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

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

Polscy mężczyźni 
noszą za duże 
marynarki, str. 8 - 11

Dni Seniora 2016 
czas zacząć, str. 4 - 5

Wspomnienie
Janusza Czecha, str. 31

Weekend -  106 zl/osobe
                  ( 2 doby )

          Tydzien -  318 zl/osobe

      Na miejscu wypozyczalnia rowerow i parking.

  2 posilki dziennie+

Osrodek Wypoczynkowy BRYZA
72-600 Swinoujscie ul.Gdynska 28

tel. 91 321 24 91
www.hotele-tur.com.pl

noclegi w pokojach
2 i 3 osobowych
z TV i lodowka

W cenie:
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www.jednosc.com.pl

Wydawnictwo Jedność oraz największe 
niemieckie wydawnictwo poradnikowe 

przedstawiają

PORADNIKI O ZDROWIU

Günther h. heepen
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Annette Bopp | Dr. thomAs Breitkreuz
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Sekretna broń natury
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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!

Dolny Śląsk
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REKLAMA

Drodzy Czytelnicy,
w tym wrześniowo-październikowym nume-
rze "Gazety Senior" znajdziecie m.in. wy-
wiady z osobami, wobec których nie można 
przejść obojętnie. Udało nam się porozma-
wiać z Wojciechem Gąssowskim – gwiazdą 
wrocławskich Dni Seniora 2016. Stroni 
od mediów, ale "Gazecie Senior" dał się 
namówić na szczerą rozmowę. Poznacie 
również Pana Jana Adamskiego, znanego 
blogera modowego 60+. Pani Ewa i Leon 
Rapaczowie, liderzy wrocławskiej grupy 
O-CAL-eni, po 50 latach wspólnego życia 
dzielą się receptą na udane życie małżeń-
skie. Redaktor Roman Szymański nakłonił 
do zwierzeń księdza, który wyłamuje się 
wszelkim standardom, a do sentymental-
nej podróży z kawą zaprosi Was Andrzej 
Wasilewski. Nie zapominamy troszczyć się 
o Wasze zdrowie, dlatego we współpracy 
z ekspertami z różnych dziedzin przygoto-
waliśmy sporą dawkę aktualności medycz-
nych.  
To wydanie jest bardzo różnorodne. Z jed-
nej strony radosne, bo za chwilę będziemy 
hucznie świętować ósme obchody Dni 

Seniora we Wrocławiu. Z drugiej strony 
smutne, ponieważ we wrześniu żegnaliśmy 
przyjaciela naszej redakcji i lidera Klubu 
Seniora Podróżnika przy Gazecie Senior, 
Pana Janusza Czecha. Nasze subiektyw-
ne wspomnienie o Panu Januszu, to był 
najtrudniejszy materiał tego numeru. "Nie 
umiera ten, kto żyje w pamięci żywych" – 
jak napisali jego przyjaciele.

Zapraszamy do lektury
Linda Matus, 
redaktor naczelna z Zespołem
 
Czekamy na Wasze listy:
biuro@mediasenior.pl
Gazeta Senior
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław

Z życia wrocławskich  
Klubów Seniora
Klub seniora Magnolia z Nowego Dworu 
we Wrocławiu, na zaproszenie posła Mi-
chała Jarosa, 22 sierpnia zwiedzał gma-
chy Sejmu i Senatu w stolicy. Klubowicze 
zwiedzili również Park Łazienkowski, 
Pałac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Krakowskie Przedmieście i Starówkę. 
Wycieczkę wszyscy zgodnie uznali za 
bardzo udaną.

Fot. Ryszard Łoziński

Seniorzy
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od Soliny do jazzu
„Gdzie się podziały tamte prywatki” i „Zielone Wzgórza nad Soliną” 
znają wszyscy Polacy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że Wojciech 
Gąssowski w 1967 roku zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu Jazz 
nad Odrą, ale dopiero w wiele lat później wydał swoją pierwszą płytę 
jazzową. Notabene – znakomitą!
O muzycznych fascynacjach, ulubionym wypoczynku i niechęci do 
najnowszych technologii opowiada w rozmowie z Magdą Wieteską.
Magda Wieteska: Jako 18-latek zadebiu-
tował Pan w konkursie „Szukamy Mło-
dych Talentów”, a w rok później znalazł 
się Pan w fi nałowej złotej dziesiątce I Fe-
stiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. 
Kolejne lata były kontynuacją muzycznej 
ścieżki i pasmem sukcesów. Skąd wzięła 
się pasja do muzyki? Czy ma Pan mu-
zyczne korzenie?
Wojciech Gąssowski: Można tak powiedzieć, 
bo w mojej rodzinie wszyscy byli bardzo muzykalni, 
muzykę się kochało. Moja babcia grała pięknie na 
fortepianie. A siostrzeniec był fi nalistą jednego ze 
znanych konkursów muzycznych. Jednak choć jest 
bardzo uzdolniony muzycznie, to poszedł inną drogą.
M.W.: W 1967 roku zdobył Pan pierwszą 
nagrodę na festiwalu Jazz nad Odrą jako 
wokalista jazzowy, ale dopiero po ponad 
czterdziestu latach mogliśmy usłyszeć 
Pana w jazzowych utworach na płycie 
„I wish You Love”. Dlaczego tak długo 
musieliśmy na to czekać?
W.G.: W latach mojej młodości słuchałem muzyki 
jazzowej, swingu. Sam też śpiewałem jazz. W klu-
bach, np. w warszawskiej „Stodole”, „Hybrydach”. 
Ale nie wydawałem takich płyt, nie koncertowałem. 
Poza Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Jaz-
zowej Jazz Jamboree ’67, podczas którego wystą-
piłem w koncercie „Nowe twarze w polskim jazzie”. 
Później, z Włodzimierzem Nahornym, zrobiliśmy 
rundkę po Polsce z cyklem koncertów pod nazwą 
„Jazz w Filharmonii”.
A dlaczego nie wydałem wcześniej płyty z jazzem? 
Bo wydanie płyty, zwłaszcza jazzowej, wiąże się 
z pieniędzmi, dużymi pieniędzmi.
M.W.: Oglądając teledysk do piosenki 
„Change Partners” nie można oprzeć się 
wrażeniu, że czas się dla Pana zatrzy-
mał. Jak Pan to robi?
W.G.: Co robię?
M.W.: Jaki ma Pan sposób na zachowa-
nie tak świetnej formy?
W.G.: Powiem szczerze, że nic w tym kierunku nie 
robię. Nie dbam o siebie. Jem, co mi smakuje i tyle, 
ile chce mi się jeść. Tylko tłustych potraw nie jadam, 
bo nie lubię. Jak mi się chce zapalić, to zapalę, jak 
chcę się napić, to się napiję.
M.W.: To może jest to kwestia psychicz-
nego wypoczynku? Co Pan lubi robić 
w wolnym czasie?
W.G.: Ja wypoczywam w ciszy. Interesuję się 
sportem. Bardzo dobrze czuję się na łonie natury, 
zresztą mam pod nosem Puszczę Kampinoską, 
do której często się wybieram. No i mam dobrych 
znajomych, kolegów, z którymi lubię spędzać czas, 
bo mamy wspólne tematy i się ze sobą nie nudzimy. 
Zresztą jestem dość towarzyski.

M.W.: Ale nie lubi Pan mówić w wywia-
dach o swoim życiu prywatnym. I nie 
korzysta Pan z telefonu komórkowego 
ani internetu.
W.G.: Nie korzystam, nie mam komórki. Mam 
telefon stacjonarny i automatyczną sekretarkę. 
Kiedy mnie nie ma w domu, można się nagrać, 
odsłuchuję potem wiadomości. Uważam, że telefo-
ny komórkowe powodują dużo niedobrego u ludzi, 
zabierają im większość życia. Dawniej ludzie więcej 
rozmawiali ze sobą, spotykali się w rzeczywistości, 
a nie wirtualnie. Dziś, jadąc pociągiem, metrem czy 
autobusem można zaobserwować taki obrazek: sie-
dzi czworo ludzi naprzeciw siebie i patrzą w swoje 
telefony. To nie dla mnie.
A do internetu i tych wszystkich plotkarskich portali 
mam specyfi czny stosunek, opowiem na przykła-
dzie. Kiedyś udzieliłem wywiadu pewnej pani, pytała 
o plany dotyczące następnej płyty. Odpowiedziałem, 
że chciałbym, ale na to potrzeba pieniędzy, sponso-
rów. Po pewnym czasie zadzwonił do mnie kolega, 
który przeczytał w internecie, że Gąssowski jest 
w bardzo złej sytuacji fi nansowej, nie ma żadnych 
pieniędzy! Więc widzi pani, skąd to moje nastawie-
nie do internetowego światka.
M.W.: Tak, trafi łam w internecie na tę 
informację o Pana rzekomym ubóstwie. 
Ale wyczytałam też, że przeżył Pan chwi-
le grozy na statku zaatakowanym przez 
terrorystów. To było w latach osiemdzie-
siątych, kiedy takie ataki nie zdarzały się 
chyba często… Opowie Pan o tym?
W.G.: Płynąłem wtedy włoskim pasażerskim stat-
kiem Achille Lauro. W Aleksandrii zaatakowali nas 
palestyńscy terroryści. Zażądali uwolnienia z izrael-
skich więzień 50 Palestyńczyków. Zastrzelili jednego 
z pasażerów. Dwa razy w życiu przeżyłem chwile 
takiej grozy, wtedy, podczas rejsu i drugi raz, gdy 
przebywając w Kenii, byłem świadkiem zamachu 
wojskowego. Już nie podróżuję do takich niebez-
piecznych miejsc.
M.W.: A jakie podróże najmilej Pan 
wspomina?
W.G.: Pobyty w Afryce. Sudan, Mombasa, Nairobi 
– w Nairobi zresztą występowałem, w kasynie. To 
były niezapomniane podróże.
M.W.: Za kilkanaście dni wystąpi Pan 
we Wrocławiu z koncertem z okazji Dni 
Seniora. Czy usłyszymy Pana przeboje?
W.G.: Tak, z pewnością zaśpiewam to, co ludzie 
znają i lubią.
M.W.: A jazz?
W.G.: Nagrałem płytę „I wish You Love”, ale nie 
koncertuję z piosenkami z tego albumu. Zazwyczaj 
śpiewam tylko jeden utwór – „Mambo Italiano”.
M.W.: Dziękuję za rozmowę i do zoba-
czenia we Wrocławiu.

KoNCERt 
Wojciecha 
Gąssowskiego
Data: 25 września (niedziela)
godz. 17.30-18.30

Miejsce: Centrum 
Kongresowe Hali Stulecia 
ul. Wystawowa 1, Wrocław

Bilety w przedsprzedaży 20 zł, 
w dniu koncertu 25 zł
www.halastulecia.pl/senior

tel. 71 347 51 51

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

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

ogłoszenia 
drobne

***

***
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REKLAMA

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

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

Dni Seniora 2016 czas zacząć
22 września (czwartek) na uczestników wydarzenia bę-
dzie czekać moc atrakcji. Od godz. 9.00 na placu Nowy 
Targ zostanie oddana do dyspozycji seniorów fotobud-
ka. Chętni będą mogli uwiecznić swój świąteczny wi-
zerunek i to za darmo. Marsz Kapeluszy rozpocznie się 
o godz. 10.00. Jego uczestnicy wyruszą na ulice Wro-
cławia z placu Nowy Targ. Z kolei główne uroczysto-
ści odbędą się w sercu miasta. Na wrocławskim Ryn-
ku nastąpi symboliczne przekazanie kluczy do bram 
miasta. Zostaną również wręczone nagrody „Przyjaciel 
Seniorów”. Będzie także koncert Pawła Wenderskiego 
wraz z muzykami Teatru Muzycznego Capitol.

Dużą atrakcją pierwszego dnia obchodów 
Dni Seniora będzie Kapeluszowy Rekord 
Wrocławia. W ubiegłym roku było nas 
1018 osób. Moim marzeniem jest to, aby 
pobić ten rekord. Chciałbym zobaczyć na 
wrocławskim Rynku 2000 
kapeluszy
Robert Pawliszko, 
koordynator imprezy i szef 
Wrocławskiego Centrum 
Seniora

Jak dwie krople wody

Rozstrzygnięto konkursie pn. "Jak dwie krople wody". 
Zwyciężyły Siostry - Stefania Kaczkowska i Weronika 
Kowalczyk. W lipcu Panie skończyły 95 lat. Gratulacje.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 
inauguracji Dni Seniora - 22 września o godz. 11.00 
na wrocławskim Rynku. Już od 31 października do 14 
listopada na Placu Solnym będzie można podziwiać 
wystawę zdjęć uczestników i laureatów konkursu.
1. miejsce Stefania Kaczkowska i Weronika 

Kowalczyk - 95 lat
2. miejsce Andrzej ładoś i Janusz ładoś 

- 85 lat
3. miejsce Bolesław Duda i Roman Duda 

- 85 lat
4. miejsce Jadwiga Strojek i Kazimierz 

Brzyski - 85 lat

targi Senioralne
Zapraszamy na stoisko Gazety Senior. Dla odwie-
dzających przygotowaliśmy upominki: książki "Nie-
zbędnik Wrocławskiego Seniora" oraz egzemplarze 
krajowego wydania Gazety Senior, w których znaj-
dziecie wywiady z takimi gwiazdami jak Anna Dymna 
i Emilia Krakowska. Zapraszamy także wszystkich 

seniorów, którzy chcą dołączyć do grona redaktorów. 
Będzie to okazja do rozmowy na temat współpracy 
z redaktorką naczelną - Lindą Matus.

Targi Senioralne: 25 września (niedziela), godz. 9.00 
– 15.00, miejsce: Centrum Kongresowe Hali Stule-
cia ul. Wystawowa 1. Prezentacje ofert dla seniorów, 
warsztaty, bezpłatne porady, konsultacje, konkursy. 
Wstęp wolny.

fot. Archiwum prywatne
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28 października 
piątek, godz. 19:30

29 października
sobota, godz. 19:30

ATM scena na Bielanach, 
Wrocław, ul. Dwa światy 1

Ceny biletów: 90, 100 i 120 zł
Kasa sceny ATM
pon-pt: 11-16.00
Bilety grupowe
tel. 794 759 447
teatrsmiechu.bilety@impresariat.eu
Sprzedaż internetowa: 
teatrsmiechu.pl

FITNESS CLUB ACTIVE
ul. Grabiszyńska 281 
(biurowiec FAT, I piętro)
tel: 71 360 94 55
www.acti vefi tness.pl

Gimnastyka 
dla osób 60+
Zapraszamy Panie i Panów 
na bezpłatne zajęcia 
Aktywny Senior w dniu 
27 września o godz. 11.00!

Doskonały dojazd komunikacją 
miejską

Życie na emeryturze nie musi być nudne... 
Ciało i kondycja w dobrej formie pozwolą na więcej uśmiechu na co dzień.

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

Polskie Hotele

Cena zawiera:
� turnusy 12-dniowe 

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!
w Polsce!

Włochy
od  1069 zł Bułgaria

od  1309 zł

Albania
od  1329 zł

hotele  

hotel

hotel  

Wybrane pozycje z Harmonogramu Dni Seniora 2016
V Wrocławski Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych – eliminacje
29.09, od godz. 10.00, miejsce: ul. Legnicka 65, Stowarzyszenie Tratwa, Zapisy 
Krzysztof Strecker tel. 609 660 132
Gala V Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych
6.10, godz. 14.00-17.00, miejsce: kościół pw. św. Doroty, ul. Świdnicka, 
pl. Wolności
Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych
3.10, godz. 10.00-15.00, miejsce: Scena letnia Wrocławskiego Teatru Lalek, 
pl. Teatralny 4, Występy zespołów i kapel z Dolnego Śląska
III Przegląd Małych Form Teatralnych i Kaberetów – eliminacje
4.10, od godz. 10.00, miejsce: Centrum Kultury AGORA, ul. Serbska 5a. Prezen-
tacje zespołów artystycznych.
Gala III Przeglądu Małych Form Teatralnych i Kaberetów
11.10, od godz. 13.00, miejsce: Centrum AGORA, ul. Serbska 5a. Prezentacje 
zespołów artystycznych. Wstęp wolny, liczba miejsce ograniczona.
Finał konkursu literackiego "Rzeki wrocławia".
14.10, godz. 13.00-14.00, miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora. pl. Domini-
kański 6, sala 210. Prowadzenia Ewa Rapacz i O-CAL-eni. Prezentacja utworów 
laureatów konkursu i wręczenie nagród. UWAGA! Wiersze laureatów zostaną 
opublikowane w kolejnym wydaniu Gazety Senior.
Konkurs fotografi czny "W obiektywie seniorów: międzypokoleniowa więź"
Termin nadsyłania zdjęć: do 23.09, fi nał: 14.10, godz. 13.00-15.00. Miejsce: 
Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6. sala 210. Prezentacja zdjęć 
laureatów, wręczenie nagród.

REKLAMA

Ponad 130 wydarzeń
W bogatym programie imprezy znajdują się m.in.: Fe-
stiwal Filmowy Si Seńor, Akademia Zdrowia Seniora, 
przeglądy, koncerty, konkursy, bale, spotkania z praw-
nikami, wykłady, warsztaty kosmetyczne, szkolenia 
komputerowe, warsztaty fotografi czne, krawieckie, in-
troligatorskie i kulturalne, przeglądy chórów, teatrów, 
kabaretów, Herbertiada, warsztaty malarstwa, zwie-
dzanie Teatru Muzycznego Capitol. Nie zabraknie 
atrakcji sportowych, zdrowotnych i muzyczno-tanecz-
nych.
Broszurę z harmonogramem Dni Seniora 2016 otrzy-
masz we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, Wrocław.
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Seminaria poświęcone działaniom senioralnym we Wrocławiu weszły do kanonu spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora. 15 lipca odbyło się kolejne spotka-
nie. Pierwszą część poświęcono prezentacji dokonań Grupy „O-CAL-eni”, a w drugiej części benefi su świętowano 50-lecie małżeństwa Ewy i Leona Rapaczów 
– liderów grupy O-CAL-eni. Pan Robert Pawliszko, w imieniu Prezydenta Wrocławia, z okazji Złotych Godów wręczył parze list gratulacyjny i odznaczenia za 
wieloletnie pożycie małżeńskie. Ich urocza postawa i wyjątkowy staż małżeński sprowokował nas do zgłębienia zagadnienia, jak żyć długo i szczęśliwie.

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI 
DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. (71) 355 67 19
www.osrodek-pzg.pl    osrodek@osrodek-pzg.pl

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

APARAT SŁUCHOWY 
DLA SENIORA

generuje jednak inne problemy niż u osób młodych – 
seniorzy mają o wiele większe trudności z rozumieniem 

ZAPRASZAMY 
DO OŚRODKA 

PZG

APARAT SŁUCHOWY 

Więcej informacji na temat 
krzesełek schodowych, 
dofi nansowań 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 fi rmę 
krzesełek schodowych, platf orm i innych rozwiązań oraz więcej 

informacji na temat niwelowania barier architektonicznych.

www.windy-schodowe.pl
Tu znajdziesz zdjęcia zamontowanych przez naszą fi rmę 

www.windy-schodowe.pl

Opcja dla 
oszczędnych!

Montujemy także 
jeszcze tańsze 

używane krzesełka 
w bardzo dobrym 

stanie.

Żona to jest aksjomat
Pan Leon jest niemożliwie dowcipnym mężczyzną, Pani Ewa wciąż 
szczerze śmieje się z jego żartów. Trudno uwierzyć, że niedawno 
obchodzili 50. rocznicę ślubu. O recepcie na udany związek z liderami 
O-CAL-onych rozmawiała Linda Matus.

Benefi s
Linda Matus: Zaczniemy może od końca, czyli 
od benefi su. Rozmawiamy w kilka tygodni po 
spotkaniu, jak dziś Państwo wspominają tę uro-
czystość?
Ewa Rapacz: Sam pomysł był nieziemski. Trze-
ba przyznać, że nie czuliśmy się na tyle ważni, by 
dożyć takiej chwili. A tu taka uroczystość, tyle osób 
nam bliskich i tych dalszych, które myślą podobnie 
do nas. Każdą osobę miałam ochotę przytulić do 
serca.
Linda Matus: Panie Leonie, a Pan? Pewnie, jak 
to mężczyzna, jest Pan bardziej oszczędny w wy-
rażaniu emocji?
Leon Rapacz: Po tym, jak kurz opadł, a muszę 
powiedzieć, że byłem mocno oszołomiony, to było 
to fajne przeżycie. Choć wydawało mi się absolutnie 
nieracjonalne, że fetujemy coś, co zawdzięczamy 
wyłącznie upływowi czasu. Ale teraz już wiem, że 
gdyby ktoś mi teraz powiedział, że benefi s ma iść do 
poprawki i musimy go zrobić jeszcze raz, to zgodził-
bym się. Wymiar tego jubileuszu jest mniej istotny, 

ważne, że on jest. Zostały z tego również sympa-
tyczne drobiazgi. Gramy w scrabble i patrzymy na tę 
statuetkę.
Ewa: A gramy codziennie.
Leon: I patrzymy na tę statuetkę i szkatułkę z zapi-
sanymi sentencjami.
Linda Matus: Chciałam zapytać o tę szkatuł-
kę z sentencjami, to doskonały pomysł, który 
można dziś spotkać na różnych uroczystościach 
(przyp. red: uczestnikom benefi su rozdano małe 
karteczki, goście zapisywali na nich swoje wra-
żenie, wspomnienia, coś, co chcieli w związku 
z tą uroczystością przekazać bohaterom spotka-
nia).
Ewa: Będziemy musieli jeszcze wrócić do Roberta 
i Joli, bo oni nie zdążyli nam ich napisać.
Leon: Póki jesteśmy w dobrej komitywie (śmiech).
Ewa: Za każdą taką karteczką stoi osoba i zdarze-
nie, które jest nam bliskie.
Leon: One są ponadczasowe. Do czytania tych kar-
teczek można wrócić za 20 lat, jak jeszcze będzie-
my umieli czytać (śmiech).

REKLAMA
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Linda Matus: Ostrzegano mnie, że takie jubileusze różnie się kończą, czę-
sto, gdy już emocje opadną, para potrafi  się pokłócić, ale u Państwa było 
widać tę więź i pozytywne emocje. Kłócicie się czasem?
Ewa: Nie da się przejść tyle lat bez kłótni. Zdarza się nam ostrzejsza wymiana 
zdań, ale zaraz ze sobą rozmawiamy. Życiu towarzyszą różne emocje, czasem 
człowiek sam ze sobą nie wytrzymuje, a, niestety, najłatwiej wyładować się na 
najbliższych.
Leon: Do kłótni trzeba dwojga.  

Wspólne życie i działalność 
Linda Matus: Pomówmy o fenomenie wspólnego działania, to się bardzo 
rzadko zdarza. W środowisku senioralnym to kobiety wiodą prym, a pano-
wie przyglądają się tej aktywności czasem z pobłażliwością, ale bywa, że 
i z niechęcią. Dla mnie Pan Leon jest bohaterem w tym domu. 
Leon: Odniósłbym się do względów czysto demografi cznych. Faktem jest, że 
kobiety żyją nieco dłużej, a wiek seniorów oscyluje wokół wieku, kiedy męż-
czyzn już po prostu nie ma. Stąd ten problem, że działających kobiet jest więcej. 
Ewa: Prawda jest taka, że to zaczęło się już dawno, kiedy byliśmy młodzi 
i mieliśmy małe dzieci. Działaliśmy w zarządzie koła PTTK Ślężanie przy DOKP 
Wrocław. Wzorem była dla mnie koleżanka, która skupiała przy sobie właśnie 
małżeństwa. Organizowała pieczonego ziemniaka. Ten pomysł przyniosła ze 
swojego poprzedniego zakładu pracy. Każdy z nas miał tam swoje zadanie, 
jeden był od bigosu, drugi od pościeli. W naszej grupie O-CAL-onych mamy aż 
trzy małżeństwa. Wcześniej Leon był mniej aktywny, bo praca mu na to nie po-
zwalała, więc wyjeżdżał rzadko, ale zawsze był bardzo pomocny, bo dużo lepiej 
niż ja orientował się w terenie. 
Leon: Pamiętam, jak byliśmy na imprezie turystycznej w Gorcach na Turbaczu. 
Ewa prowadziła grupę i nagle szlak zginął, a musieliśmy dojść do Nowego Targu 
na pociąg. Niby prosta droga, ale szlaku nie ma. Staliśmy na rozdrożu i mie-
liśmy do wyboru cztery ścieżki... Ewa krzyknęła: Stójcie, ja się rozejrzę! Przy 
jednej z nich, a nie wiadomo skąd się to wzięło, leżała taka ścięta choineczka, 
a na niej wymalowany szklak.
Ewa: Pamiętam jak dziś: niebieski.  
Leon: Nie było jednak pniaka. Ale Ewa stwierdziła, że musi gdzieś pasować, 
przecież pniaka nikt nie wydłubał. Chwyciła tę choinkę i z takim zacięciem przy-
mierzała, tu nie, tu też nie. W pewnym miejscu nie do końca, ale kolor jej paso-
wał, i tak doszliśmy. To był horror, bo zostało bardzo mało czasu do pociągu. Na 
szczęście spotkaliśmy znajomego, który podwiózł grupę autokarem.
Linda Matus: Środowisko senioralne to sporo kobiet. Czy nie boi się Pani 
zabierać Pana Leona do tego babińca?
Ewa: Mnie stary kolejarz uczył, jak się obchodzić z mężem. Dać pełną swobo-
dę, ale w razie potrzeby pociągnąć. Ma pełną swobodę.
Leon: I ty tak robisz? (śmiech)
Ewa: To jest zupełnie inne życie, jak ta go pochwali, tamta go pochwali. Dzięki 
temu ma dobry humor i ja mam lepiej. Wcześniej oboje poświęcaliśmy pracy 
dużo energii i czasu, a mieliśmy zadania, które wiązały się z wyjazdami. I to ja 
przeważnie w środowisku męskim, a mąż w mieszanym. Musieliśmy mieć do 
siebie jakieś zaufanie. 
Leon: A z tą smyczą...?
Linda Matus: Na Państwa jubileuszu usłyszałam z ust Pani Ewy piękną 
defi nicję zdrowego egoizmu: „Najpierw robimy coś dla siebie, a inni przy 
tej okazji z tego korzystają”. Nasi czytelnicy myślą pewnie, że aby działać 
społecznie, to trzeba się poświęcić. Ale te słowa rzucają trochę inne świa-
tło. 
Leon: Jeżeli robi się to, co się lubi i w tym się człowiek zapamiętuje, to nie liczy 
się wysiłek, wręcz się go nie odczuwa.
Ewa: Nie ma znaczenia czas, wydatek. Robimy wiele rzeczy, należymy do 
dyskusyjnych klubów książki, organizuję czytanie wierszy. Zaprosiłam do tego 
Panie Niespodzianki, one się tak pięknie  prezentują. Chcę, żeby to było takie 
nasze wspólne, aby wszyscy się włączyli. Bo kim my jesteśmy, takimi samymi 
ludźmi, jak ci, co nas słuchają.
Linda Matus: Czy nie tęskni Pan za chwilą wytchnienia przy takiej towa-
rzyszce życia?
Leon: Nie tęsknię, choć może jest w tym trochę racji, że czasem człowiek po-
trzebuje trochę takiego wyhamowania. Ale my się jakoś rozumiemy bez słów.
Linda Matus: Podczas benefi su powiedział Pan takie zdanie: „Zastanawiać 
się, czy żona jest fajna, czy niefajna, to jest cokolwiek za późno”.
Leon: Żona to jest aksjomat. Gdyby nie była fajna, to nie byłaby żoną.

Dni Seniora
Linda Matus: Dni Seniora 2016. Jakie plany mają O-CAL-oni na zbliżającą 
się ósmą edycję?
Ewa: Terenowy Rajd na Dni Seniora to już chyba nasz szósty rajd. Jedna 
z naszych koleżanek prowadzi rokrocznie trasę rowerową, a drugą trasę nordic 
walking. Bohaterami tych rajdów są wrocławskie parki. Skąd taki pomysł? Te 
rajdy powstały z myślą o ludziach, którzy kiedyś wędrowali, a dziś już nie pojadą 
dalej, bo nie mają siły. Trasa jest krótka i lekka, ale towarzyszy temu atmosfera 
turystycznej wędrówki. Jak to na rajdzie organizujemy gry rekreacyjne. Posta-
nowiłam, że będą to gry i zabawy naszego dzieciństwa, np. taradajka (to takie 
koło rowerowe bez opony prowadzone na specjalnie wygiętym przez Adama 
Orzechowskiego drucie) czy rzut beretem na odległość, wałkiem już nie. Rzutki 
tradycyjne i prosty konkurs turystyczny. Mam trochę duszę nauczycielki, zawsze 
opowiadam o parku kilka zdań, parę ciekawostek. Chcę, żeby każdy coś wyniósł 
z tego spotkania, żeby coś zapamiętał. Nagrody mamy dzięki Wrocławskiemu 

Centrum Seniora. Co roku też kupuję dwa grille i kto weźmie ze sobą kiełbaskę, 
może ją sobie upiec. To jest impreza otwarta, każdy może dołączyć.
W 2014 r. szła z nami pani, która miała chyba z 90 lat. Nie doszła do mety, nie 
miała już siły, ale obeszła z nami cały Brochów.
W tym roku robimy również październikową zagadkę dla babci, wnuczka i dziad-
ka. Będzie to coś w rodzaju gry miejskiej. Tu już będziemy chcieli, aby obowią-
zywały zapisy.

o starości
Linda Matus: Senior – co Państwo myślą o tym określeniu?
Ewa: To tak ma być. Senior czy starość to są normalne słowa. Wcale nie chcia-
łabym być młodsza. Chętnie przechodziłam na emeryturę, bo miałam na nią 
pomysł, jeszcze nie będąc emerytką. Ale panowie, którzy mieli tylko tę pracę 
zawodową, to by chętnie i do setki pracowali.
Linda Matus: Jak starość była postrzegana za Państwa młodych lat?
Leon: Byliśmy wychowywani w kulcie szacunku do ludzi starszych. Może nie 
w wydaniu chińskim, ale siwy włos miał zadatek estymy wokół siebie. W tej 
chwili tego już nie ma.
Ewa: Ale czyja to wina?
Leon: Nie uciekam od odpowiedzialności, ale czasy są inne. Dawniej szacun-
kiem cieszyli się nauczyciele, księża, władza. Nie było przyjęte takich osób 
krytykować. Z czasem dzieci wymyśliły, że ten stary niekoniecznie jest mądry. 
I nabieranie lat nie zawsze oznacza nabieranie mądrości.
Linda Matus: Jak Państwo oceniają tę naszą zrelatywizowaną rzeczywi-
stość?
Leon: Wszystko można, byle z ostrożna.
Ewa: Pamiętam, jak moja mama snuła opowieści o starych ludziach w naszym 
otoczeniu, podkreślała, że taki mądry, stary człowiek, a te dzieci… Budowało to 
poczucie odpowiedzialności za starszych ludzi. Nie sposób było powiedzieć, że 
np. nauczyciel jest niemądry. Daliby mi za „głupiego nauczyciela”! A po wojnie 
różnie bywało. Nauczyciele to były osoby po przejściach np. w obozach koncen-
tracyjnych.
Leon: Dziś mamy do czynienia z takim zjawiskiem, zwłaszcza w środkach 
masowego przekazu, że tworzy się złą prasę dla osób starszych. Stary, który 
przestaje tworzyć wartości, jest niepotrzebny, a od takiego stwierdzenia jeste-
śmy o krok od teorii, które lansowano w obozach. Mam nadzieję, że nie wszy-
scy, którzy tworzą słowo pisane i mówione, tak myślą.
Ewa: Najgorsze w tym wszystkim są fi nanse, bo gdyby nie te pieniądze to my-
ślę, że ci starzy tak bardzo by młodym nie przeszkadzali. Żyjemy dłużej, niż się 
wszyscy spodziewali. Jest to z pewnością trudna sytuacja.

REKLAMA
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MAGIA OLEJKÓW
Wyjątkowe połączenie odżywczych właściwości drogocennych 
olejków z niezwykle lekkimi formułami produktów. Każdy produkt 
zawiera duet olejków, a podstawę duetu stanowi olejek arganowy. 

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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Annette Bopp | Dr. thomAs Breitkreuz
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ROŚlINNe 
Sekretna broń natury

ArunA m. siewert
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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!
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Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

Polscy mężczyźni noszą 
za duże marynarki
Z wykształcenia inżynier, z doświadczenia manager, założyciel kultowej fi rmy 
produkującej gry planszowe. Posiadł ogromną wiedzę i sporo życiowego 
doświadczenia nie tylko w sprawach dotyczących mody. Znalazł nowoczesny 
i atrakcyjny sposób dzielenia się swoją pasją. Ponadczasowe zasady i tajniki 
klasycznej elegancji przybliża seniorom-rówieśnikom oraz kolejnym pokoleniom. 
Choć nie wierzył, że ktokolwiek będzie zainteresowany tym, co robi, bije rekordy 
popularności. Poznajcie Jana Adamskiego – dziś znanego blogera modowego.

REKLAMA

Blog znajdziecie pod adresem: janadamski.eu

Analiza składu ciała 
Jadłospisy indywidualne i familijne

Edukacja żywieniowa | Dietoterapia
Bilansowanie jadłospisów w żywieniu specjalnym

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

www.abcdietetyk.pl
Izabela Helman

693 638 539
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Linda Matus: Podobno do pisania bloga namó-
wił Pana syn?
Jan Adamski: Tak, to prawda. Zawsze podobało 
mu się, jak dobieram stylizacje i twierdził, że byłoby 
fajnie, gdybym publikował je w internecie. Uważałem, 
że to nie ma sensu. Po pierwsze dlatego, że w in-
ternecie znajdziemy wiele blogów, po drugie z tego 
powodu, że są one tworzone przez ludzi młodych 
i atrakcyjnych. Nie sądziłem, że znajdą się chętni do 
oglądania 60-latka w kolorowych ubraniach. Zde-
cydowałam się, ponieważ doszedłem do wniosku, 
że przecież nie muszę pisać wyłącznie o modzie. 
Stworzyłem blog, na którym co prawda moda męska 
jest najbardziej wyeksponowana, ale poruszam wiele 
innych tematów, które mnie pasjonują.
L.M.: Blog ma już ponad 2 lata. Kiedy poczuł 
Pan, że jest Pan popularny?
J.A.: Liczba czytelników rosła systematycznie, 
ale po rozmowach z innymi blogerami wiem, że to 
tempo było dość szybkie. Nie pamiętam jakiegoś 
przełomu, ale ostatnio faktycznie obserwuję, że 
media bardziej zainteresowały się moją osobą.
L.M.: Aby prowadzić blog, trzeba dość swobod-
nie czuć się w sieci. Jakie były Pana wcześniej-
sze doświadczenia z internetem? 
J.A.: Dość amatorskie. Nie oglądam telewizji, nie 
słucham radia. Mój kontakt ze światem odbywa się 
poprzez prasę i przez internet właśnie. Dlatego spo-
ro korzystam z komputera i internetu, ale wcześniej 
nie miałem nawet konta w żadnym medium spo-
łecznościowym.
L.M.: Pana popularność nie ma granic. Insta-
gram, fotografi czny serwis społecznościowy 
przyniosły Panu rozpoznawalność za granicą?
J.A.: Tak, i szybko przyrasta mi tu liczba followers-
-ów. Broniłem się przed tym. Jeden z moich kole-
gów blogerów zrobił mi taki dowcip i założył w moim 
imieniu konto na tym medium. Napisał kilka zdań 
o mnie, wstawił pierwszych kilkanaście zdjęć. Prze-
kazał mi hasło i kazał publikować. Spodobało mi 
się to. Podoba mi się to, że Instagram pozwala na 
dwustronny kontakt, podobnie jak Facebook.
L.M.: Blog, konto na Facebook-u i na Instagram-
-ie to już praca na cały etat.
J.A.: Rzeczywiście tak to wygląda, tym bardziej, że 
przyjąłem ambitny plan i tu chyba jestem wyjątkiem 
wśród blogerów, że publikuję co najmniej raz dzien-
nie, a bywają dni, że pojawiają się dwa, a czasem 
nawet trzy wpisy. Wśród nich są wpisy krótkie, które 
przygotowuję przez godzinę, ale są też dłuższe, 
których przygotowanie zajmuje mi nawet do 30 

godzin. Do tego dochodzą maile, komentarze, na 
które trzeba odpowiadać. Przyznaję, że pochłania 
to mnóstwo czasu.
L.M.: Jak wygląda praca blogera od kuchni: czy 
to są wyłącznie Pana własne ubrania i dodatki, 
czy może także prezenty od fi rm? Szafi arki chęt-
nie przyjmują prezenty, które później reklamują 
na blogu.
J.A.: Przyjąłem zasadę, że nie współpracuję z fi rmami 
na zasadzie barterowej (tzn. że bloger dostaje jakąś 
część garderoby od fi rmy i o niej pisze). Taką współ-
pracę wykluczam. Jeżeli mam pewną koncepcję na 
kolejny wpis i czegoś mi do niej brakuje, to zdarza się, 
że zwracam się do fi rmy, która ma taką rzecz i propo-
nuję, że wykorzystam to w konkretnym wpisie.
L.M.: Czy planuje Pan przekuć bloga w dodatko-
we źródło przychodów na emeryturze?
J.A.: Nie myślałem o tym w ten sposób, ale blog 
stawał się coraz bardziej wymagający, a ja  miałem 
coraz mniej czasu dla fi rmy, która była dla mnie 
źródłem dochodów. Zacząłem więc poszukiwać 
możliwości zarobkowania na blogu. Takie możliwo-
ści się znalazły i w tej chwili już większość czasu 
poświęcam blogowi i jednocześnie większość moich 
przychodów z niego pochodzi. Zarabiam również 
na tzw. działalności okołoblogowej. Prowadzę 
szkolenia na temat męskiego ubioru, które pewnie 
nie cieszyłyby się taką popularnością, gdybym nie 
prowadził poczytnego bloga. Tego typu szkolenia 
oferują swoim pracownikom korporacje. Podczas ta-
kiego spotkania dzielę się szeregiem praktycznych 
rad, jak zawsze wyglądać stosownie do okoliczno-
ści i unikać błędów; ostatnio prowadziłem szkolenie 
w klubie dżentelmenów. Warto dodać, że to nie jest 
łatwy chleb. Żeby dojść do etapu pierwszych pienię-
dzy na blogu trzeba lat pracy bez żadnych widoków 
na te pieniądze. To trudne. Blogerów w Polsce są 
tysiące, ale blogerów, którzy zarabiają na swoich 
blogach może setka.
L.M.: Sympatie i antypatie modowe 
Jana Adamskiego?

godzin. Do tego dochodzą maile, komentarze, na 
które trzeba odpowiadać. Przyznaję, że pochłania 

c.d. na str. 10
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J.A.: Nie patrzę na projektantów i na marki. Staram 
się kupować to, co najbardziej odpowiada mojej wizji 
stylu. Ale  niewątpliwie są osoby będące dla mnie 
wzorem. Bardzo podoba mi się włoski styl, dlatego 
Lino Ielizzi czy Luca Rubinacci są dla mnie inspira-
cją. Po latach miałem okazję nie tylko poznać Lucę, 
ale i zaprzyjaźnić się z nim. To są ludzie, którzy mają 
bardzo innowacyjne spojrzenie na modę, ale przez 
pryzmat klasyki. Takie podejście bardzo mi odpowia-
da, ponieważ w modzie męskiej cenię sobie klasykę 
i sam staram się trzymać tych uniwersalnych zasad.
L.M.: Lubi Pan kolory, to widać na blogu. Czy te 
kolory są dobrze przyjmowane przez polskich, 
szarych w większości, mężczyzn?
J.A.: Z tym jest tak, jak z każdą inną sprawą. Jed-
nym się podobają, a innym nie. Niektórym podobają 
się bardzo. Tak bardzo, że określenie entuzjastycz-
na reakcja to za mało.
Połowę czytelników stanowią kobiety. Gdy rozma-
wiam z kolegami blogerami, to oni mają podobne 
doświadczenia. Zwykle około 1/3 czytelników mę-
skich blogów stanowią panie. 
L.M.: Jak Pan to wytłumaczy?
J.A.: Kobiety z reguły bardziej niż mężczyźni 
interesują się modą. Dodatkowo zależy im, aby ich 
partnerzy dobrze wyglądali, więc starają się mieć 
wiedzę na ten temat, aby móc doradzić swoim 
mężom, partnerom, chłopakom. W salonach mody 
męskiej nagminnie wręcz zdarzają się sytuacje, 
gdzie pan stoi z boku, a partnerka wybiera garnitury 
i to ona decyduje „bierzemy ten”.
L.M.: Czy w tej sytuacji dostrzega Pan nadzieję 
dla polskich mężczyzn?
J.A.: Wiele zmienia się na lepsze. Od kilku lat 
obserwuję dość istotną zmianę. Dodatkowo bardzo 
dużą otuchą napawa fakt, że młode osoby interesują 
się modą. Uczestniczę w grupach dyskusyjnych np. 
na Facebooku, które mają nawet po kilka tysięcy 
członków, większość to osoby do 20 roku życia, 
a toczą zażarte dyskusje, np. czy poszetkę należy 
składać z prawej na lewą, czy z lewej na prawą.
W okresie przedstudniówkowym zamieszczam 

wpisy o tym, jak się ubrać na tę okazję i one cieszą 
się wręcz gigantyczną popularnością. Dostaję także 
w tym czasie całą masę pytań. Ci młodzi mężczyź-
ni, którzy kupują pierwszy w życiu garnitur, szukają 
informacji, jaki on powinien być. To jest bardzo 
pozytywne. Personel salonów odzieżowych jest 
także coraz lepiej wyedukowany i przygotowany do 
pełnionej funkcji.
L.M.: Gdyby dziś miał Pan znów 20 lat, to na jaki 
styl postawiłby Janek Adamski?
J.A.: Trudno mi powiedzieć, choć zawsze ciągnęło 
mnie do stylu klasycznego. Chyba w tym kierunku 
bym poszedł. Choć jak patrzę na swoje stare zdjęcia 
sprzed 40 lat, trudno znaleźć mi fotografię, na której 
byłbym ubrany w coś innego niż dżinsy i t-shirt. Ta-
kie czasy to były. Wzorce były wtedy bardzo ubogie, 
staraliśmy się naśladować stylizacje podpatrzone 
w kinie i telewizji. Mieliśmy inny poważny problem: 
zaopatrzenie sklepów w czasach PRL-u było drama-
tyczne, trudno było cokolwiek kupić. Kiedyś zwykłe 
dżinsy trzeba było zdobyć, a cena takich klasycz-
nych dżinsów graniczyła z absurdem.
L.M.: Czy małżonka Małgorzata, która skrywa się 
za obiektywem, podziela Pana zamiłowanie do 
mody? W jakim stylu czuje się najlepiej?
J.A.: Przykłada wagę do ubioru, ale ja nie bardzo 
się znam na damskich stylach. Myślę, że jest to styl 
elegancki. Uwielbia szpilki. Ma ich dużo. Od cza-
su do czasu żona przewija się na zdjęciach, które 
publikuję.
L.M.: Największy błąd modowy polskich męż-
czyzn?
J.A.: Rozmiar. Większość mężczyzn kupuje ubrania 
w zbyt dużym rozmiarze. Nie potrafię powiedzieć, 
z czego to wynika, ale marynarki są zbyt szerokie 
w ramionach, za długie i mają za długie rękawy. 
Mężczyzna w takiej marynarce wygląda fatalnie. 
Niech pani spojrzy na dowolne zdjęcie ministra 
spraw zagranicznych. Panuje także zamiłowanie do 
za długich spodni. Pozostaje tylko kwestia, czy są 
one za długie o 5 czy 15 cm, bo i takie się zdarzają.
Aby dobrze wyglądać trzeba przede wszystkim 

kupować ubrania we 
właściwym rozmia-
rze. Wiem, że to 
nie jest łatwe, 
bo stojąc przed 
lustrem i mając 
obok sprze-
dawcę zainte-
resowanego 
tylko tym, aby 
towar sprzedać, 
trudno liczyć na 
jego obiektywną 
opinię. Każdy męż-
czyzna powinien znać 
kilka trików, które pozwolą 
ocenić czy rozmiar jest właściwy.
L.M.: „Must have” dla seniora według Adamskie-
go.
J.A.: Po pierwsze, każdy mężczyzna powinien mieć 
co najmniej jeden garnitur, a wielu mężczyzn, którzy 
mają właśnie tylko jeden garnitur, popełnia błąd 
i wybiera garnitur czarny. Owszem, czarny garnitur 
jest bardzo elegancki i sprawdza się w stylizacjach 
wieczorowych, ale kompletnie nie nadaje się na 
dzień. Jeżeli ma to być tylko jeden garnitur, to niech 
on będzie granatowy. Wtedy dobrze spełni funkcję 
garnituru formalnego i garnituru dziennego.
Kolejna sprawa to casualowa marynarka, czyli taka 
nieco swobodniejsza niż garniturowa, np. z naszy-
wanymi kieszeniami. Idealną będzie tzw. blezer. 
W najbardziej klasycznej wersji jest to granatowa 
marynarka z metalowymi guzikami, którą można 
nosić np. z szarymi wełnianymi spodniami. Tak 
powstaje zestaw klubowy – elegancki, ale mniej for-
malny niż garnitur. Można do tej marynarki założyć 
dżinsy albo beżowe chinosy i mamy zestaw  casu-
alowy, który można uzupełnić krawatem, ale można 
też nosić bez krawata.
Wspomniałem o spodniach – podstawa to wełniane 
szare spodnie, dżinsy i beżowe chinosy. Pozostały 
nam buty. Wypadałoby mieć przynajmniej dwie pary. 
Czarne oxfordy na eleganckie okazje i brązowe, 



11Seniorzy
Słowniczek  
modowych pojęć 
Casual (casualowy) to luźny, nieformalny styl. 
Chinosy to klasyczne spodnie z miękkiego ma-
teriału, z dwiema ukośnymi kieszeniami z przodu 
i dwiema wpuszczanymi z tyłu. Jak wiele innych 
elementów męskiej garderoby, pierwotnie powstały 
na potrzeby wojska. W tym przypadku – dla ame-
rykańskich żołnierzy walczących pod koniec XIX 
wieku z Hiszpanami o Filipiny.
Blezer to po prostu marynarka (może być jedno, 
jak i dwurzędowa), o luźnym, sportowym kroju, 
wykonywana z miękkiej tkaniny.
Brogsy to męskie klasyczne półbuty ze zdobienia-
mi (perforacjami, ząbkowaniami, przeszyciami, ażu-
rowaniami). Ich nazwa pochodzi z języka irlandzkie-
go – „brog” oznaczał ciężkie, mocne buty. 
Derby to męskie buty wizytowe, ich charaktery-
styczną cechą jest stosunkowo gładka forma bez 
ażurowań oraz otwarta przyszwa.
Must have – z ang. „musisz mieć” to popularne w 
świecie mody określenie na elementy garderoby, 
które warto mieć.
Oxfordy to klasyczne męskie buty, należące do naj-
bardziej eleganckich. Ich cechą chrakterystyczną jest 
zamknięta przyszwa. Idealnie pasują do garniturów 
wieczorowych, a także smokingów (ale wtedy muszą 
być czarne, w żadnym wypadku brązowe). 
Przyszwa to przednia część cholewki buta, z którą 
łączy się obłożyna, czyli część tylna. Obłożyna (w 
skład której wchodzi część z dziurkami na sznurów-
ki) może być naszyta na wierzch przyszwy (wtedy 
mówimy o otwartej przyszwie), lub wszyta pod spód 
(wtedy mamy buty z zamkniętą przyszwą).
Poszetka jest ozdobną chusteczką wkładaną do 
górnej kieszonki w marynarce.

REKLAMA

typu derby albo brogsy – do zastosowań dzien-
nych, mniej formalnych.
Biała koszula i ciemny krawat to najbardziej 
elegancki zestaw. Zasada jest prosta: im jaśniej-
sza koszula, tym jest bardziej elegancka. Modne 
ostatnio czarne koszule są nieeleganckie. Jasna 
koszula i np. popielaty krawat też mogą wyglądać 
dobrze, ale odbiór zestawu jest lepszy, jeśli krawat 
mocno kontrastuje z koszulą.
I to jest absolutnie podstawowy zestaw.

L.M.: Czy lubi Pan określenie senior?
J.A.: Moim zdaniem jest to określenie neutralne. 
Taka jest kolej rzeczy, że się starzejemy. Nie ma 
na to rady, ale w każdym okresie życia można od-
naleźć coś ciekawego. Również w wieku senioral-
nym można robić ciekawe i pasjonujące rzeczy.
L.M.: Czego Panu życzyć?
J.A.: Może tego, aby mój blog rozwijał się, aby 
miał jak najwięcej czytelników, a ja frajdy z jego 
prowadzenia.
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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

REKLAMA
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Zdrowie

Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie

 

Więcej informacji na stronie internetowej nobelbiocare.pl

ul. Kamieńskiego 142, Wrocław 
71 327 63 13, 604 609 012     www.dental-med.com.pl 

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

Sprawdzone i udokumentowane naukowo
Pochylone implanty stosuje się w praktyce klinicznej 
od ponad 10 lat, uzyskując korzystne wyniki. Metoda 
All-on-4 ® opiera się na sprawdzonych efektach 
badań klinicznych, w których wszczepiono cztery 
implanty i na nich oparto uzupełnienie całego łuku 
zębowego.

Skuteczna metoda leczenia bezzębia 
przy pomocy rozwiązań Nobel Biocare
Leczenie metodą All-on-4 ® to zastąpienie 
brakujących zębów przy użyciu mostu obejmującego 
cały łuk zębowy, oparty na zaledwie czterech 
implantach stomatologicznych. Dzięki minimalnej 
liczbie implantów zmniejszamy koszt leczenia. 

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

Protezy starego typu vs nowoczesne rozwiązania
Utrata zębów zawsze znacząco wpływa na jakość życia. Tradycyjne protezy, choć 
uzupełniają braki, są mało wygodne i niezbyt komfortowe w użytkowaniu. Nowoczesne 
protezy oparte na implantach to rozwiązania, które znacznie poprawią nasze zdrowie 
i samopoczucie oraz zwiększą pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi.

Brak zębów powoduje zanikanie kości. Dzieje się 
tak dlatego, że kość przestaje być stymulowana 
przez żucie podczas jedzenia. Skutkuje to zmianami 
w wyglądzie twarzy, zapadają się wargi i policzki, po-
garsza się wymowa, a jedzenie pokarmów staje się 
coraz trudniejsze. Ruchome protezy mogą również 
powodować ból podczas użytkowania. Nieumocowa-
ne protezy są przestarzałym rozwiązaniem dla osób, 
które straciły wszystkie zęby. Poprawnie wykonane, 
przy dobrych warunkach anatomicznych i prawidło-
wym składzie śliny mają „wydajność” około 30 pro-
cent własnych zębów.
Atrakcyjne, zdrowo wyglądające zęby, są ważne dla 
naszego ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopo-
czucia. Wyglądasz i czujesz się z nimi pewnie. Nie 
wstydzisz się uśmiechać zawsze i wszędzie.
Teraz jest to możliwe z nowoczesnymi uzupełnienia-
mi opartymi na implantach fi rmy Nobel Biocare, które 
stosowane są w klinice stomatologicznej Dental Med. 
Istnieją trzy rozwiązania zastosowania implantów 
w leczeniu całkowitych braków zębowych. 

Proteza zdejmowana mocowana
na dwóch implantach 

Takie rozwiązanie zapewnia poprawę stabilności pro-
tez. Jest to zabieg przystępny cenowo. Można wyjmo-
wać zęby do mycia i nie trzeba używać kleju do protez.

Proteza zdejmowana mocowana 
na czterech implantach
Do implantów przykręca się specjalną belkę, do której 
mocowana jest proteza, co zapewnia większą stabili-
zację i umożliwia zmniejszenie „sztucznego podniebie-

nia”, poprawia wymowę i odczuwanie smaków. Nowe 
zęby można wyjmować, co ułatwia zabiegi higieniczne.

Proteza umocowana na stałe

Dla najbardziej wymagających pacjentów szukających 
rozwiązania dającego funkcjonalność własnych zę-
bów jest proteza (most) mocowana na stałe. Jest to 
trwałe rozwiązanie z naturalnie wyglądającymi zęba-
mi zastępczymi, zamocowanymi na czterech lub sze-
ściu implantach. Dzięki tej metodzie kość nie zanika, 
a funkcje żucia zostają przywrócone i zostaje zacho-
wany zmysł smaku.

Przeszkodą nie jest wiek
Na implanty można zdecydować się nawet w wieku 
senioralnym. Przy odpowiedniej opiece stomatologa 
przeszkodą nie są także choroby dziąseł czy osteopo-
roza. Na implanty mogą się zdecydować nawet oso-
by z cukrzycą, jeżeli jest leczona i kontrolowana pod 
okiem diabetologa.
Implanty są bardzo bezpieczną metodą leczenia, 
98 procent implantów właściwie zrasta się z tkankami 
pacjenta, nawet w przypadkach niskiej gęstości kości.

Materiał powstał przy współpracy ze stomatologami z Kliniki Dental-Med we Wrocławiu.

Gazeta Senior 
Wrocław 

tylko 24 zł 
za rok

Gazeta Senior Gazeta Senior Gazeta Senior 

Prenumerata
z dostawą do domu

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać
 � W Banku
 � wypełniając blankiet polecenia przelewu
 � W Urzędach Pocztowych
 � wypełniając druk polecenie przelewu/ 

wpłata gotówkowa
 � Za pomocą przelewu internetowego

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior
ul. t. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 
70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
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Nie przegap żadnego wydania.
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Bądź na bieżąco z aktualną ofertą 
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Podobnego zdania jest 
prof. Leszek Czupry-

niak, kierownik Kliniki 
Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii 
WUM, znany diabe-
tolog, od wielu lat 
zaangażowany 
w poprawę systemu 

leczenia cukrzycy 
w Polsce. Zapytaliśmy 

Pana Profesora, jak sko-
rzystać z programu 75+.

W wykazie leków bezpłatnie dostęp-
nych dla seniorów znalazły się nowo-
czesne leki na cukrzycę typu 2, czy to 
rzeczywiście dobra zmiana?
Zdecydowanie tak. Cieszy nas, diabetologów, 
decyzja polskiego rządu, korzystna dla osób star-
szych, które będą leczone przy pomocy nowo-
czesnych analogów insulin długodziałających bez 
konieczności finansowania tego leczenia z własnej 
kieszeni.

Dlaczego ta zmiana jest ważna dla cho-
rych na cukrzycę typu 2?
W przeciwieństwie do osób zdrowych, u których 
insulina wytwarzana jest w sposób ciągły, u osób 
chorych na cukrzycę typu 2, produkcja insuli-
ny przekracza zdolności wydzielnicze trzustki. 
W konsekwencji wzrasta poziom glukozy, co jest 
bardzo groźne dla zdrowia - dla serca, oczu, nerek 
i układu nerwowego. Dlatego tak ważne jest utrzy-
manie poziomu insuliny na stałym poziomie, jedną 
z możliwości jest zastosowanie nowoczesnych, 
długodziałających insulin analogowych, które 
dostępne są w ramach programu 75+. Zapobiega-
ją one wzrostowi poziomu cukru we krwi, co jest 
niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia.

Co jeszcze grozi chorym?
Grozi im też zbyt niski poziom cukru we krwi, co 
prowadzi do bardzo niebezpiecznej hipoglikemii, 
która prowadzi do śpiączki cukrzycowej, a w osta-
teczności może doprowadzić nawet do śmierci. 
Konsekwencje częstych hipoglikemii są nieodwra-
calne i wyniszczające dla zdrowia – prowadzą do 
zaburzeń poznawczych i demencji, zwiększają też 
ryzyko śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. 
Podobnie rzecz się ma ze stanem podwyższonego 
poziomu cukru we krwi – czyli hiperglikemią, która 
prowadzi  do powikłań sercowo-naczyniowych 
i również jest bardzo groźna dla zdrowia i życia. 

Cukrzyca wśród chorych budzi duży 
niepokój.
Tak, chorzy boją się śpiączki, boją się, że z powo-
du zbyt wysokiego poziomu cukru, źle będą goiły 
się ewentualne rany, panicznie boją się tzw. stopy 
cukrzycowej i amputacji nogi, co w Polsce niestety 
często ma miejsce. W kontroli cukrzycy pomagają 
m.in. insuliny. Program 75+ jest doskonałym roz-
wiązaniem dla seniorów, którzy spełniają kryteria.

Kto zatem może skorzystać z bezpłat-
nych leków?
Chorzy na cukrzyce po 75. roku życia, a przede 
wszystkim cukrzycy typu 2., którzy przez minimum 
pół roku byli leczeni insuliną ludzką (NPH) i u któ-
rych udokumentowano nawracającą epizodami 
ciężką lub nocną hipoglikemię. A także cukrzycy 
typu 2., którzy byli leczeni insuliną ludzką (NPH) 
od co najmniej 6 miesięcy i u których poziom 
hemoglobiny glikowanej wynosi dokładnie lub 
powyżej 8%.

Co ma zrobić pacjent, który ma 75 lat 
i choruje na cukrzycę, żeby wejść  
do programu 75+?
W dokumentacji medycznej pacjenta, która jest 
w posiadaniu lekarza POZ, muszą znajdować się 
informacje o dotychczasowej terapii pacjenta oraz 
okresie, w jakim była stosowana. Jeżeli pojawiły 
się nawracające lub ciężkie epizody hipoglikemii 
nocnej, informacja o nich również powinna znaleźć 
się w dokumentacji. Ponadto na recepcie, w polu - 
,,kod uprawnień dodatkowych” musi widnieć litera 
,,S”. Należy jednak pamiętać o tym, że potrzebny 
lek musi widnieć w wykazie bezpłatnych leków. 
Spełnienie tych warunków umożliwi pacjentowi 
korzystanie z programu 75+, co znacznie poprawi 
jego standard życia.

W jaki sposób pacjenci, którzy otrzy-
mywali dotąd insulinę ludzką, mogą 
otrzymać receptę w ramach Programu 
75+?
Pacjenci ci muszą udać się do lekarza diabetologa, 
uzyskać potrzebne zaświadczenie i z tym zaświad-
czeniem zwrócić się do lekarza POZ z prośbą 
o wystawienie recepty oznaczonej literą „S”.

Czy taki pacjent musi mieć skierowanie 
od lekarza POZ do diabetologa?
Jeżeli pacjent nie znajdował się do tej pory pod 
opieką diabetologa, to w pierwszej kolejności musi 
udać się do lekarza POZ, który wystawi mu odpo-
wiednie skierowanie.

Zdrowie

BEZPłAtNE NoWoCZESNE  
INSULINY W PRoGRAMIE 75+

Ważne informacje dla seniorów z cukrzycą!

Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego  
Stowarzyszenia Diabetyków widzi w programie dobrą zmianę:
 - To znakomita wiadomość dla seniorów chorych na cukrzycę. Mają szansę na leki, 

które wcześniej z powodu ceny były dla nich niedostępne.

Wskazania  
do stosowania 
długodziałających 
analogów insulin:
• w cukrzycy typu 1 

u dorosłych, młodzieży  
i dzieci od 2. roku życia,

• w cukrzycy typu 2 
u pacjentów leczonych 
insuliną NPH, od co najmniej 
6 miesięcy i z hemoglobiną 
glikowaną HbA1c >= 8%,

• w cukrzycy typu 2 
u pacjentów leczonych 
insuliną NPH, od co 
najmniej 6 miesięcy 
i z udokumentowanymi 
nawracającymi epizodami 
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii

• w cukrzycy o znanej  
przyczynie.

od września seniorzy po 75. r.ż. mogą bezpłatnie korzystać 
z nowoczesnych długodziałających analogów insulin.  
to wspaniała wiadomość, która cieszy chorych i ich lekarzy.



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny16 Zdrowie

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

REKLAMA
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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.

REKLAMA



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny18 Zdrowie

Jeden krem dla babci i wnuka

REKLAMA

Seniorzy, ale także osoby młodsze i aktywne fi zycznie oraz małe dzieci narażeni są na otarcia 
i odparzenia. Skóra w tych miejscach, nawet po zaleczeniu, staje się delikatna, wrażliwa, skłonna 
do podrażnień. Wiąże się to z koniecznością stosowania specjalnych, leczniczych kosmetyków. 
Ale możliwa jest ochrona i regeneracja przy użyciu tylko jednego produktu.
CUDoCELL MAX jest innowacyjnym, rodzin-
nym kremem hipoalergicznym. Jako jedyny produkt 
na rynku zawiera unikalny składnik biopolimer 
Dibushield PRO-HEAL. To właśnie on powoduje, że 
działanie kremu jest nie tylko szybkie, skuteczne, 
ale i wielokierunkowe. Biopolimer tworzy na po-
wierzchni skóry delikatną, w pełni biodegradowalną 
strukturę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi, 
jednocześnie umożliwiając swobodne przenikanie 
cząsteczek powietrza oraz wody. Łagodzi istniejące 
podrażnienia, a także zapobiega ich powstawaniu 
w miejscu potencjalnego występowania. Nie obciąża 
skóry nawet po agresywnych  zabiegach kosmetycz-
nych.
Dla dorosłych i dzieci
CUDoCELL MAX zalecany jest przy pielusz-
kowym zapaleniu skóry u dzieci oraz przy odpa-
rzeniach u osób dorosłych. Zabezpiecza przed 
drażliwym działaniem czynników zewnętrznych, np. 
moczu czy stolca. Dzięki zawartości cynku wykazuje 
działanie aseptyczne.
Sprawdza się u osób z problemami dermatologicz-
nymi, przy pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do 
podrażnień.
Ułatwia gojenie 
Krem zawiera dodatkowo siedem wyjątkowo sku-
tecznych, certyfi kowanych składników aktywnych. 

Alantoina działa łagodząco i przeciwzapalnie. 
Pobudzając podziały komórkowe sprzyja odnowie 
i gojeniu uszkodzonego naskórka. Zmniejsza za-
czerwienienie i podrażnienie skóry. 
D-panthenol to prowitamina B5, która po wnik-
nięciu w skórę przekształca się w witaminę B5, czyli 
kwas pantotenowy. Intensywnie nawilża i łagodzi 
podrażnienia, działając kojąco i osłaniająco na nad-
wrażliwą skórę. Ułatwia procesy gojenia jej mikro-
uszkodzeń.
Zapobiega wysuszeniu
tlenek cynku wykazuje działanie ściągające, 
wysuszające oraz antyseptyczne i ochronne na 
skórę. Oczyszczona lanolina, która imituje natural-
ne lipidy skóry, poprawiając jej barierę ochronną 
i zmniejszając parowanie wody z jej głębszych 
warstw. Zapobiega wysuszeniu oraz podrażnieniu 
skóry. Przyspiesza gojenie otarć i zaczerwienień. 
Redukuje szorstkość. Chroni przed infekcjami bak-
teryjnymi.
Naturalny betaglukan, otrzymywany ze szwedzkiego 
owsa, poprzez pobudzanie aktywności komórek im-
munologicznych łagodzi podrażnienia, przyspiesza 
procesy regeneracji podrażnionej skóry oraz gojenia 
się ran. Likwiduje także zaczerwienienia.
Poprawia wygląd i elastyczność skóry
Witamina F jest mieszaniną Niezbędnych Niena-

syconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT), zwłasz-
cza kwasu linolowego (C18:2, Omega-6) i linoleno-
wego (C18:3, Omega-3). Przywraca funkcjonowanie 
bariery skórnej, poprawia poziom nawilżenia skóry. 
Pomaga regenerować błony komórkowe i tkanki 
skórne, dzięki czemu działa intensywnie odżywczo 
i naprawczo oraz zdecydowanie poprawia wygląd 
i elastyczność skóry.
Gliceryna ma bardzo silne właściwości higro-
skopijne, które powodują, że długotrwale nawilża 
nadmiernie przesuszoną skórę, regulując procesy 
prawidłowej odnowy naskórka.
Historia biopolimeru
Pierwotnie biopolimer Dibushield PRO-HEAL został 
opracowany i wdrożony w fi rmie Celther Polska Sp. 
z o. o. w formie unikalnych na skalę światową aktyw-
nych, biodegradowalnych opatrunków (w technologii 
chronionej zgłoszeniem patentowym). Opatrunek 
ten nie wymaga zdejmowania, nie ma nieprzyjemne-
go efektu traumatyzacji nowo powstałej tkanki. Jest 
w 100% biodegradowalny, pozostawiając odbudo-
waną tkankę. Jest też doskonałą barierą ochronną 
przed środowiskiem zewnętrznym, która zapewnia 
optymalne warunki do wzrostu komórek (a co za tym 
idzie, procesem leczenia). Dalsze prace badawcze 
pozwoliły na wykorzystanie biopolimeru Dibushield 
PRO-HEAL w serii kosmetyków oraz innych wyro-
bów medycznych w postaci maści, kremów i żeli.
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Specjalista zdrowia 
publicznego  
Aneta Mrozek-Szetela

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.

Tu kupisz produkty Biovitalium 
• Klinika Dr Preeti Agrawal, ul. Dębowa 31  

(Żerniki Wrocławskie)
• Apteka Stabłowicka, ul. Boguszowska 61A
• Sklep zielarsko-medyczny Kocanka,  

ul. Wojciecha Bogusławskiego 79
• Apteka Pod Filarem, ul. Stefana Jaracza 80A
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seniorów to dobra fi rma

Więcej na stronie internetowej 
www.gazetasenior.pl/otwarci50/
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Firmy przyjazne seniorom angażują osoby star-
sze w życie lokalnej społeczności. Zyskują na tym 
wszyscy. Seniorzy mają dostęp do potrzebnych im 
produktów i usług. Przedsiębiorcy dzięki większej 
liczbie klientów zatrudniają kolejnych pracowników.
Budowanie gospodarki przyjaznej osobom 50+ to 
ważne działanie na rzecz seniorów dziś i dla nas 
samych w przyszłości. Przypominamy kredo Pro-
gramu Otwarci 50+, którym chce kierować się już 
blisko 100 fi rm. Jedną z nich jest Elderia Polska 
oferująca opiekę nad osobami starszymi. Pasja 
i zaangażowanie wzięła się z doświadczeń właści-
cielki Elderii, która opiekując się swoją babcią, do-
szła do wniosku, że chce pomagać również innym. 
W Elderii wierzą, że to, co robią, to coś więcej niż 
sprzedaż usług wspierających samodzielne życie 
osób starszych.
Przykładem fi rmy z innej branży, która przystąpiła 
do programu Otwarci 50+ jest Koncesjonowany 
Organizator Turystyki ATLAS z Koszalina. Biuro 
ATLAS ma w swojej ofercie propozycje dla senio-
rów o różnych potrzebach: od wakacji z rehabili-
tacją przez turnusy rehabilitacyjne z dofi nansowa-
niem po wczasy aktywny senior 50+.

Kredo Firm 
otwartych 50+
1. Senior jest ważnym klientem naszego 

przedsiębiorstwa/organizacji.
2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania 

seniorów oraz wartości przez nich 
szanowane.

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

4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby 
komunikacji z seniorami.

5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia czasu 
i uwagi seniorom.

6. Kierujemy się odpowiedzialnością za 
seniorów w działaniach kierowanych do nich.

7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie 
doświadczeń i wiedzy.

8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych 
i pomysłowych rozwiązań dedykowanych 
seniorom.

10% przychodów ze sprzedaży Pakietów Promo-
cyjnych w ramach Programu Otwarci 50+ przezna-
czane jest na cele dobroczynne na rzecz seniorów. 
Podczas edycji 2016 wspieramy stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich”, które 2 października z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych organi-
zuje Jarmark Kreatywności w Ogrodzie Saskim w 
Warszawie. Zaproszeni są wszyscy seniorzy wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi. Przygotowaliśmy spo-
ro atrakcji. W tym roku będzie z nami ponad 40 
wystawców prezentujących ofertę dla seniorów. – 
mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia 
„mali bracia Ubogich”. W programie m.in. Karin Le-
siak przetestuje dobroczynny wpływ JOGI ŚMIE-
CHU na ludzki organizm, a przewodnicy PTTK z 
seniorami będą  wędrować po bliższych i dalszych 
okolicach Ogrodu.

BIURo PoDRÓŻY "KoS"
ul. Słowiańska 37 B, Wrocław
email: biuro@kostravel.pl

tel. 71 322 53 90

 � Hotele 3 *
 � Wyżywienie 2 x dziennie
 � Samolot z Wrocławia
 � Październik – grudzie

HISZPANIA - CoStA BRAVA 
1 tydzień od 1699 zł

MALtA 1 tydzień od 1799 zł

 � Luksusowe hotele 4*
 � Wyżywienie 3 x dziennie
 � Samolot z Wrocławia
 � Wrzesień – grudzień

WłoCHY – RIMINI 
28.09-5.10 Last Minute, 1799 zł
 � Hotel nad morzem z wyżywieniem
 � Samolot z Wrocławia
 � Wycieczka do Wenecji w cenie
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96%
1. Gimnastyka wzmacniającą mięśnie dna miednicy i krocza.
2. Badania przeprowadzone przez Atena Research & Consulti ng 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

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

Sklep Medyczny 

MEDICA 
HUMANA

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

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

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

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

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

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

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

SIŁA NATURY W WALCE Z BÓLEM

Produkty rekomendowane przez Uzdrowisko 
Lądek-Długopole SA specjalistyczny ośrodek 

leczenie chorób narządu ruchu
Rezerwacja: 74 814 64 37

www.uzdrowisko-ladek.pl

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

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

oraz na stronie www.kinetex.pl

produkty KineTex zalecane są w profilaktyce, leczeniu obrzęków 
i opuchlizn oraz przy przewlekłych chorobach narządu ruchu
dzięki wytwarzającym mikroprądy włóknom srebra, miedzi i węgla 
w efektywny i naturalny sposób wspomagają leczenie stawów

WYPRÓBUJ PRZECIWBÓLOWE 
OPASKI ORTOPEDYCZNE KINETEX!

Zdrowie
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Algi
Na Okinawie w Japonii żyją najstarsi ludzie świata. Długowieczność 
w dużym stopniu zawdzięczają diecie, której głównym składnikiem 
są algi morskie. Dr Malwina Taborowska wyjaśnia, jakie znaczenie 
mają algi dla naszego zdrowia.

Algi morskie gromadzą wszystkie minerały (makro- 
i mikroelementy), które występują w wodzie, takie 
jak: cynk, fl uor, fosfor, magnez, miedź, mangan, 
potas, wapń i żelazo, w postaci łatwo przyswajalnej 
przez ludzki organizm. Zawierają także witaminy: C, 
B, E oraz beta-karoten. Są bogate w wysokiej jakości 
proteiny oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3.
Dzięki dużej zawartości chlorofi lu glony wspaniale 
oczyszczają organizm. Mają zdolność do neutrali-
zacji toksyn, wiązania metali ciężkich i odkwaszania 
organizmu, dzięki czemu działają przeciwzapalnie 
i przeciwnowotworowo. Metale ciężkie wiążąc się 
z algami, nie mają możliwości przenikania przez 
ścianki jelita i nie są przyswajane przez organizm, 
co powoduje, że błonnik pochodzący z alg nie ulega 
trawieniu.

ochrona serca i tarczycy
Brunatnice (np. morszczyn lub workoliść członowa-
ty) nazwę zawdzięczają brązowej barwie pochodzą-
cej od barwnika fukoksantyny. Badania dowodzą, iż 
barwnik ten wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej 
(zwłaszcza trzewnej). Cechuje je wysoka zawartość 
jodu, który reguluje funkcje tarczycy. Poleca się je 
osobom cierpiącym na choroby sercowo-naczynio-
we czy cukrzycę, ponieważ bogate są w kwasy tłusz-
czowe omega-3, mające działanie przeciwzapalne, 
przeciwmiażdżycowe i obniżające wysokie ciśnienie 
krwi.

„Zielone mięso“
Spirulina (przedstawiciel zielenic) jest rośliną o naj-
większej zawartości chlorofi lu. Chlorofi l wykazuje 
działanie odkwaszające i przeciwnowotworowe, ale 
także wspomaga usuwanie toksyn i przeciwdziała 
stanom zapalnym. Roślina ta wpływa korzystnie na 
nasz układ immunologiczny, działa osłonowo na bło-
nę śluzową żołądka oraz wspomaga detoksykację 
organizmu. Poleca się ją szczególnie dla wegetarian 
jako uzupełnienie białka. Nazywana jest „zielonym 
mięsem” z powodu wysokiej zawartości pełnowar-
tościowego białka, którego jest aż 3 razy więcej niż 
w mięsie. To również najbogatsze roślinne źródło 
witaminy B12.

Usuwają ból
Czerwone algi (krasnorosty, np. Lithothamnium 
calcareum - skalinek ostrogowaty) wspomagają 
stawy, kości, ścięgna oraz mięśnie. Zapobiegają 
osteoporozie. Wykazują właściwości przeciwza-
palne, dzięki czemu redukują ból. Bardzo dobrze 
wpływają na stan śluzówki jelita grubego. W bada-
niach zaobserwowano, iż krasnorosty naturalne-
go pochodzenia mogą zmniejszać polipy jelitowe. 

Na odchudzanie, 
nadciśnienie i infekcje
Obecny w glonach jod przyspiesza spalanie tłusz-
czów, dlatego algi są sprzymierzeńcami osób odchu-
dzających się i mających problemy z tarczycą. 
Badania japońskich naukowców wykazały, że ma-
kroalgi są wyjątkowo bogatym źródłem bioaktywnych 
peptydów, które mogą regulować ciśnienie krwi, 
a nawet zastąpić leki na nadciśnienie. Ponadto glony 
wzmacniają ściany naczyń włosowatych, przeciw-
działając ich kruchości i nadmiernej przepuszczalno-
ści. Zaleca się je jako wspomaganie leczenia chorób 
reumatycznych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, 
zaburzeń trawienia i wchłaniania oraz infekcji grzybi-
czych, wirusowych i bakteryjnych (są jak bezpieczny 
dla zdrowia antybiotyk).

Dlaczego postawić na jakość?
Algi morskie mają wpływ nie tylko na nasze zdrowie, 
ale też długość naszego życia, bo opóźniają procesy 
starzenia i wykazują działanie odmładzające.
Popularne glony produkowane na skalę przemysłową 
i będące składnikami suplementów diety to chlorella 
i spirulina. Niestety, takie algi hoduje się często w re-
jonach bez kontroli nad ich jakością. Nierzadko są 
porcjowane i przepakowywane, co może doprowa-
dzić nie tylko do zubożenia zawartych w nich skład-
ników mineralnych i witaminowych, ale także do ich 
zanieczyszczenia. Najlepsze suplementy, to takie, 
które zawierają naturalne algi morskie, pochodzące 
z czystych wód. Bardzo popularną spirulinę można 
kupić również w wersji ekologicznej. Pamiętajmy, że 
produkty naturalne mają dużo lepszą wchłanialność 
niż produkty syntetyczne.

Dr Malwina Taborowska

zdrowie z morza
Aby uzupełnić niedobory 
witamin i minerałów 
wystarczy włączyć do 
naszej codziennej diety 
zaledwie 5 g glonów.

Właściwości:
• Wzmacniają odporność
• Oczyszczają organizm
• Działają korzystnie na układ 

limfatyczny
• Redukują ilość złego cholesterolu
• Poprawiają obraz krwi u osób 

osłabionych, stosujących w dużych 
dawkach leki chemiczne 
i chemioterapię 

• Działają moczopędnie 
i przeciwzapalnie

• Usuwają toksyny i obrzęki

REKLAMA

Pełna paleta naturalnych 
produktów z alg morskich 
(w tym produkty 
kosmetyczne) 
na stronie 
www.alg-borje.pl

HIt 2016 ZE 
SKANDYNAWII 

WItALNoŚĆ I AKtYWNoŚĆ 
DLA SENIoRA! 

Algtabletter
oczyszczanie organizmu 
i naturalna odporność

Zyskaj witalność i siły! 
Zapomnij o jesienno-
zimowych infekcjach!
Naturalne sprasowane 
algi: morszczyn 
pęcherzykowaty, algi 
brunatne i spirulina 
ekologiczna w jednym 
produkcie.

Pełna aktywność na jesień 
życia - naturalnie!
Naturalny Lithothamnium 
Calcareum - skalinek 
ostrogowaty, najlepsze 
naturalne źródło wapnia 
i pierwiastków śladowych. 
Liczne testy kliniczne 
potwierdzają odbudowę 
tkanki kostnej i łącznej, 
wspomaganie przy 
osteoporozie oraz działanie 
przeciwzapalne!

zdrowe stawy, mięśnie i ścięgna! 

naturalne algi morskie 
z wód u wybrzeży Islandii

zdrowe stawy, mięśnie i ścięgna! 
Lithomax Aquamin

i naturalna odporność
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Dom Seniora BEATA
Złockie 103, Muszyna

tel. 18 471 49 17
www.domseniorabeata.pl

 » Pobyty stałe
 » Aktywny Tydzień
 » Weekend Seniora

komfortowe pokoje 
przyjazna atmosfera 
profesjonalna opieka

Zbigniew Jachna - Certyfi kowany 
specjalista terapii mięśniowo
-powięziowej trP - kurs w BMK
  tel. 511 740 034  
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1, Wrocław 
(budynek starego klasztoru) 
poniedziałek, środa, piątek: 15.00 - 21.00

Własny stół składany do masażu i krzesło do 
zabiegów, dojazd do pacjenta w cenie zabiegu. 

 � zabiegi w zespołach bólowych kręgosłupa 
(korzeniowe, rwa kulszowa, bóle mięśniowe, 
stawowe)

 � terapia punktów spustowych (TrP) 
 � rozluźnianie mięśniowo-powięziowe 
 � masaż funkcyjny stosowany podczas terapii 

mięsniowo-powięziowej/PIR
 � masaż medyczny, izometryczny, sportowy, 

relaksacyjny, segmentarny, modelujący 
sylwetkę/antycellulitowy oraz drenaż 
limfatyczny.

Masaż leczniczy 
i profesjonalna 
rehabilitacja 
w gabinecie lub 
w twoim domu

REKLAMA

Showman... w sutannie
Roman Szymański

O różnicach między Kościołem polskokatolickim a Rzymskokatolickim, 
współpracy z innymi wspólnotami wiernych oraz powinnościach księży 
rozmawiamy z ks. Bogdanem Skowrońskim, proboszczem Parafi i w Dusznikach-Zdroju.

Ks. Bogdan Skowroński jest osobą niezwykłą. Uro-
dził się w Kaliszu, gdzie ukończył m.in. Technikum 
Budowy Fortepianów „Calisia”. Przypadek sprawił, 
że jako młody człowiek udał się na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Tam dostał olśnienia, a może bardziej 
natchnienia. Po powrocie postanowił pójść do se-
minarium duchownego i wybrana droga okazała się 
tą właściwą. W 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie 
i rozpoczął pracę duszpasterską. W 1991 r. został 
proboszczem w Parafi i Polskokatolickiej w Toruniu. 
W 2005 r. decyzją biskupów skierowany do pracy 
jako proboszcz w Katedrze Wrocławskiej Św. Marii 
Magdaleny. Rok później otrzymał nominację na 
Dziekana Dekanatu Dolnośląskiego oraz dekret do 
pracy misyjnej, zostając jednocześnie proboszczem 
Parafi i w Dusznikach-Zdroju.

Wyjątkowy kościół i wierni
I właśnie ten mały kościół w Dusznikach stał się jego 
chlubą i miejscem największych dokonań. Dzięki 
tytanicznej wręcz pracy, własnym oszczędnościom 
oraz pomocy parafi an, szczególnie z Wrocławia, bo 
nie otrzymał żadnych dotacji z Urzędu Miasta i Gmi-
ny ani Konserwatora Zabytków, całkowicie wyre-
montował popadającą w ruinę zabytkową budowlę. 
Obecny kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej nie 
przypomina już świątyni przejętej przez ks. Skow-
rońskiego. Wyjątkowe wnętrze i panująca w nim 
atmosfera powodują, że jest chętnie odwiedzany 
przez wiernych... i, co ciekawe, również przez osoby 
deklarujące przynależność do kościoła rzymskoka-
tolickiego. Zdarza się oczywiście, że wierni zasta-

nawiają się nad różnicami i zadają pytania, co różni 
Kościół Polskokatolicki od Kościoła Rzymskokatolic-
kiego.
Roman Szymański: Co różni Kościół Polskokato-
licki od Kościoła Rzymskokatolickiego?
Ks. Bogdan Skowroński: Nasz Kościół jest czę-
ścią Kościoła Powszechnego. Liturgicznie nie ma 
większych różnic pomiędzy tymi kościołami. Nie 
podlegamy strukturom Watykanu, choć uznajemy 
Papieża, jako „Primus inter pares” (pierwszy wśród 
równych). Przykładowo, w Katedrze Wrocławskiej 
znajduje się tablica poświęcona Janowi Pawłowi II 
jako wyraz szacunku dla Wielkiego Polaka i owoc 
daleko pojętego przez nasz Kościół ekumenizmu.
R.Sz.: A jakie inne różnice jeszcze wyróżniają 
Kościół Polskokatolicki?
Ks. B.S.: W naszym Kościele, oprócz spowiedzi 
konfesjonałowej, jest także spowiedź powszechna, 
na równi traktowana ze spowiedzią w konfesjonale, 
a celibat jest dobrowolny, tak jak było w dawnych 

tradycjach Kościoła.

R.Sz.: A jak układa się współpraca z innymi 
kościołami?
Ks. B.S.: Nasz Kościół jest otwarty na wszelkie 
dialogi, a przede wszystkim na każdego człowieka. 
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Dom Seniora PARAISo
Nasz Dom – Twój Dom

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

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

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

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

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

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

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

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

do zamieszkania w naszym domu.

REKLAMA

Z ramienia naszego Kościoła są prowadzone dialogi 
ekumeniczne z różnymi kościołami, między innymi 
kościołem rzymskokatolickim. Owocem tego jest 
choćby wspólne uznanie Chrztu Świętego.
R.Sz.: Spotkałem się również z określeniem 
sekciarstwo...
Ks. B.S.: Sekciarstwo?! – głosi ten, kto twierdzi, że 
poza jego Kościołem nie ma zbawienia, tworząc her-
metyczne i zamknięte struktury. Kościół Polskoka-
tolicki mówi, że wszędzie możesz się zbawić, jeżeli 
jesteś dobrym i kochanym człowiekiem, wierzysz 
w Boga i kochasz Go, kochasz Go w ludziach i tym, 
co On stworzył.
R.Sz.: A Msza Święta i sakramenty? Są uznawa-
ne za ważne przez Kościół Rzymskokatolicki? 
I na odwrót?
Ks. B.S.: Nasze Kościoły mają ważną Sukcesję 
Apostolską. Jeżeli ktoś kwestionuje ważność Mszy 
Świętej, czy sakramentów, powinien wrócić do kate-
chezy na poziomie szkoły podstawowej.
R.Sz.: Jeżeli w zasadzie nie ma wielkich różnic, 
to dlaczego konserwatywna część Kościoła 
Rzymskokatolickiego niejednokrotnie nie ak-
ceptuje działalności duszpasterskiej Kościoła 
Polskokatolickiego i wręcz go atakuje?
Ks. B.S.: Kalumnie na nasz Kościół zawsze pada-
ły, ale miłość rodzi się jak perła – w bólu, a my tę 
miłość chcemy nieść Ludowi Bożemu.
R.Sz.: Często też się słyszy, że księża rzymsko-
katoliccy nie chcą udzielać ślubów i chrzcić 
dzieci, odmawiają pochówku, bądź też żądają 
wygórowanych kwot za sakramenty.
Ks. B.S.: W naszym Kościele nie ma żadnych 
cenników za posługi. Ludzie sami wiedzą i składają 
ofi arę na miarę ich możliwości. Sakramenty święte 
to nie sklep czy automat, gdzie wrzucasz monetę 
i masz wszystko załatwione. Nigdy nie odmówi-
łem posługi duszpasterskiej potrzebującym, a tym 
bardziej nigdy nie powiedziałem, ile wynosi kwota za 
posługę. Przecież to mój kapłański obowiązek...

R.Sz.: To jaki powinien być ksiądz?
Ks. B.S.: Współczesny duchowny to osoba, która 
ciągle edukuje i doskonali swój warsztat i poszerza 
horyzonty. Obowiązkiem każdego duchownego 
jest służba bliźniemu i każdemu w potrzebie, bez 
względu na przynależność czy wyznanie. Wszystko, 
co robię, ma sens tylko wtedy, gdy służy drugiemu 
człowiekowi.
R.Sz.: A jakie przesłanie miałby ksiądz dla na-
szych czytelników ?
Ks. B.S.: Osoby starsze występują wszędzie, 
gdziekolwiek istnieje człowiek. Bez nich nie można 
wyobrazić sobie rodziny i społeczeństwa. Starość 
jest okresem niezwykle cennym dla każdego czło-
wieka, a ludzie starsi są darem dla Kościoła i świata. 
Nawet jeśli czasem brak im sił do wykonywania naj-
prostszych czynności, mają jednak doświadczenie 
życiowe i mądrość, których tak często brak młodym. 
Spychanie ludzi w podeszłym wieku na margines 
albo wręcz ich odrzucanie jest niedopuszczalne. 
Nawet z cierpień naszego pokolenia wyłania się 
jakieś światło zdolne rozjaśnić lata starości. Dlatego 
jestem pełen uznania dla wszystkich seniorów i za-
noszę intencję do Najwyższego, modląc się jedno-
cześnie, aby jesień życia była dla każdego wspa-
niałym przeżyciem, a przede wszystkim upływała 
w spokoju, zdrowiu i dostatku. Pozdrawiam i życzę 
Błogosławieństwa Bożego...
R.Sz.: Dziękuję za rozmowę...

Muzyka ks. Bogdana
Jest jeszcze coś, co wyróżnia księdza wśród innych 
duchownych – to muzyka. Ks. Bogdan Skowroński 
posiada bowiem wyjątkowy talent i zmysł muzyczny. 
Komponuje, pisze teksty i śpiewa. Doskonale łączy 
pracę duszpasterską ze stroną muzyczną. Dzięki 
mistycznemu wręcz umiłowaniu muzyki, wspaniałe-
mu głosowi i charyzmie, podczas organizowanych 
koncertów i recitali potrafi  wciągnąć do spontanicz-
nej i wspólnej zabawy wszystkich słuchaczy. Śpie-
wając, przekazuje ludziom optymizm. I nieważne 

czy śpiewa w kościele, czy na specjalnie organizo-
wanych koncertach, bo wszędzie przyjmowany jest 
niezwykle gorąco i z wielką atencją. A słuchacze 
na długo zachowują muzyczne spotkania, nie tylko 
w pamięci, ale i w sercach. Co ważne, wszystkie 
koncerty i recitale są bezpłatne.

Płyty i koncerty
Ks. Bogdan wydał dotychczas trzy płyty, zawierające 
pieśni i piosenki o charakterze religijnym. Koncertuje 
niemal w całej Polsce, jednak najczęściej koncerty 
organizowane są w miejscowo-
ściach uzdrowiskowych poło-
żonych w Kotlinie Kłodzkiej. 
Warto zatem odwiedzając 
dolnośląskie kurorty 
zarezerwować czas 
na wzięcie udziału 
w tych niepowta-
rzalnych spotka-
niach muzycz-
nych. W każdą 
niedzielę moż-
na dodatko-
wo usłyszeć 
księdza Bogda-
na w kościele 
w Dusznikach-
-Zdrój na reci-
talu poprzedza-
jącym każdą 
mszę św.

Tekst i foto: 
Roman 

Szymański

rzalnych spotka-
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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 fi tness 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

ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298

wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-

Turnusy zdrowotne - w cenie 12 zabiegów
2-8, 9-15, 16-22, 23-29 października

4-10 oraz 11-17 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

udostępnienie sprzętu rekreacyjnego i sala fi tness bez 

wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-

Turnusy zdrowotne - w cenie 12 zabiegówTurnusy zdrowotne - w cenie 12 zabiegów

50 m 
od plaży!

Na ławeczce 
w Barcelonie
Rządzili tu Rzymianie i Francuzi, byli Maurowie 
i Frankiści, ale to katalońskie miasto. 
Zwolenników utworzenia autonomii jest więcej 
wśród robotników, elity zdają się popierać 
pozostanie w Hiszpanii. Do Barcelony nie 
jedzie się rozważać wątpliwości politycznych, 
tam jeździ się oglądać Gaudiego, Miro, 
Picassa, jeść tapas, pić wino, stać w kolejkach 
do światowej sławy zabytków i oglądać 
fontannę. No, może jeszcze oglądać gwiazdy 
futbolu na Camp Nou.

Kiedy najlepiej pojechać do Barcelony? Zależy od upodobań, tu zawsze jest cie-
plej niż na północy Europy. W środku lata temperatury wcale nie muszą prze-
kraczać 30 stopni Celsjusza, a i jesień jest ciepła i dłuższa. Wiosną za to kwitną 
drzewa i kwiaty.
Nad miastem góruje cytadela na Wzgórzu Montjuic. To stąd Hiszpanie pilnowali 
porządku w mieście i w porcie, co zawsze wzbudzało niechęć ludności. Cytadela 
z biegiem czasu straciła na znaczeniu, wzgórze zalesiono, pobudowano obiekty 
olimpijskie, muzeum Miro, i tak zatarto ślady. Cytadela jest punktem widokowym. 
U podnóża rozłożyło się miasto z terenami wystawowymi, z rewelacyjnym mu-
zeum katalońskim i fontanną.

Barri Gòtic
Dzielnica gotycka z zamkiem królów aragońskich robi wrażenie wielkością bu-
dynków i perfekcją wykonania. Katedra świętej Eulalii wzbudza zachwyt gotycką 
konstrukcją i bogatym wyposażeniem. Zachowały się obiekty z czasów rzymskich 
i średniowiecza. Cała dzielnica wypełniona jest ozdobami, maswerki, rzygacze, 
rzeźbiarskie detale zachwycają. To tutaj mieszkali Sefardyjczycy w El Call, zanim 
uciekli do Polski Wschodniej przed prześladowaniami. Do połowy XIX wieku Ma-
dryt zakazywał zwiększania powierzchni miasta i stawiania nowych budynków. 
Dopiero w połowie XIX wieku zezwolił na wyburzenie murów obronnych i rozbu-
dowę miasta.

La Barceloneta
Zdecydowanie inna jest Baceloneta. Tam mieszkali rybacy i tam powstały nowo-
czesne budynki ze szkła i stali. Tutaj zobaczycie hotel W i piękne tereny space-
rowe nad morzem, ale także nudne ulice idące do portu. A bliżej morza można 
wylegiwać się na plaży lub na promenadzie smakować miejscową kuchnię.

Eixample
Nowa Barcelona na podstawie planu Ildefonsa Cerdy to porządnie zaprojekto-
wane miasto na siatce kwadratów. Ucięte narożniki kwartałów utworzyły placyki 
z ławeczką lub stacją benzynową. Zarzucano, że nudne są te kwartały budynków 
o boku 133 metry każdy i równa siatka ulic będzie ułatwiała błądzenie. Reprezen-
tacyjne budynki powstały przy głównych, szerokich na 40 metrów, alejach.

Gaudi
Miłośnicy architektury przyjeżdżają do Barcelony oglądać Gaudiego. O zrealizo-
wanych z ogromną pasją i pomysłowością budynkach napisano mnóstwo ksią-
żek, ale to nie to samo co wejść do środka i zobaczyć na własne oczy, dlaczego 
Gaudim zachwyca się tak wielu. Świetne kowalskiej roboty kraty i ozdoby podkre-
ślają wyszukane formy architektoniczne budynków, które zaprojektował Gaudi. 
Bawił się kształtem budynków i z perfekcją dbał o staranne wykończenie. Malo-
wane w kwiaty klatki schodowe, balustrady o fantazyjnych kształtach, kraty utka-
ne w wymyślne wzory cieszą oko do dziś.

Giełda ofert turystycznych dla seniora

c.d. na str. 28

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

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Złota jesień w Podczelu

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

14 dni 
od 975 zł 

Pobyt 
z zabiegami 

14 dni 
od 975 

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 dofi nansowania ze 
środków PFRON.

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

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora 27

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

Pakiet obejmuje:
• 
• 

8 dni – od 925 zł8 dni – od 925 zł
15 dni – od 1850 zł15 dni – od 1850 złPromocja
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Muzea
Oczywiście, można także pójść do muzeum Picas-
sa i Miro. Można wybrać się do galerii narodowej, 
czy oglądać rozstawione po mieście prace Miro, 
albo o północy poczęstować przygodnych Polaków 
papierosem pod rzeźbą „Kobieta z ptakiem”. Moż-
na pooglądać obiekty olimpijskie na górze Montjuic 
i posiedzieć w parku, pojechać metrem na plażę przy 
wiosce olimpijskiej. Jednak najwyższym osiągnię-
ciem marketingu turystycznego jest Sagrada Familia.

Sagrada Familia
Gdy w 1882 r. rozpoczynano budowę kościoła, nikt 
nie spodziewał się, że potrwa to tyle czasu. We-
dle ostatnich założeń budowa zostanie ukończona 
w 2026 r. i będzie wtedy najwyższym kościołem na 
świecie. Budowa fi nansowana jest z biletów wstępu 
do bazyliki. Już od dziesiątków lat zachwyca, a tłu-
my przyjeżdżają do Barcelony, by zobaczyć zrealizo-
wane elementy. Do pół dnia trzeba przeznaczyć na 
bazylikę, by dostrzec wszystkie detale, by zrozumieć 
przesłanie. A budowa zmienia się każdego roku, 
przybywa kolorów, ozdób, remontowane są wykona-
ne sto lat wcześniej maswerki.
link do You Tube z wizualizacją z budowy Sagrada 
https://www.youtube.com/watch?v=RcDmloG3tXU

Park Güell
Na kamienistym wzgórzu powstał z przeznacze-
niem na wille dla zamożnych kupców. Dużo zieleni 
i architektury ogrodowej z fantastycznymi ścieżkami, 
kolumnadami i najdłuższą ławką. Wszystko bajkowo 
wyłożone kawałkami glazury rewelacyjnie lśni w słoń-
cu. Na liście światowego dziedzictwa UNESCO jest 
dziewięć obiektów zlokalizowanych w Barcelonie, 
z tego siedem to dzieła Gaudiego.

Plac Hiszpański
Dla dumnych z tradycji Katalończyków Plac Hiszpański 
to pomnik dominacji hiszpańskiej nad Katalonią. Tuż 
obok dawna arena walk byków w stylu mauretańskim 
i fontanna wzdłuż ulicy królowej Marii Krystyny, która 
zaczyna się dwiema wieżami weneckimi i kończy czte-
rema kolumnami, jak cztery pasy na katalońskiej fl adze. 
Tu trwa wymiana ciosów na symbole pomiędzy Hiszpa-
nami i Katalończykami. A fontanna przyciąga każdego 
wieczoru tłumy, gra muzyka, jest głośno i wesoło.

Montjuic
Rano warto zobaczyć Wzgórze Montjuic z parkiem, 
muzeum Katalonii, muzeum Miro obiektami olimpijski-
mi. U podnóża, w zakątku parku przycupnęło Poblo 
Espaniol. Zostało zbudowane na wystawę Expo 1929. 
To miasteczko w stylu hiszpańskim, warto wybrać się 
tu wieczorem do któregoś z tablao, by poczuć fl amen-
co. Przy winie i tapas popatrzysz z galeryjki, jak wirują 
spódnice w grochy i krucze włosy młodego tancerza.

Panoramę Barcelony podziwiamy z cytadeli na czub-
ku Montjuic, a stamtąd zjedziemy kolejką linową do 
portu. W porcie dobrze jest posiedzieć i popatrzeć na 
jachty kołyszące się leniwie. Pomarzyć pod kolumną 
Kolumba o podróżach.

La Rambla
Od portu zaczyna się Rambla, obowiązkowy punkt 
każdej wycieczki. Sama Rambla nie musi zachwycać, 
ot, ulica obsadzona platanami z licznymi kawiarniami 
i artystami, natomiast zachwycająca jest hala targo-
wa z kolorami i zapachami, i nieustanną krzątaniną 
sprzedawców. Warto zajrzeć w boczne uliczki, gdzie 
kryją się niespodzianki w postaci placyków z rzeźba-
mi i prawdziwym życiem mieszkańców Barcelony. Na 
końcu Ramli Plac Kataloński z reprezentacyjnymi bu-
dynkami i fontanną.

Wiadomości praktyczne
Gdzie mieszkać w Barcelonie? Widziałem nocujących 
na ławkach w parku Miro, rano myjących się w fontan-
nie i byłem pod luksusowym hotelem W nad brzegiem 
morza. Miejsce na nocleg wybieram w zależności od 
tego, co zamierzam zwiedzać, bo najpewniejszym 
sposobem zwiedzania są własne nogi. Hotelarze 
wiedzą, że Barcelona przez cały rok jest atrakcyjna 
i dostosowali do tego stawki za noclegi. Porozumie-
wać się w Barcelonie możesz w każdym języku, jeśli 
zamierzasz coś kupować. Ale jeśli chcesz rozmawiać, 
to kataloński jest najmilej widziany. Katalończycy są 
dumni z odrębności językowej i swojej fl agi.
Wieczorem, po 23 nie kupisz piwa ani innego alkoho-
lu, taki przepis, przestrzegany przez sklepikarzy. Ko-
munikacja miejska jest bardzo sprawna, metro i auto-
busy pozwolą dotrzeć w każde miejsce, a dla leniwych 
oczywiście Barcelona City Tour. Turyści najchętniej 
używają biletu T-10 za 9,95 Euro. Przydaje się na-
wigacja, nawet w słoneczny dzień, budynki wysokie, 
uliczki wąskie, mnóstwo zakamarków, więc pobłądzić 
łatwo. Wieczorem, po 23, kiedy komunikacja przestaje 
działać, niezbędna jest nawigacja, by wrócić do hotelu.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Dudzik

Klub Seniora Podróżnika poleca:

609 941 775
509 550 645

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

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK

24/25 września: Śląsk
Zabrze kopalnia Guido, kościół św. Józefa, Stalowy Dom-
zamek Stare Tarnowice wnętrz-Tarnowskie Góry kopalnia 
srebra, rynek i zabytki –Radzionków Muzeum Chleba, Szkoły 
i Ciekawostek-Piekary Śląskie bazylika NMP i św. Bartłomieja

8 października: Jelenia Góra-Perła Sudetów

2016

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

14/15/16 października: 
Praga i królewskie zamki Krivoklat i Konopiste

11/12/13 listopada: Berlin klasyczny 
1 dzień-stary Poczdam (rynek, kościół św. Mikołaja, Pałac 
Miejski, Dzielnica Holenderska)-Cecilienhof-miejsce 
podpisania w 1945 r Układu Poczdamskiego-most 
Glienicker zw. Mostem Szpiegów-kościół Pamięci cesarza 
Wilhelma,Ku’damm-najelegantsza ulica Berlina-2 dzień- 
Brama Brandenburska, Unter den Linden, pomnik 
Holocaustu, katedra św. Jadwigi, Gendarmenmarkt 
z zabudową, Wyspa Muzeów-budynki muzealne z zewnątrz, 
Berliner Dom-wnętrze, Mur Berliński, Checpkoint Charlie-3 
dzień Charlott enburg-najpiękniejsza i największa zachowana 
rezydencja Hohenzollernów w stolicy-wnętrza

bazylika, Muzeum w Nysie, zabytkowe centrum ze 
wspaniałymi świątyniami

22 październik: Nysa-śląski Rzym-Skarbiec

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

Wszystko co najlepsze 
w wypoczynku w Polsce

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na www.nat.pl
Katalog do pobrania także na www.nat.pl

REZERWUJ PRZEZ INTERNET

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

SPECJALNA OFERTA WYPOCZYNKU DLA SENIORA

Informacje i REZERWACJE:
32 325 04 80, 32 325 04 81 (7.00-15.00)
32 326 23 50, 32 326 23 51 (7.00-18.00, w soboty 10.00-14.00)
ZADZWOŃ I POPROŚ O PRZESŁANIE PEŁNEJ OFERTY

• atrakcyjne ceny przez cały rok
• atrakcyjne lokalizacje (Świnoujście, Kołobrzeg, Jarosławiec, Sarbinowo, 

Dąbki, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Ustronie Morskie, Jastarnia, 
Kalbornia, Zarzecze, Wisła, Ustroń, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, 
Bukowina Tatrzańska, Szczytna)

• transport
• zabiegi

Bukowina Tatrzańska, Szczytna)

już od 490 zł/ 7 dni z wyżywieniem

REKLAMA

Giełda ofert turystycznych dla seniora28
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turnus wypoczynkowy z językiem 

chińskim w Polanicy-Zdroju 
.....

17-30 października

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

ErgoRegenerum-Club
ul. Powstańców Śląskich 5/119, 
53-332 Wrocław, pn- pt: 10.00-16.00
71 781 02 73, 509 134 973
więcej na stronie: 
biuro@ergoregenerum-club.pl
www.ergoregenerum-club.pl ul.
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ul. Swobodna

ARKADY

EPI

Jedź z nami seniorami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok nad polskie morze. 
Szczegóły w Naszym Biurze.

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

... w Ciechocinku …

• Super (bezterminowe) wczasy (poza wakacjami) od 
wskazanego dnia rozpoczęcia wypoczynku do dnia 
przewidywanego znudzenia labą. 
(Oferta całoroczna. Trzy zabiegi. 121 zł osobodoba. 
Dojazd własny)

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

• Zakopane DW Harnaś od 1.10 wyjazdy 
indywidualne

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

• Świeradów-Zdrój Pensjonat Malwa: 
wczasy świąteczne 20-27.12.2016 r., 
wczasy noworoczne 28.12.2016-
4.01.2017 r. w cenie 895 zł, dojazd 
autokarem +75 zł.

• Ciechocinek – wypoczynek w ramach 
turnusów 10-cio dniowych z dojazdem.
Daty rozpoczęcia turnusów w 2017 r.: 

21.06, 1.07, 16.08, 26.08. Cena 1200 zł.
• Polanica-Zdrój 20.12.2016-3.01.2017 r., 

trzy posiłki dziennie, cena 1599 zł, 
14 dni (13 noclegów), uwaga: dojazd +70 zł

• Polanica-Zdrój 23.12-29.12.2016 r., 
dwa posiłki dziennie oraz serwis kawowy 
z ciastem o godz. 13.00, cena 860 zł, 7 dni 
(6 noclegów), uwaga: dojazd +70 złcena 

2100 zł

Chcecie dowiedzieć się więcej o kulturze Chin i turnusie z językiem 
chińskim. A może interesują Państwa warte odwiedzenia zakątki 
naszego kraju. organizujemy BEZPłAtNE PRELEKCJE w Klubach 
Seniora i Uniwersytetach trzeciego Wieku.

Zadzwoń i zarezerwuj termin spotkania.
600 053 636 (Ryszard)

Zapraszamy również 
na tARGI SENIoRA 
(Hala Stulecia, 
25 września) 
do stoika biura 
ErgoRegenerum-
Club.

• zakwaterowanie 
w Willi Storczyk 
(14 dni/13 noclegów)

• pełne wyżywienie 
• intensywny kurs j. 

chińskiego z native 
speakerem 

• ceremonia parzenia 
herbaty 

• wieczory z kulturą 
chińską i historią Chin

• warsztaty kaligrafi i 
• zajęcia tai chi 

poprawiające 
kondycję psycho-
fi zyczną 

• i wiele innych atrakcji.

Chcecie dowiedzieć się więcej o kulturze Chin i turnusie z językiem 

NoWoŚĆ
Powyżej tylko przykłady. Dzwoń. Pytaj o Kudowę i pozostałe Zdroje. Mamy propozycje 
wypoczynku przedświątecznego, świątecznego i noworocznego, również nad morzem.

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora 29
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dla emerytów, rencistów i osób 
powyżej 60 r.ż, które pragną zadbać 
o zdrowie i zachować sprawność fi zyczną oraz 
psychiczną, aby jak najdłużej cieszyć się życiem. 

Pakiet 
kuracyjny 
dla seniora 

Dom Uzdrowiskowy 
Ewa Medical & SPA
Świeradów-Zdrój/os. Czerniawa-Zdrój, ul. Spadzista 2
Tel. 75 78 40 500
e-mail: uzdrowiskoewa@uzdrowiskoewa.pl
www.uzdrowiskoewa.pl

dla 
osób 65+ 

dodatkowe 
10% 

rabatu

 � 7 noclegów w pokojach 1-, 2-osobowych typu standard, 
komfort lub apartamentach

 � 7 śniadań w formie bufetu
 � 7 obiadokolacji serwowanych, 
napoje płatne dodatkowo

 � 15 zabiegów leczniczych zgodnie 
z ordynacją lekarską

 � 1 x konsultacja lekarska 
 � 5x poranna gimnastyka w basenie
 � 1 bilet wstępu do groty solnej
 � basen, jacuzzi, sauna, fi tness studio
 � parking strzeżony, monitorowany

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Zakopane, ul. Pardałówka 6
tel. 18 20 190 90, e-mail: wojnar@wojnar.pl

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

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

 � Wieczorek zapoznawczy oraz wspólne biesiadowanie przy 
ognisku zaowocuje nowymi znajomościami

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

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

 � Wstępne i końcowe badanie lekarskie oraz opieka lekarska 
interwencyjna

 � Wykłady dotyczące chorób serca lub bólu kręgosłupa

Weź zdrowie w swoje 

okolicy Zakopanego z zabiegami 

na na 

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

Czarowny zapach kawy
W styczniu temperatura powietrza w dzień sporadycznie obniża się do plus osiemnastu 
stopni. Osiemnaście zamiast dwudziestu pięciu. Miejscowi Kubańczycy, pokuleni od 
chłodu, stoją na przystankach autobusowych w pikowanych kurtkach. Z zaciekawieniem 
patrzą na Polaków taplających się jedynie w kąpielowych strojach, w hotelowym basenie, 
za siatką odgradzającą od ulicznego chodnika. W taki chłód…?! 

W styczniu normalną temperaturą na Kubie jest plus 
dwadzieścia osiem. Stymulatorem samopoczucia 
jest kawa.
 – No, co siedzisz? – matka dyskretnie szturcha na-
stolatkę. – Widzisz, że goście przyszli? Biegnij do 
ogrodu urwać kawy.
Dziewczyna znika i po chwili, z kuchni, na cały dom 
rozpływa się cudownie aromatyczny zapach kawy 
prażonej na patelni.

Kawa z saturatorów
W miejscach publicznych, poczekalniach dostępna 
jest kawa z saturatorów. Ceramiczne kubeczki małe 
jak naparstki. Phi! Też mi porcja?! Jednak już pierwszy 
łyk powoduje wytrzeszcz oczu ze zdumienia: Aaaleee 
kaaawaa! Aromatyczna, esencjonalna, o działaniu od-
czuwalnie aktywizującym serce i umysł.
W Sofi i, na ulicach, dużo „minikafejeczek” na wolnym 
powietrzu. Dwa, trzy, maksymalnie cztery stoliki ogro-
dowe (z tworzywa), z takimiż ogrodowymi fotelikami. 
Co kilkadziesiąt kroków. Przysiadają mieszkańcy oko-
licznych bloków, spotykając znajomych, którzy także 
wyszli na zakupy. Przysiadają na chwilę, a nie na dłu-
gie konwersacje. Kawy się tutaj nie celebruje. Kawę 
się pije. Rankiem, w każdej grupce oczekującej na 
tramwaj lub autobus, kilka osób w biegu pije z plastiko-
wych kubeczków kawę kupioną przed chwilą w owych 
mini kafejkach. Prowizorka, ale masowa. Mówią, że 
pobudza ich zapach kawy bardziej niż sam napój.

„Kawa czy herbata?”
W Polsce lat siedemdziesiątych kawa była symbo-
licznym prezentem „wspierającym sprawę”, której 
bieg wymagał wzmożenia urzędniczej życzliwości. 
Prezencik skromny, małogabarytowy, niekwalifi kują-
cy się jako łapówka, ale magicznie zwiększający po-
wodzenie. Paczką kawy obłaskawiało się urzędniczki 
niższej rangi (w kontaktach z mężczyznami był inny 
gadżet). Sekretariaty tonęły wtedy w komfortowym, 
aromatycznym zapachu kawy. Sekretarka często krę-
ciła młynkiem. Podawała jej dużo w godzinach pracy. 
– Kawa czy herbata? – rytualnie pytała sekretarka.
– Dziękuję.
– Dziękuję: tak, czy dziękuję: nie?

Rytuał owego czasu. W pokojach biurowych, przed 
każdym niemal urzędnikiem, a na pewno przed każ-
dą urzędniczką stała szklanka pełna fusów z wysty-
głą, niedopitą kawą. I oto hit: – Słuchajcie! W SAM-ie 
mają elektryczny młynek!! Kupujesz kawę i ekspe-
dientka na życzenie od razu ją miele! Naprawdę! 
Kawa w sklepach była bowiem wyłącznie ziarnista.

Elektryczny młynek – powiew Zachodu
„SAM” – sklep samoobsługowy był wynalazkiem 
PSS „Społem”. Był symbolem postępu cywilizacyj-
nego i elegancji w ekspozycji towarów handlowych 
(„Słuchaj, normalnie wchodzisz między półki i sama 
bierzesz z nich towar! Rozumiesz? Nie tak, że eks-
pedientka ci podaje. Sama sobie grzebiesz w towa-
rach i wkładasz do koszyka, co chcesz, a potem tylko 
idziesz do kasy. Masz wolność! Rozumiesz?”). Tak 
więc elektryczne młynki w sklepie w sposób widomy 
uświadamiały nowoczesność kraju, w którym żyje-
my, pozwalały osobiście doświadczyć, wkraczają-
cego w nasze życie, postępu technicznego. Zachód 
mamy! – cieszyliśmy się. 

Kawiarenki…
Życie towarzyskie toczyło się w licznych kawiarniach. 
Już samo wejście do kawiarni było wejściem w aro-
mat kawy. A wewnątrz: eleganccy starsi panowie za-
topieni w czasopismach lub niegłośno rozprawiający 
o czymś przy fi liżance kawy, eleganckie panie jak ku-
moszki półgłosem przędące barwne i pełne oburzeń 
rewelacje przy kawie z ciasteczkiem, grupki młodzie-
ży wesoło chichoczące…
Każda „paka” młodzieży miała swoją kawiarnię. Szło 
się tam w czasie wolnym i albo zastawało się kogoś  
ze znajomych, albo zamawiało kawę i czekało – lada 
chwila ktoś z paki na pewno zajrzy. Czas oczekiwa-
nia urozmaicał pianista lub skrzypek. A młodzi ludzie 
przy fi liżankach kawy ćwiczyli się w sztuce interesu-
jącej konwersacji, ścigając się nierzadko w różnych 
popisach intelektualnych. Ileż to było wysiłku dla tego 
jednego, uważnego, dziewczęcego uśmiechu…

Dziś prawdziwych kawiarni już nie ma
W mojej kawiarni owego czasu nie ma już pianisty, 
skrzypka, pluszowych foteli, infantylnej atmosfe-

ry, dyskretnego oświetlenia ani zapachu kawy. Jest 
sklep z dżinsami. W moim mieście nie ma już kawiar-
ni z klimatami (może z wyjątkiem resztki po dawnej 
„WZ”, gdzie w niektóre dni, jak za czasów młodości, 
licznie gaworzą przy fi liżaneczkach eleganckie se-
niorki z UTW). Samotni, eleganccy starsi panowie, 
z fi liżankami wystygłej kawy, zatopieni w czasopi-
smach, rozpierzchli się po kawiarenkach marketo-
wych, jak rodzynki w tanim cieście. Jedyna kawiarnia 
z takimi klimatami, jaką jeszcze spotykam, chociaż 
już bez aromatycznej kawy, jest w Bydgoszczy.

Żeby kawa była kawą
Znużony dniem zabiegowym w sanatorium siadam na 
restauracyjnym tarasie.
– Kawę poproszę.
– W szklance…? – pyta siwowłosy kelner. Zamieram 
ze zdumienia: kto dziś pija kawę w szklankach? Błyska-
wicznie w mózgu pojawiają się dawno zanikłe obrazy. 
Biuro, szklanki z kawą – przyjątko, goście wyłącznie 
w garniturach, kieliszki, w szklankach kawa pachnąca 
egzotyką i dobrym towarzystwem. 
– Wie pan, rzeczywiście, kiedy byliśmy młodzi, twórczy, 
przebojowi, kreowaliśmy rzeczywistość, kawę pijało się 
wyłącznie w szklankach… – wzdycham nostalgicznie.
– Dlatego pytam, jak patrzę na pana siwe włosy – odpo-
wiada kelner. Pewnie także były „umysłowy”.
Dzisiaj kawę pija się w fi liżankach albo fajansowych 
kubkach. Ale dzisiaj – nawet świeżo zaparzona kawa 
nie miewa aromatu. Dlaczego? Tego nie wie nawet pani 
w specjalistycznym sklepie na ulicy Jaskółczej. Kiedy 
w Grudziądzu, w restauracji zapytałem (przez cieka-
wość zresztą, a nie jako maruda), dlaczego podana, 
świeżo zaparzona kawa nie ma zapachu kawy, zrobił 
się rwetes. Właścicielka przybiegła osobiście z wymów-
kami, że się czepiam i podsunęła mi pod nos świeżo 
otwartą paczkę fi rmowej, mielonej kawy „Tchibo”, aby 
udowodnić, że kawa wcale nie musi pachnieć kawą, 
żeby była kawą. „Znaczy, zapach kawy jest jej cechą 
historycznie zmienną” – podsumował towarzyszący mi 
uczony kolega. 
W latach dziewięćdziesiątych zmieniło się wszystko, 
nastąpiła era rozpuszczalnej. Pozbawionej aromatu, ry-
tuałów i romantyki. Miejsce kawy zajęło, wszechobecne 
teraz, piwo. Tylko siwowłosi piją jeszcze kawę jako rytu-
ał towarzyski w rozmowach, które już nie pachną kawą. 
A szklanek „w koszyczkach” nawet już nie ma.

Andrzej Wasilewski

REKLAMA

Andrzej 
Wasilewski
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Klub Seniora Gajowice przy ul. Lwowskiej 43, dzia-
łający przy Radzie Osiedla Gajowice był jednym 
z wrocławskich klubów seniora, gdzie od grudnia 
2011 r. dostarczaliśmy czasopismo „Czerwony 
Portfelik Senior” (dziś Gazeta Senior). To tam po 
raz pierwszy spotkaliśmy Pana Janusza, który naj-
częściej odbierał gazety dla klubowiczów. Zawsze 
uśmiechnięty, otwarty, lubił zażartować. Łukasz 
Marszałek, który zajmował się dystrybucją, wspo-
mina, że w odpowiedzi na „Dzień dobry” słyszał 
zawsze radosne „Cześć”. Bo taki był Pan Janusz, 
bezpośredni, otwarty, szybko zjednywał sobie ludzi, 
od razu się go lubiło.
Na początku 2013 r. Pan Janusz poprosił naszą 
naczelną Lindę Matus o opublikowanie ogłoszenia 
o organizowanych przez Klub Seniora Gajowice 
wczasach nad morzem i w górach. Odzew na ogło-
szenie był spory i, od słowa do słowa, Pan Janusz 
z Lindą ustalili, że trzeba jakoś połączyć siły. Od tej 
pory, gdy Łukasz przywoził kolejne wydania Gazety 
Senior, Pan Janusz na do widzenia dodawał „i pro-
szę pozdrowić szefową” - tak mówił na Lindę. A po-
nieważ wolał rozmawiać osobiście niż telefonować, 
odwiedzał nas coraz częściej w dawnej siedzibie 
redakcji przy ul. Świdnickiej. Podczas tych spotkań 
z inicjatywy Pana Janusza narodziła się idea stwo-
rzenia „Klubu Seniora Podróżnika” pod patronatem 
gazety.
Pierwsze spotkanie „Klubu Seniora Podróżnika”, 
którego naturalnym liderem został Pan Janusz, 
odbyło się 15 listopada 2013 r. w wynajętej salce 
szkoły językowej, piętro niżej pod redakcją. Przy-
szło 40 osób, nie byliśmy przygotowani na to, za-
brakło krzeseł. Relację z pierwszego spotkania Pan 
Janusz na łamach gazety podsumował tak: „Jestem 
dobrej myśli. Zapału nam nie brakuje i bynajmniej 
nie jest on słomiany, więc wierzę, że z biegiem cza-
su Klub Seniora Podróżnika pokaże, na co senio-
rów stać!”. I nie pomylił się.

Był świetnym organizatorem i liderem. Do dziś nie 
wiemy, jak sobie z tym wszystkim radził. Odbierał 
dziesiątki telefonów, e-maili, przewodził spotkaniom 
klubu, zapraszał prelegentów, organizował wy-
cieczki. Liczba chętnych rosła i co roku musieliśmy 
rozglądać się za większą salą. Tradycją stały się ini-
cjowane przez Pana Janusza spacery po różnych 
zakątkach Wrocławia. W 2016 r. na spotkania Klu-
bu Seniora Podróżnika potrafi ło przyjść blisko 100 
osób.
A w międzyczasie... Pan Janusz odwiedzał nas czę-
sto w redakcji. Znak charakterystyczny: uśmiech, 
żart od wejścia i... ciastka lub cukierki dla redakcji. 
Zdarzało się, że sam je wypiekał. Nie będzie chyba 
nadużyciem, jeśli powiemy, że zaprzyjaźniliśmy się. 
Rozmawialiśmy nie tylko na temat spotkań klubu, 
ale w ogóle, co u kogo słychać, co na weekend, po-
żartowaliśmy. Mogliśmy na chwilę oderwać się od 
pracy i zwyczajnie porozmawiać, pośmiać się. Wy-
trwale namawiał nas na wycieczki i wczasy, choć 
wiedział, że nasze kalendarze pękają w szwach. 
Nie pochwalał tego.  
Nigdy się nie skarżył. Był bardzo dzielny. Miał że-
lazną zasadę i o chorobach rozmawiał wyłącznie 
z lekarzem.
Do dziś nie możemy uwierzyć, że to się tak nagle 
skończyło. Będzie nam Go bardzo brakowało. 

Pan Janusz Czech zmarł 2 września 2016 r. 
Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyń-
skim. Był Radnym Osiedla Gajowice i Człon-
kiem Zarządu. Działał w Klubie Seniora Ga-
jowice. Był inicjatorem powstania i liderem 
„Klubu Seniora Podróżnika” przy Gazecie 
Senior. Działał społecznie na rzecz lokalnej 
społeczności, w tym seniorów.

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Janusza Czecha, kolegi i przyjaciela.

Wszystko na naszej drodze było wspólne, przyjaźń, działania oraz 
wspomnienia, które zostaną w myślach i pamięci na zawsze. 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Eli Czech i jej Rodzinie składają 
koleżanki, koledzy i przyjaciele z Klubu Seniora 

przy Radzie Osiedla Gajowice.

Elu, w tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą i Twoją Rodziną.

Klub 
Seniora 
Podróżnika 
Dyżur KSP: 
13 października godz. 11.00-13.00 
Wrocławskie Centrum Seniora
sala. 28 (Wrocław, pl. 
Dominikański 6)
Spotkanie. Prelekcja i pokaz zdjęć: 
Życie na rowerze – Bolesław Osipik. 
Propozycje spacerów po Wrocławiu 
i wycieczek. 25 października 
godz. 13.00 (wtorek). Wrocławskie 
Centrum Seniora, sala. 210 
(Wrocław, pl. Dominikański 6).

Wspomnienie
Janusza Czecha

Z trudem zabieraliśmy się do napisania tego materiału. Odkładaliśmy to 
na później, wiedząc, że będą to dla nas trudne emocje. Przejrzeliśmy 
archiwum zdjęć ze spotkań i wyjazdów Klubu Seniora Podróżnika, zajrzeliśmy 
do archiwum wydań i materiałów, które wspólnie z Panem Januszem 
opracowywaliśmy do druku. Do późna w redakcji wspominaliśmy początki 
naszej znajomości z Panem Januszem Czechem. A zaczęło się tak.

Co będzie z klubem? Wszyscy zadają sobie to py-
tanie. Jesteśmy przekonani, że Pan Janusz życzył-
by sobie, aby kontynuować jego działalność. Dziś 
zwykło się mówić, że nie ma ludzi niezastąpionych, 
ale mówią także, że są osoby, które bardzo trudno 
zastąpić. I taką osobą był Pan Janusz Czech. Nie 
chcemy go zawieść i dołożymy starań, aby konty-
nuować tę inicjatywę. Chcemy także, aby zachować 
pamięć o założycielu i liderze poprzez nadanie klu-
bowi imienia Janusza Czecha.

Radiowy Klub 
Seniora
ogłasza nabór na redaktorów-seniorów
Radio Rodzina, Wrocławskie 
Centrum Seniora i Gazeta Senior 
przygotowuje się do emitowania 
na antenie radiowej programu 
dedykowanego seniorom.

Zapraszamy do zespołu 
seniorów z ciekawymi 
pomysłami, lekkim piórem 
lub żyłką reporterską.

Doświadczenie w charakterze 
dziennikarza, dziennikarza 
radiowego nie jest wymagane!

Mile widziane są zapał i chęć 
uczenia się nowych rzeczy.

Czekamy na twoje zgłoszenie:
linda.matus@mediasenior.pl
tel. 533 301 661
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Edukacja
Policealne Studium Oświata
Wrocław,
ul. Kołłataja 24  
ul. Kolejowa 36

609 509 455
71 343 77 77

TEB Edukacja
Wrocław, ul. Wagonowa 12
Wałbrzych, ul. Słowackiego 7
Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 1
Lublin, ul. Kopernika 16
Legnica, ul. św. Piotra 4
Jelenia Góra, ul. Konopnickiej 1

71 355 56 72
74 667 08 85
74 667 08 80
76 841 50 60
76 745 05 20
75 671 19 10

Żak Centrum Nauki i Biznesu
Wrocław, ul. Krupnicza 2/4

71 788 96 87

Finanse
Mennica Wrocławska
ul. Krawiecka 1B (okolice ul. Oławskiej  
i pl. Dominikańskiego)
ul. Krzywoustego 126 (wyspa – CH Korona)
ul. Czekoladowa 7-9 (wyspa CH Bielany)

Informacja
Wrocławskie Centrum  
Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Kultura i rozrywka
Recital Edyty Gepper
Scena ATM na Bielanach ul. Dwa światy 1

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

71 796 77 34

Dom Seniora Beata
Muszyna, Złockie 103

18 471 49 17

Dom Seniora Paraiso
Brenna, ul. Wiejska 5

33 484 77 00

ostatnia droga
ARCHON                                 71 332 60 60
ul. Krzywoustego 287
ul. Bogusławskiego 33
u. Grabiszyńska 101
ul. Hallera 112
ul. Włodkowica 37
ul. Traugutta 67
ul. M. Skłodowskiej-Curie 49
ul. Trzebnicka 64
ul. Kiełczowska 90 (krematorium)
ul. Warszawska 2 (prosektorium, chłodnia, kaplica)
Kiełczów, ul. Wilczycka (kaplica, chłodnia)
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 43

turystyka
Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Podróży KOS
Wrocław, ul. Słowiańska 37B

71 322 53 90

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

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

75 769 38 54

Dom Uzdrowiskowy Ewa 
Medical & SPA
Świeradów - Zdrój, ul. Spadzista 2

75 78 40 548

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

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

71 781 02 73
509 134 973

Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna
www.nat.pl

32 326 23 50

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

Ośrodek Wypoczynkowy 
Bryza
Świnoujście, ul. Gdyńska 28

91 321 24 91

Pensjonat Złoty Widok
Karpacz, ul. Sarnia 7

505 651 577

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Willa Widokowa Wojnar
Zakopane, ul. Pardałówka 6

18 201 90 90

Usługi
PSZOK
ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

Latający Dywan 
profesjonalna pralnia dywanów

509 791 639

Wydawnictwa
Wydawnictwo Jedność
Poradniki o zdrowiu
www.jednosc.com.pl

41 349 50 50

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

Krzesełka schodowe  
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Zdrowie i uroda
Afiidea Wrocław
ul. Grabiszyńska 105
ul. Traugutta 116

22 44 11 111

Alg-borje
naturalne algi morskie z Islandii
alg-borje.pl

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

71 307 00 07

Niezbędnik

Cudocell
Rodzinny krem ochronno-regeneracyjny  
– dostępny w aptekach

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dietetyk Izabela Helman
Wrocław, Wieluń, Trzebnica

693 638 539 

FemudarPlus
suplement diety dostępny w aptekach 

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

71 346 81 55
76 850 97 40

Fitness Club Active
ul. Grabiszyńska 281  
(budynek FAT)

71 360 94 55

Hemorend
hemorend.pl

509 471 222

Insuliny Novo Nordisk w programie 75+
JZO soczewki okularowe
www.jzo.com.pl

Kinetex
Opaski ortopedyczne – produkt 
dostępny w aptekach i sklepach 
medycznych

22 633 19 73

Masaż leczniczy  
i rehabilitacja
Wrocław, ul Jana Ewangelisty 
Purkyniego 1

511 740 034

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

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

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

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

71 344 81 20

Soraya – Magia olejków

Weekend -  106 zl/osobe
                  ( 2 doby )

          Tydzien -  318 zl/osobe

      Na miejscu wypozyczalnia rowerow i parking.

  2 posilki dziennie+

Osrodek Wypoczynkowy BRYZA
72-600 Swinoujscie ul.Gdynska 28

tel. 91 321 24 91
www.hotele-tur.com.pl

noclegi w pokojach
2 i 3 osobowych
z TV i lodowka

W cenie:

 z bonusem
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