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Daj mi, Boże, 
trochę zdrowia 
i koncertów
Krystyna Giżowska, 
znana i bardzo 
popularna piosenkarka, 
która zadebiutowała 
w 1976 r. i rok po roku 
zbierała nagrody na 
najważniejszych polskich 
i zagranicznych festiwalach, 
nadal koncertuje. 
O muzyce, miłości, pasjach 
oraz historii największego 
przeboju „Nie było 
ciebie tyle lat” opowiada 
w rozmowie z Magdą 
Wieteską. 

Magda Wieteska: Pani Krysty-
no, gdyby nie muzyka, co by 
Pani dziś robiła? Jaką ścieżkę 
kariery – czy również artystycz-
ną – wybrałaby Pani?
Krystyna Giżowska: Muzyka to 
jest to, co kocham. Nie myślałam nigdy 
o tym, co by się stało, gdybym nie mogła 
śpiewać. Chociaż mój tata bardzo dbał 
o to, bym zdobyła dobry, stabilny zawód. 
Skończyłam więc technikum ekonomicz-
ne, kierunek handel wewnętrzny i nawet 
przez chwilę pracowałam w biurze. Więc 
gdyby się tak zastanowić, że jednak nie 
muzyka, to może pracowałabym w jakimś 
sklepiku?

M.W.: Może w sklepiku z buta-
mi? Nie ukrywa Pani w wywia-
dach, że lubi Pani buty.
K.G.: Kocham buty! Problem mam tylko 
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z tym że ich nie niszczę, w związku z czym mam 
strasznie dużo butów. I nie umiem wyrzucać cze-
goś, co jeszcze jest dobre. Śmieję się, że widocznie 
chodzę jak kot.  

M.W.: Co jeszcze Pani lubi, a czego nie? 
Podobno nie lubi Pani słuchać własnych 
piosenek.
K.G.: Tak, to prawda. Widzę wtedy wszystkie 
niedociągnięcia i zawsze wydaje mi się, że mogłam 
to zaśpiewać lepiej. Nie lubię się też fotografować, 
nie lubię narzekających ludzi i nerwowych sytuacji 
wokół siebie. Ale wolę mówić o tym, co lubię: przede 
wszystkim ludzi z pasją, bo sama taka jestem. 

M.W.: W pracy poznała Pani męża, który 
jest akustykiem i Pani menadżerem. Od 
razu zaiskrzyło?
K.G.: Nie, nie od razu. Kiedy poznałam Wojtka, 
byłam już bardzo dorosłą kobietą i ostrożnie zawie-
rałam znajomości z facetami. Najpierw połączyła 
nas nić przyjaźni, a zaczęło się od dobrych kaw. 
Z czasem zauważyliśmy, że to znajomość nie tylko 
kawowa. Już 32 lata jesteśmy razem, łatwo mi poli-
czyć, bo nasz syn ma 31 lat.

M.W.: À propos syna. Podobno odziedzi-
czył po rodzicach muzykalność.
K.G.: Tak, jest uzdolniony muzycznie, ale wybrał 
inną drogę życiową. Długo chodził na lekcje piani-
na, ale nie chciał być zawodowym muzykiem. Na 
początku próbowałam na niego wpłynąć, ale potem 
zrezygnowałam. Spełnia się w swojej branży i to jest 
najważniejsze. Choć muzyka towarzyszy mu ciągle 
– słucha ciekawych, rozwijających rzeczy. 
Myślę, że duży wpływ miał na niego rodzinny dom, 
nasz dom, który zawsze był otwarty dla wszyst-
kich muzyków i nie tylko (mamy studio nagraniowe 
w domu). A ja uważam, że muzyka nie tylko łagodzi 
obyczaje, ale i bardzo uwrażliwia.

M.W.: Pamięta Pani swoje początki przy-
gody z muzyką? Jeszcze zanim rozpo-
częła Pani karierę na estradzie?
K.G.: Za moich czasów bardzo prężnie działał 
ruch amatorski. Ogniska muzyczne, domy kultury, 
warsztaty muzyczne – one bardzo wspierały mło-
dych ludzi, choć za występy na tych scenach nie 
dostawało się pieniędzy. Ale ja tak mocno parłam 
w stronę muzyki, że w ogóle mi to, że nie zarabiam 
na śpiewaniu, nie przeszkadzało. Chociaż nie liczy-
łam wtedy, że będę się spełniała w tym, co kocham.

M.W.: I przy okazji koncertów spełni 
Pani swoją kolejną pasję – podróżowa-
nie. Zwiedziła Pani niemal całą Europę, 
Stany Zjednoczone, Afrykę, Azję. Kiedyś 
powiedziała Pani, że nie była jeszcze 
we Włoszech. Czy ta podróż nadal jest 
przed Panią?
K.G.: Tak, za to dwa lata temu, podczas koncertu 
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
udało mi się zobaczyć Grecję – moje ukochane 
Ateny i Akropol. Kocham historię starożytną, geo-
grafię. Ale z tą całą Europą to przesada – proszę 
sobie wyobrazić, że nie byłam jeszcze w Londynie, 
a w Paryżu, gdzie pojechałam z koncertem, byłam 
zdecydowanie za krótko.

M.W.: Czy któryś z licznych koncertów 
szczególnie utkwił w Pani pamięci?
K.G.: Tak, festiwal w Sopocie w 1984 roku, gdy 
otrzymałam Grand Prix. Dopóki nie weszłam na 
scenę, dopóki nie ogłoszono wyników, byłam jak we 
śnie, bo tak wiele nerwów mnie to kosztowało. Nie 
lubię festiwali, bo to są wyścigi, a emocje powodują, 
że człowiekowi na skutek tremy i nerwów nie wycho-
dzi tak, jak powinno. A ja rokrocznie byłam wysyłana 
na jakiś festiwal i to ciągłe sprawdzanie się dawało 
mi się we znaki.
Ale wtedy w Sopocie, gdy ogłoszono wyniki, a na 
scenę wszedł pan z setką róż od wielbicieli, łzy 
leciały mi jak groch. Tego się nie da zapomnieć. 

M.W.: „Nie było ciebie tyle lat” – to wiel-
ki przebój, który znają chyba wszyscy 
Polacy. Z tą piosenką wiąże się ciekawa 
historia…
K.G.: No tak, po pierwsze nagrałam ją przypad-
kiem, właściwie w przerwie programu, który robi-
łam w radiu. Po drugie, przez lata nie rozumiałam 
tego fenomenu – tekst wydawał mi się taki banalny 
i dziwiło mnie, że ludzie wciąż chcą tego słuchać. 
Aż ktoś mi kiedyś wyjaśnił, że przez tę prostotę – 
zarówno w treści słów, jak i muzyce, ta piosenka tak 
bardzo trafia do ludzi. A w życiu chodzi przecież o te 
proste, ale najważniejsze rzeczy…
Nie zapominajmy też, że gdy ją nagrywałam, trwał 
stan wojenny, ludzie emigrowali, więc słowa piosen-
ki były bardzo na czasie. 

M.W.: I są bardzo aktualne do dzisiaj, 
i nadal je Pani śpiewa na koncertach. 
Kiedy najbliższe występy?
K.G.: W grudniu sporo graliśmy, w lutym zagra-

my kilka koncertów, ale większą parą ruszymy od 
marca. Czekam na cieplejszy okres, żeby ruszyć 
w Polskę. Niestety, ale zima zawsze przygwoździ 
nas do pokoju i siedzenia w domu. 

M.W.: Jak Pani spędza wolny czas?
K.G.: Śmieję się, że zawsze brakuje mi czasu, że 
kiedyś miałam go więcej. Jestem taką osobą, która 
nie potrafi wysiedzieć na miejscu. Mam ogródek, 
który uwielbiam uprawiać. Nawet zimą ja go odśnie-
żam. Zabawne, bo tu, gdzie mieszkam, to właśnie 
my, kobiety, odśnieżamy. Taka praca z łopatą to jest 
niezły wysiłek fizyczny!
Poza tym lubię gotować, spotykać się z przyjaciółmi.

M.W.: Jest Pani bardzo pogodna, choć 
nie jest tajemnicą, że zmagała się Pani 
z nowotworem piersi. 
K.G.: Na szczęście udało mi się z tego wyjść. Nie 
było dobrze, bo nawet biopsje niejednoznacznie 
określały, co się dzieje. Dopiero na stole operacyj-
nym wszystko się wyjaśniło. W takich radykalnych 
sytuacjach nie zwlekam, tylko od razu zaczynam 
działać. Im szybciej, tym lepiej, bo samo się prze-
cież nie rozejdzie. 

M.W.: A jak Krystyna Giżowska dba 
o urodę?
K.G.: Chodzę do kosmetyczki, robię mikroderma-
brazję. Nie mam zaufania do zastrzyków, zresztą 
z przerażeniem patrzę na panie, które wstrzyknęły 
sobie za dużo w usta i wyglądają jak Quasimodo. 
Zresztą uważam, że wieku nie należy się wstydzić. 
Ważne jest natomiast, jak się człowiek starzeje. 
Zmarszczki odzwierciedlają charakter człowieka. 
Jak ktoś jest fajny, pogodny, to i zmarszczki układają 
mu się inaczej, ładniej. 
Sporo ćwiczę. Robię brzuszki, rowerki, chodzę na 
długie spacery z psem. W lecie korzystam z urzą-
dzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. W gimnasty-
ce, sporcie ważna jest systematyczność. 
Poza tym kocham ludzi i świat.

M.W.: Czego można Pani życzyć?
K.G.: Zawsze powtarzam: Daj mi, Boże, trochę 
zdrowia i koncertów.

M.W.: W takim razie życzę dużo zdrowia 
i dużo koncertów.
K.G.: Dziękuję. A, i miłości!

M.W.: Więc zdrowia, miłości i koncertów. 
Bardzo dziękuję za rozmowę.

REKLAMA
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Andrzej 
Wasilewski

Pasja różne ma oblicza 
Lidia Wrocińska-Sławska zapytana, co najbardziej lubiła jako dziecko 
przedszkolne, z dużym rozbawieniem odpowiada, że jeszcze żaden 
dziennikarz nie zaczynał z nią rozmowy od tak zaskakującego pytania. 
W jej wyluzowanym, długim rozśmieszeniu wygasa napięcie często 
towarzyszące rozmowom „z przedstawicielem…”. 

Ze szkoły podstawowej wspomina z ogromną sym-
patią dwie nauczycielki, które starały się wydobywać 
z dzieci to, co w nich najlepsze. Biorąc pod uwagę do-
konania dla dobra społecznego na drodze życia pani 
Lidii, nauczycielki owe swoją inspiracyjną rolę speł-
niły doskonale, wydobywając z dziewczynki głęboki 
altruizm, zaangażowanie w pracę dla podnoszenia 
jakości życia innych. Pasję bycia pomocną w podno-
szeniu psychicznego komfortu egzystencji na takim 
poziomie, na jakim ta egzystencja się umiejscowiła. 
Płaszczyzny się nie zmieni, ale jej obraz można, po-
nieważ obraz ten różne może mieć oblicza. 
Wstępne narzędzia do wykonania tej pracy otrzyma-
ła w Szkole Pracowników Socjalnych. Po jej ukoń-
czeniu zajmowała się zasiłkami, kompletowaniem 
dokumentów osób czekających na umieszczeniu 
w Domu Starców, jak to się wówczas mówiło w ję-
zyku potocznym, a jeszcze potem trafiła do Działu 
Opieki Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej dziel-
nicy Wilda. Wilda owego czasu nie była dzielnicą do-
brobytu, oględnie mówiąc. Pracy więc było wiele.

Opowieść pani Lidii
– Byliśmy młodym, kilkuosobowym zespołem – mówi 
pani Lidia. – Poznań miał wówczas status miasta wy-
dzielonego, a dzielnice były „gminami”, tzn. jednost-
kami samodzielnymi budżetowo. Miał ten status dla 
nas takie praktyczne znaczenie, że ośrodki decyzyj-
ne były blisko, w zasięgu ręki, mówiąc kolokwialnie. 
W wieku dwudziestu kilka lat miałam dużo energii, 
chęci działania oraz przełożonych bardzo otwartych 
na wszelkie pomysły i nowatorstwo. W większości 
byli to ludzie „pochodzenia harcerskiego”, a tacy nie 
tylko się nie boją, a wręcz lubią przecierać nowe szla-
ki.
Nasi podopieczni, ludzie ubodzy – jak wielu miesz-

„ 
Nie można pozwolić ludziom iść 
„w niebyt”. Państwo oferowało pracy 
pod dostatkiem. Nie było bezrobocia. 
Ale po zakończeniu pracy zawodowej 
oferty nie było żadnej.
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POLSKA SIEĆ SKLEPÓW

SKLEP Z POMYSŁEM NA WNĘTRZE

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

autokarem z cafebar i WC
 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie 3x z dziennie
 ͫ odległość hoteli od morza 

100-200 m

 ͫ możliwe wycieczki 
fakultatywne (m.in. Rzym, 
Wenecja, Florencja+Bolonia, 
Loretto-Asyż-Cascia, San 
Marino)

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

Włochy

10 dni cena od 1049 zł

12 dni cena od 1399 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!
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kańców dużych miast w owym czasie, bywało – „nie wychylali nosa” poza dziel-
nicę zamieszkania. Chcieliśmy im pokazać, że horyzont świata nie zamyka się 
o trzy ulice dalej. Organizowaliśmy dla nich wycieczki z zamiarem pokazania in-
nych obrazów świata i życia, poszerzenia horyzontu wyobrażeniowego. Dla uroz-
maicenia monotonii ich życia o integracyjne akcenty odświętności organizowali-
śmy uroczystości z różnych okazji dla 200-300 osób. Staraliśmy się nie utrudniać 
im zabrania tego, co zostawało na stołach, żeby nie musieli nic ukradkiem, „po 
złodziejsku”. Z egzaminu cukierników w Izbie Rzemieślniczej dostawaliśmy dwa 
razy w roku torty, ciasta i ciastka dla naszych podopiecznych. Kiedy kończył się 
rok budżetowy, resztkę pozostających do wykorzystania pieniędzy (jak wiadomo 
w budżetówce środki niewykorzystane do 31 grudnia przepadają) zamienialiśmy 
na bony żywieniowe, zwłaszcza dla bezdomnych. Wówczas jeszcze nie było 
schronisk dla bezdomnych, bo i społeczna skala bezdomności była niewielka. 
Ponieważ wtedy opieka społeczna była umieszczona organizacyjnie w struktu-
rach służby zdrowia, często udawało się nam umieścić bezdomnego w szpitalu, 
aby go wykąpać, ubrać i podleczyć. Osoby stare i samotne, które nie chciały iść 
do domu rencistów lub zakładów opiekuńczych dla przewlekle chorych, mogły 
pójść do „rodziny zastępczej”. Stworzyłam osiemnaście takich rodzin. Podaję tu-
taj przykłady inicjatyw naszego zespołu realizowanych obok żmudnych zadań 
dnia powszedniego, wynikających z obowiązków ustawowych.

Dom Dziennego Pobytu
W roku 1974 pełna zapału Lidia roztacza przed zwierzchnikami wizję nowej moż-
liwości aktywizacji życia seniorów w innowacyjnej formie zorganizowanej. Celem 
przedsięwzięcia jest oddalenie poczucia izolacji społecznej niesionej przez po-
stępujące starzenie się. Jest to idea stworzenia Domu Dziennego Pobytu. Wizja 
ta została zaakceptowana. – Miałam szczęście trafiać na dobrych, sprzyjających 
ludzi – mówi. Pomija skromnie, że ludzie sprzyjają również wówczas, gdy widzą 
pomysły mądre, przekonujące, dobrze uzasadnione i kompetentnie zaprezento-
wane.
Ówczesna dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta była pasjonatką pra-
cy socjalnej. Bardzo wspierała twórcze zamysły młodej kadry. Naczelnik Gminy 
Wilda także aprobował ten pomysł. Włączył się czynnie. Z upatrzonego na ten 
cel budynku przekwaterował lokatorów, dając im mieszkania gdzie indziej (lata 
siedemdziesiąte to okres intensywnego budownictwa mieszkaniowego). Na zdo-
bycie wyposażenia ośrodka zaktywizowały się wszystkie służby Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, w którego strukturach pracowała pomoc społeczna.  – Zrobiliśmy 
bajkę – wspomina pani Wrocińska. – Ale trochę czasu nam to zajęło. Zanim 
zdążyliśmy rozpocząć tam zajęcia, nadeszła reforma administracji 1975 roku. 
Poznań utracił status miasta wydzielonego, administracja miejska została scen-
tralizowana, gminy miejskie przestały istnieć. Nowy dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego podjął decyzję o innym wykorzysta-
niu naszej, z takim trudem stworzonej „bajki”. Ulokował tam ośrodek wsparcia dla 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Cóż, na różnych szczeblach zarzą-
dzania ten sam problem może mieć inną rangę. Trudno podważać taką decyzję, 
ale frustracja pozostaje.

Dla emerytów
W nowych strukturach organizacji administracji pani Lidia przechodzi na bardziej 
uogólnione, koordynacyjne pole działania. W Wojewódzkim Ośrodku Opiekuna 
Społecznego zajmuje się wspieraniem działań pracowników socjalnych w Ośrod-
kach Zdrowia, a kiedy w roku 1990 powstaje Wojewódzki Zespół Pomocy Spo-
łecznej, zostaje powołana na jego szefa z możliwością kreowania polityki senio-
ralnej w Wielkopolsce.
Powróćmy jednak na wcześniejszą ścieżkę. Jest końcówka lat siedemdziesią-
tych. W Polce działa już kilka Uniwersytetów III Wieku. Wrocińska widzi w tym 
przedsięwzięciu szansę na profilaktykę degradacji intelektualnej starzejącego się 
pokolenia. Skoro widzi szansę, to na pewno coś z tym zrobi. I robi. Bo robienie 
„czegoś” dla aktywizacji społecznej ludzi odchodzących w społeczny niebyt jest 
misją jej życia. Nie można pozwolić ludziom iść „w niebyt”. Państwo oferowało 
pracy pod dostatkiem. Nie było bezrobocia. Ale po zakończeniu pracy zawodowej 
oferty nie było żadnej. U emerytów zaś samotność łączy się z uszczuplaniem 
kontaktów społecznych oraz brakiem jakiegokolwiek zajęcia. Emeryci czuli się 
zagubieni, porzuceni, niepotrzebni. A tymczasem osoby w starszym wieku mogą 

być bardzo aktywne w sferze samorealizacji, jeśli ktoś pomoże im znaleźć odpo-
wiednie pole działania. 

Czas na UTW
Za jedno z takich pól pani Lidia uznała uniwersytet. Przedsięwzięcie jest jed-
nak na dużą skalę, na poziomie znacznie wyższym niż podstawowy, musi więc 
mieć rangę, wsparcie „czynników”, rozwiązania finansowe, bazę logistyczną, dy-
daktyczną i tak dalej. Pani Wrocińska podejmuje intensywną pracę koncepcyjną 
i działania realizacyjne. Chodzi, rozmawia, przekonuje, naświetla, agituje, cze-
ka w sekretariatach… Uniwersytetu nie stać na samodzielność. Musi być „przy 
czymś”. Może przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej? Może przy Związkach 
Zawodowych, co zagwarantuje sponsoring największych zakładów pracy? 
– Jakoś dowiedziałam się o dr. Stanisławie Jankowskiej, geriatrze. Dużo mi na-
świetliła ze swoich doświadczeń. Po tej rozmowie zdecydowałam oprzeć się nie 
o zakłady pracy, lecz Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Przy wsparciu 
różnych, rzecz oczywista „wysoko postawionych” osób (a uzyskanie tego wspar-
cia było pracą mozolną), doprowadziłam do otwarcia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Poznaniu w dniu 17 grudnia 1979 roku w siedzibie Klubu Lekarza, a dy-
rektor Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia wsparł tę inaugurację ufundowaniem 
koncertu Estrady Poznańskiej. Był to ogromny sukces. Ze znalezieniem pierw-
szych słuchaczy, przy swoich rozległych kontaktach z podopiecznymi, nie miałam 
kłopotu – wspomina pani Lidia.

Rzeczowa, życzliwa, skromna 
W 1991 roku organizacja usamodzielnia się jako Towarzystwo Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Poznaniu. Już trzydziesty ósmy rok pani Lidia Wrocińska-Sławska 
pieści dzieło swego życia jako jego modus operandi w niezmiennej funkcji wice-
prezesa. Jak wiadomo z życia, to wiceprezesi i wicedyrektorzy, a nie kto inny, 
kręcą zamachowym kołem życia każdej zorganizowanej struktury. 
Organizacja przez lata rozrosła się, okrzepła, zyskała status organizacji pożytku 
publicznego, rozbudowała formy działania, na przestrzeni lat gościła prawie 6000 
słuchaczy, bieżąco ponad 1200, praca biegnie w 22 sekcjach i kilku kołach zainte-
resowań, realizuje kontakty zagraniczne i krajowe, patronuje w sposób nieformal-
ny 40 wielkopolskim uniwersytetom trzeciego wieku, bierze udział w sympozjach 
i konferencjach, udostępnia się badaniom naukowym, magistrantom i doktoran-
tom… a w cieniu tej machiny, spokojnie i rzeczowo, skromnie i bez szukania 
rozgłosu, z właściwą sobie pogodą ducha i rozsądnym entuzjazmem, społecznie 
pracuje zawsze uśmiechnięta i życzliwa, schludna i skromna Lidia Wrocińska-
-Sławska, z której nauczycielki szkolne wydobywały wszystko, co najlepsze. 
A jako przedszkolaczek nie lubiła zabaw w piaskownicy. Niby zwyczajny czło-
wiek. Niby…

Andrzej Wasilewski 

REKLAMA
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Kazimierz Nawrocki

Renta dożywotnia – fakty i mity
W srebrnym pokoleniu osoby z pasją życia i wykształceniem chętniej korzystają z roz-
wiązań polepszających jakość życia, takich jak renta dożywotnia. Renta dożywotnia jest 
coraz popularniejsza wśród osób 65+ i to niekoniecznie samotnych.

Więcej informacji na temat renty dożywotniej uzyskają Państwo pod numerem: 801 801 841

Jeśli ukończyłeś 65 lat i masz nieruchomość 
(mieszkanie, dom, działkę) możesz ubiegać 
się o rentę dożywotnią. Renta dożywotnia jest 
produktem znanym już od kilkudziesięciu lat 
nie tylko w większości krajów europejskich, 
ale również na świecie. Najwięcej osób ko-
rzysta z dodatkowych świadczeń do emery-
tury w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej 
Brytanii. W Polsce już od ponad 6 lat działają 
firmy, zajmujące się profesjonalnie działalno-
ścią tego typu.

Wbrew utartym stereotypom z renty dożywotniej nie 
korzystają tylko osoby samotne. Jak wynika z ba-
dań rynku przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia takich osób jest zaledwie 27% wśród 
badanych. Pozostałe 73% seniorów ważne decyzje 
podejmuje w gronie rodziny, współmałżonków, bli-
skich przyjaciół i opiekunów.
Coraz częściej z oferty Funduszu korzystają osoby, 
które dowiedziały się o rencie dożywotniej od rodzi-
ny. Rodzina i dzieci występują już nie tylko jako do-
radcy, ale jako inicjatorzy samego pomysłu.

Wykształceni, oczytani seniorzy
Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia, aż 80% osób korzystających z renty 
dożywotniej to osoby z wykształceniem wyższym 
i średnim, a wśród nich prawnicy, architekci, nauczy-
ciele, aktorzy, emerytowani wojskowi. Osoby, które 
korzystają z renty FH Familia, są osobami aktywny-
mi. Ich życie jest wypełnione po brzegi rozmaitymi 
aktywnościami; począwszy od czytania książek, na 
nauce języków obcych skończywszy. Co trzeci klient 
Familii jest zrzeszony w organizacjach pozarządo-
wych, stowarzyszeniach czy klubach.
Mimo iż renta dożywotnia adresowana jest do 
wszystkich, bez względu na wykształcenie, to jed-
nak osoby z dyplomem stanowią większość klien-
tów Funduszu. Osoby te również częściej korzystają 
z porad prawnych czy notarialnych przed przystą-
pieniem do Funduszu. – Każdą osobę zaintereso-
waną przystąpieniem do Familii zachęcamy, by na-

szą umowę skonsultowała z zaufanym prawnikiem 
– mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu 
Hipotecznego Familia.
Aż 63% osób korzystających z tego świadczenia 
w ramach Familii, za kryterium wyróżniające Fun-
dusz Familia spośród innych funduszy uznało wła-
śnie zabezpieczenia w umowie i wysokość renty.

Lepsze dziś i jutro
Aż 34% ankietowanych Familii wyjeżdża na odpo-
czynek przynajmniej raz do roku. Podróże częstsze 
niż dwa razy do roku zadeklarował co czwarty klient 
Funduszu Hipotecznego Familia. Również co czwar-
ta osoba korzystająca z tego rozwiązania, przynaj-
mniej raz w roku udaje się do sanatorium. Prawie co 
drugi senior wakacje spędzi na działce, ale dzięki 
rencie dożywotniej co ósmy dodatkowo wyjedzie za 
granicę na zorganizowane wycieczki dla seniorów.
– O tym jak zmienia się życie naszych nowych Klien-
tów, dowiadujemy się po pewnym czasie. Dopiero 
po dwóch – trzech miesiącach, gdy osoby prze-
konują się, że w ich życiu faktycznie nic nie uległo 
zmianie, seniorzy zaczynają doceniać wolność, któ-
rą otrzymują dzięki dodatkowym pieniądzom co mie-
siąc. Od drobnych przyjemności, jak wyjścia do kina, 
teatru po dalsze wycieczki za granice kraju. Średnia 
wysokość renty dożywotniej to 1000 zł, najwyższe 
renty, które wypłaca fundusz, wynoszą sporo ponad 
3000 zł na miesiąc. Z takimi dodatkowymi fundusza-
mi żyje się na pewno przyjemniej – nadmienia Kata-
rzyna Brzeska-Miksa.

REKLAMA

Ostrów Wielkopolski w sieci 
„Miast Przyjaznych Starzeniu” 
Gdy rozejrzymy się wokół siebie, zauważymy, że z roku na 
rok otacza nas coraz więcej starszych osób. Ludzi, którzy 
przechodząc na emeryturę, szukają dla siebie miejsca. Gdzie 
i w jaki sposób szukać możliwości i warunków do spełnienia 
swoich marzeń i pragnień w dojrzałym wieku? 

Ostrów Wielkopolski został przyjęty do prestiżo-
wej światowej sieci „Miast Przyjaznych Starzeniu”  
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest trze-
cim miastem z Polski, obok Poznania i Gdyni, któ-
re znalazło się w gronie 360 miast z całego świata 
aktywnie wspierających seniorów. To efekt dobrej 
i konstruktywnej współpracy  środowisk  senioralnych 
z władzami miasta i powiatu, z panią Beatą Klimek 
– prezydentem miasta i z panem Pawłem Rajskim – 
starostą powiatu.

Dobre praktyki
Wśród wielu dobrych praktyk, które zostały doce-
nione przez światowych ekspertów WHO, takich jak 
Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”, Program Te-
leopieki, program bezpłatnych szczepionek przeciw-
ko grypie dla seniorów, Kluby Seniora, udogodnienia 
dla osób starszych w transporcie miejskim oraz Bank 
Czasu Seniora, znalazły się Rada Seniorów Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz działania Ostrowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, kierowane przez preze-
sa Józefa Kozana. 
Przynależność do Uniwersytetu pozwala każdemu 
z nas na czynne i aktywne rozwijanie swoich zainte-
resowań, na odpowiednie zagospodarowanie czasu 
przy realizacji bogatej oferty w zakresie edukacji, re-
kreacji i integracji. To prosta droga do wzbogacenia 
naszego senioralnego życia. 

Ostrowski UTW 
Edukacja to priorytet działalności Ostrowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Od początku pod nad-
zorem merytorycznym Rady Programowej, której 
przewodniczy dr inż. Tadeusz Sarnowski, dziekan 
Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim 
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Największą po-
pularnością cieszą się kursy językowe i zajęcia z in-
formatyki. Ponadto wykłady audytorskie z ciekawymi 
postaciami życia kulturalnego, społecznego i poli-
tycznego.
Wśród pomysłów mających wpływ na sprawność 

umysłową i kondycję fizyczną seniorów dużą popu-
larnością cieszą się gimnastyka i pływanie, ekologia 
i krajoznawstwo, terapia tańcem i kształtowanie syl-
wetki, samoobrona (techniki obronne) oraz trening 
pamięci i bezpieczeństwo w sieci.
Słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu włączają się 
z dużym zaangażowaniem w działalność  Klubu Po-
dróżnika prowadzonego przez dr. Macieja Klósaka, 
z którego inspiracji mają możliwość uczestniczyć 
w wielu spotkaniach ze znanymi podróżnikami. 
Ciekawą grupę stanowią seniorzy skupieni w kole 
plastycznym „Impresja”, którą kieruje artysta plastyk 
Iwona Garbacz. Po plenerach malarskich tradycją 
stało się prezentowanie obrazów na wernisażach 
w Ostrowskim Centrum Kultury. 
Szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i integracyj-
nych pozwala seniorom na dobre zagospodarowanie 
czasu, na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, na 
aktywne włączanie się w nurt życia naszego miasta 
i regionu. 

Kazimierz Nawrocki/skrót i red.MW
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Jeśli problem zaćmy dotyka Ciebie lub bliską Ci osobę, mamy dobrą wiadomość! Nie musisz już czekać 
w kolejce NFZ na zabieg usunięcia zaćmy. Obecnie istnieje alternatywne rozwiązanie, które pozwala szybko 
i bezpiecznie wyleczyć ZAĆMĘ. Dzięki Dyrektywie Transgranicznej Pacjenci cierpiący z powodu zaćmy 
mają możliwość wykonania zabiegu nawet do 14 dni. Aby skorzystać z tej opcji leczenia wystarczy aktualne 
ubezpieczenie zdrowotne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot kosztów z NFZ oraz skierowanie na zabieg 
usunięcia zaćmy w ramach leczenia szpitalnego.

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

ZADZWOń: 222 466 148
www.zacma.cz

Nie zwlekaj z operacją zaćmy. Możesz 
odzyskać wzrok sprzed lat.

Operacje usunięcia zaćmy w Czechach 
lub w Niemczech już od 499 zł

w ramach świadczeń NFZ - BEZ KOLEJKI,
zabieg w prywatnej klinice w Czechach lub 
w Niemczech,
stała opieka koordynatora od momentu wyjazdu  
na zabieg aż do powrotu do kraju,
obsługa i dokumentacja medyczna w języku polskim,

prawo do wyboru i współfinansowania soczewek,
jedyna kompleksowa organizacja leczenia w ramach 
Dyrektywy Transgranicznej: wizyta kwalifikacyjna, 
zabieg, opieka pooperacyjna.

Jak szybko  
i bezpiecznie  
wyleczyć  
zaćmę?
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os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

Zima w formie

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

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

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

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

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

Zima to idealny czas na pielęgnowanie formy, którą budowało 
się latem. Warto wyznaczyć sobie dwa dni w tygodniu i mimo 
niesprzyjającej aury za oknem, wybrać się na zajęcia, bo nic tak 
nie motywuje, jak zwarta grupa. Każdy, kto regularnie ćwiczy, 
potwierdza, że czasem ciężko wyjść z domu, ale samopoczucie 
po zajęciach wynagradza wszelkie niedogodności. Wzrasta nie 
tylko poziom endorfin, zwanych hormonem szczęścia, ale również 
sprawność fizyczna i kondycja. Ruch jest najlepszym lekarstwem. 

Pokój Informacyjny 
w Centrum Inicjatyw 
Senioralnych 
W nowej siedzibie Centrum Inicjatyw 
Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 
znajduje się przestronny pokój, w którym 
dostępne są informacje o bieżących 
działaniach Centrum i zaprzyjaźnionych 
organizacjach pozarządowych, instytucjach 
i miejscach przyjaznym seniorom. 
Seniorzy i seniorki mogą samodzielnie przeglądać zgromadzone tam materiały 
drukowane, a w nich informacje o nadchodzących wydarzeniach, spotkaniach, 
warsztatach, wykładach, nieodpłatnych badaniach. Na początku miesiąca cze-
ka tam również najświeższe wydanie Tytki Seniora i Informator Samorządowy, 
a co dwa miesiące również Gazeta Senior. 
W Pokoju Informacyjnym czeka także na seniorów cały czas aktualizowany Cy-
frowy Informator Seniora – prosty w użyciu ekran dotykowy, służący do prze-
glądania bieżących informacji (Cyfrowy Informator Seniora znajduje się również 
w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka i w Centrum Kultury Zamek). 

Wymiana książek, rozmowy
Miłośnicy książek odnajdą tu półkę bookcrossingową, czyli miejsce na książ-
kowe wymiany: można zarówno przynieść przeczytaną książkę i pozwolić jej 
powędrować w ręce innego czytelnika lub wybrać z leżących na półce lekturę 
dla siebie. 
W Pokoju Informacyjnym można przysiąść w wygodnym fotelu, przejrzeć prasę 
na miejscu lub zwyczajnie zatrzymać się na chwilę i porozmawiać z pracowni-
kami Centrum Inicjatyw Senioralnych.        
Pokój Informacyjny dostępny jest w godzinach pracy Centrum, czyli od ponie-
działku do piątku między 8.00 a 16.00.

Zapraszamy seniorów i opiekunów 
osób zależnych, mieszkających 
w Poznaniu, po odbiór 
Poznańskiego Pudełka Życia do 
CentrumIS, Centrum Informacji 
Miejskiej na ul. Ratajczaka oraz 
Centrum Informacji Turystycznej 
na Starym Rynku.
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Rola protetyka słuchu  
w wyborze i dopasowaniu 
aparatu słuchowego

Zapraszamy do Gabinetu Protetyki Słuchu w Poznaniu przy  
ul. Poznańskiej 18a/1, w którym spotkają się Państwo 
z indywidualnym podejściem i profesjonalną obsługą, a dobrane 
przez nas aparaty słuchowe pozwolą Państwu powrócić do świata 
dźwięków i cieszyć się dobrym słyszeniem przez długie lata.

Prawidłowo dobrany aparat słuchowy, to taki, który 
daje najlepsze zrozumienie mowy w ciszy i w hała-
sie, a brzmienie jego zbliżone jest do naturalnego. 
Zanim pacjent zakupi odpowiedni aparat  musi wy-
brać gabinet protetyki słuchu oraz protetyka słuchu 
czyli osobę, która odpowiednio dobierze pomoc 
słuchową i będzie opiekowała się jego słuchem 
przez najbliższe 5-7 lat. To bardzo ważny wybór.
Gruntowna wiedza protetyka słuchu uzyskana na 
wyższych uczelniach pozwala doskonale przygoto-
wać protetyka słuchu do roli eksperta, który poma-
ga pacjentom niedosłyszącym lepiej słyszeć. Prote-
tyk słuchu poprzez szereg specjalistycznych badań 
potrafi zdiagnozować narząd słuchu i prawidłowo 
zinterpretować uzyskane wyniki badań. Najważniej-
szą rolą protetyka słuchu jest wybór aparatu słucho-
wego oraz precyzyjne jego dopasowanie do niedo-
słuchu pacjenta. 
Obecnie na rynku dostępna jest cała paleta modeli 

aparatów słuchowych. Dzisiejsze aparaty słuchowe 
to prawdziwe technologiczne cuda wyposażone 
w mnóstwo dodatkowych funkcji, które pozwalają 
jeszcze efektywniej z nich skorzystać. Dobry prote-
tyk słuchu doradzi zatem jaki aparat wybrać i wska-
że ten właściwy, biorąc pod uwagę indywidualne 
preferencje i potrzeby pacjenta oraz zwracając uwa-
gę na stan jego słuchu pod względem słyszenia i ro-
zumienia mowy. Nieodzownym elementem procesu 
dopasowania jest także zbadanie zysku z dopasowa-
nego aparatu, czyli wykazanie, że aparat słuchowy 
rzeczywiście pomaga osobie niedosłyszącej.
Noszenie aparatu, szczególnie na początku, wymaga 
regularnych wizyt pacjenta u protetyka słuchu  - ten 
kontakt jest bardzo ważny, ponieważ protetyk wie 
najlepiej, jak zweryfikować działanie sprzętu, jeśli 
występują jakiekolwiek niedogodności związane 
z jego noszeniem. Protetyk słuchu doradzi też, jak 
należy dbać o aparat słuchowy, jak go czyścić i jakich 

środków do tego 
używać, aby nie 
spowodować awarii.
Dobra współpraca pa-
cjenta z protetykiem słuchu od początku używania 
aparatu słuchowego daje gwarancję sukcesu, czyli 
powrót do dobrego słyszenia.
Szczególnie odradzamy dobieranie i kupowanie 
aparatów słuchowych na własną rękę, z niewiado-
mych źródeł, np. poprzez sprzedaż internetową, 
drogą wysyłkową lub na targowiskach. Narząd słu-
chu to bardzo delikatna materia. Takie rozwiązania 
bardzo często prowadzą wyłącznie do pogłębienia 
wady słuchu. Tylko aparat słuchowy wybrany na 
podstawie badań audiometrycznych przez protety-
ka słuchu, daje gwarancję jakości i długotrwałości 
produktu oraz pewność, że rzeczywiście sobie po-
magamy, a nie szkodzimy.

ul Poznańska 18a/1
tel. 61 221 01 51

Uwolnij się od zaćmy
Zaćma jest schorzeniem, które najczęściej dotyka ludzi po 60 roku życia. Warto wiedzieć, że im szybciej 
wykryta, tym proces leczenia jest o wiele łatwiejszy. o tym, jak skrócić czas oczekiwania na zabieg 
i zmniejszyć jego koszty, mówią specjaliści z one Day clinic.

Zaćma, inaczej katarakta, to zmętnienie soczewki oka. 
W większości przypadków związana jest z naturalnym pro-
cesem starzenia się organizmu, choć zasadniczo różni się od 
pogarszającego się widzenia, związanego z wiekiem. Star-
czowzroczność, która najczęściej dotyka osoby powyżej 60 
roku życia, jest wynikiem osłabienia akomodacji oka, czyli 
gorszego dostosowania widzenia do pola obrazu. Nato-
miast przy chorobie zaćmy pacjent widzi, jak przez mgłę.

objawy zaćmy
Co może wskazywać na zaćmę? Np. problem z dość częstą 
zmianą szkieł korekcyjnych, kłopoty z widzeniem konturów 
oglądanych przedmiotów oraz występowanie silnych kon-
trastów pomiędzy jaskrawymi i ciemnymi polami. 
Początkowa faza zaćmy wpływa na pogorszenie widzenia 
w dal, a gdy jest już bardziej zaawansowana, pacjent widzi 
tak samo niewyraźnie do dali, jak i bliży. Występuje również 
zjawisko zaćmy dojrzałej, które przejawia się w fazie końco-
wej, gdy pacjent widzi wyłącznie światło lub jego brak.
Ze względu na niewyjaśniony mechanizm powstawania za-
ćmy, nie wiadomo, jak jej uniknąć. Specjalistyczne krople 
do oczu pomagają tylko w początkowej fazie choroby. Leki 
podawane w kroplach wpływają natomiast na twardnienie 
jądra soczewki, co w efekcie utrudnia operację. Zdaniem  

okulistów, im mniejsze stosowanie leków w kroplach, tym 
łatwiejsze jest leczenie chirurgiczne.

co zrobić, by nie czekać 
w kolejkach z NFZ?
Wystarczy podpisać umowę z oneDayclinic i wybrać do-
godny dla siebie termin. OneDayClinic załatwi za pacjenta 
wszystkie formalności, jak również pokryje koszty zabiegu 
i soczewki. Wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stoso-
wania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowot-
nej otwarta została droga do leczenia pacjentów na terenie 
Unii Europejskiej. One Day Clinic, w oparciu o dyrektywę 
transgraniczną, pomaga polskim pacjentom w leczeniu 
poza granicami kraju, a przede wszystkim w sfinansowaniu 
jego wysokich kosztów oraz znacznemu skróceniu czasu 
oczekiwania na zabieg, nawet do 14 dni. W ramach oferty 
medycznej zapewniamy: transport, zakwaterowanie, opie-
kę polskojęzyczną , pobyt w hotelu oraz badanie kontrolne.
One Day Clinic ma podpisane umowy z wyselekcjonowa-
nymi i najbardziej doświadczonymi klinikami na terenie 
Czech. Podczas każdego wyjazdu obecny jest opiekun mó-
wiący po polsku, którego zadaniem jest pełna pomoc pa-
cjentom podczas pobytu w klinice w dniu zabiegu oraz przy 
wizycie kontrolnej i wypisie.

oneDayclinic wyróżnia 
optymalna oferta składająca się 
z pakietów, którą tworzyliśmy 
wspólnie z okulistami. 
W większości z nich zapewniamy: 

 ͫ Transport w obie strony, 
 ͫ Badanie kwalifikacyjne przez 

zabiegiem,
 ͫ Zabieg usunięcia zaćmy,
 ͫ opiekę i dokumentację 

w języku polskim,
 ͫ Nocleg ze śniadaniem,
 ͫ Wizytę kontrolną następnego 

dnia w klinice. 
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Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

Poznańska Akademia 
Bezpieczeństwa
Jak rozpoznać objawy udaru bądź zawału serca oraz jak 
zareagować? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu 
i na zakupach? Jak wygląda rozprawa w sądzie? To tylko 
niektóre tematy, którym poświęcone są spotkania w ramach 
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa. Dowiedz się, kiedy się 
odbędą i jak się na nie zapisać.
Media regularnie donoszą o kolejnych próbach 
oszustw na najstarszych poznaniakach, sami senio-
rzy informują o nieprzerwanych próbach wyłudzeń, 
o telefonach z namowami zakupu, oszustach poda-
jących się za reprezentantów rodziny lub zawodów 
zaufania społecznego Poznańska Akademia zorgani-
zowała wielowymiarowe działania na rzecz edukacji 

seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa oso-
bistego i zdrowotnego. 

Spotkania edukacyjne odbywają się na terenie ca-
łego miasta. Uczestnicy zajęć otrzymują Informator 
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz liczne 
gadżety, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo.

TERMINY I ZAPISY
 „Pomoc medyczna w nagłych 
 przypadkach – gdzie szukać?” 
Prowadzenie: ratownicy medyczni Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciel Wiel-
kopolskiego OW NFZ

Termin: 9 marca (czwartek) godz. 15.00 Uniwersy-
tet Ekonomiczny, Al. Niepodległości 10, sala 111 A

Zapisy: osobiście w siedzibie Centrum lub telefo-
nicznie 61 847 21 11. 

Podczas zajęć ratownicy medyczni opowiedzą 
o tym, jak rozpoznać objawy udaru bądź zawału 
serca oraz jak zareagować. Będzie można także 
wysłuchać przykładowych rozmów telefonicznych 
dyspozytorów z pacjentami dzwoniącymi na pogoto-

wie. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia 
objaśni, jak działa system Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, w tym tzw. „wieczorynki” i pomocy 
świątecznej. Będzie można się dowiedzieć, na jakiej 
zasadzie pomocy udziela Szpitalny Oddział Ratun-
kowy (SOR) oraz Izba Przyjęć.

 „Seniorzy 
 – bezpieczeństwo osobiste” 
Prowadzenie: ratownicy medyczni

Terminy: 7 marca (wtorek) godz. 17.00 Biblioteka 
Raczyńskich filia nr 15, ul. Fabianowo 2 

14 marca (wtorek) godz. 17.00 Klub Seniora,  
ul. Drewsa 4B

15 marca (środa) godz. 14.00 Klub Seniora,  
ul. Kolejowa 23 

16 marca (czwartek) godz. 16.00 Centrum Ama-
rant, Klub Seniora "Niezapominajki", ul. Słowackiego 
19/21

21 marca (wtorek) godz. 11.00 Collegium Da Vinci, 
ul. Kutrzeby 10

21 marca (wtorek) godz. 17.00 Centrum Medyczne 
Stanley, ul. 28 czerwca 1956 r. 135

22 marca (środa) godz. 15.00 Dom Parafialny ko-
ścioła pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11

29 marca (środa) godz. 10.30 salka w kościele pw. 
Chrystusa Sługi, ul. Macieja Palacza 7

Wstęp wolny!

Spotkania organizowane przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Komendę Miejską 
Policji oraz Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunko-
wego. Na zajęciach będzie można się dowiedzieć, 
jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu i na 

REKLAMA

Prenumerata
z dostawą do domu
Prenumeratę możesz zamówić  
w dowolnym momencie roku.

6  
wydań

więcej na stronie 20
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Niebezpieczne 
zaburzenia 
równowagi
Na zaburzenia równowagi lub zawroty głowy 
cierpi jedna na cztery-pięć osób w wieku 
50+, a dolegliwości te potrafią uprzykrzyć 
zwykłą codzienną aktywność. Zaburzeni tego 
typu mogą objawiać się w postaci wirowania 
otoczenia o różnym nasileniu, jak i poczucia 
niestabilności lub kołysania. Warto wiedzieć,  
że przypadłości te można dziś skutecznie leczyć.

Poznań, ul. Marcelińska 96C/216
Poznań, ul. Jeżycka 8/10a/1

Diagnostyka i rehabilitacja 
zawrotów głowy  
oraz zaburzeń równowagi

Rejestracja: 535 33 11 77

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

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

Dyplomowany protetyk słuchu
mgr Maciej Kmiecik

 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla 
dzieci i dorosłych

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

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

 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed 
hałasem

www.audio-la
b.pl
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ZAPEWNIAMY:

 
 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,
 rehabilitację,


 
pranie odzieży,


 

pokoje 2-osobowe z łazienkami,


 
pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety 

 wg zaleceń lekarza,


 

tereny spacerowe,


 

opiekę duszpasterską,


 

organizację czasu wolnego 

 
poprzez programy kulturalno-oświatowe,



 

usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Przybrodzie za Przeźmierowem

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

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Odwiedź nas na facebooku: DOM Seniora w Poznaniu

zakupach. Ratownicy medyczni opowiedzą, jak 
sprawdza się czynności życiowe, o jakie informacje 
będzie pytał ratownik pod numerem 999. Spotkania 
to nie tylko edukacja, ale także możliwość zadawa-
nia pytań wszystkim prowadzącym oraz przećwicze-
nia masażu serca na fantomie. Spotkania odbywać 
się będą lokalnie w klubach i salach wykładowych. 
Uczestnicy otrzymają informator oraz gadżety po-
magające dbanie o bezpieczeństwo osobiste.

 Spotkania edukacyjne 
 z zakresu prawa rodzinnego 
Prowadzenie: Genowefa Pietraszewska (sędzia 
w stanie spoczynku) 

Miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Miel-
żyńskiego 24

Zapisy: osobiście w siedzibie Centrum lub telefo-
nicznie 61 847 21 11

Terminy: 
20 marca, godz. 11.00 Przychodzi senior do sądu. 
Postępowanie przed sądem karnym. Przebieg roz-
prawy, obowiązki i prawa świadka, osoby oskarżonej. 

10 kwietnia (godzina zostanie podana później) 
Przychodzi senior do sądu. 
Wycieczka i oprowadzanie po sądzie rejonowym.  

24 kwietnia, godz. 11.00 Prawo alimentacyjne. 
Jak postępować w sytuacji, gdy obecny lub były 
małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny 
oraz jak uzyskać pomoc finansową od dorosłych 
dzieci.

22 maja, godz. 11.00 Domy Pomocy Społecznej.
Ustalanie kuratora, gdy zdrowie nie pozwala na 
samodzielne załatwianie ważnych spraw życiowych 
lub urzędowych. Jak dopełnić formalności z za-
mieszkaniem seniora w domu pomocy społecznej. 
Jak bronić się przed umieszczeniem w placówce 
wbrew własnej woli.

12 czerwca, godz. 11.00 Ubezwłasnowolnienie. 
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, co zrobić, gdy 
domownik z powodu stanu zdrowia psychicznego 
wymaga ubezwłasnowolnienia. Co zrobić, gdy ktoś 
z bliskich ma objawy uzależnień (alkohol, hazard, 
komputer) – możliwości udzielenia pomocy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: 
www.centrumis.pl/poznanska-akademia-bezpieczenstwa.html
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ul. Długa 15
85-034 Bydgoszcz
tel. 52 345 65 59 

Wszystkie programy wycieczek i cenniki na stronie www.gosiatravel.pl

OFERTA DLA SENIORÓW
WCZASY ZDROWOTNE 11 DNI DLA SENIORÓW 
W SIANOŻĘTACH K/ KOŁOBRZEGU autokarem z Bydgoszczy
10 noclegów w ośrodku w pokojach 2, 3-os. z łazienkami, 50 m od morza z krytym 
basenem i strefą wellness, wyżywienie FB, konsultacja lekarska, 3 zabiegi fizykalne 
w dni robocze, wieczorek z muzyką na żywo i drinkiem powitalnym, wieczorek 
taneczny, wieczorne kino na dużym ekranie, 5 x Aquaaerobik, nielimitowane 
korzystanie z basenu, strefy wellness i siłowni, ubezpieczenie NNW, przejazd 
autokarem z Bydgoszczy w obie strony. Do dyspozycji: rowery, kijki Nordic Walking,  
Termin: 18.03-28.03.2017 cena: 1160 zł/os.

WCZASY LECZNICZE W HAJDUSZOBOSZLO / WĘGRY 
Największy kompleks kąpielowy z wodami termalnymi 
7 noclegów w hotelu*** z bezpośrednim i bezpłatnym dostępem do kąpieliska 
termalnego, 2 noclegi tranzytowe, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW i KL, wyjazd 
autokarem z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Poznania, Łodzi, Częstochowy, 
Krakowa.
Terminy: 28.04 – 07.05.2017 cena: 1980 zł/os.
                26.05 – 04.06.2017 cena: 1980 zł/os.
                25.08 – 03.09.2017 cena: 2160 zł/os. 

WCZASY REHABILITACYJNO-ZDROWOTNE W USTRONIU MORSKIM
WCZASY REHABILITACYJNO-ZDROWOTNE W USTRONIU MORSKIM
13 noclegów w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym w pokojach 2, 3-os. 
z łazienkami, wyżywienie FB, 40 zabiegów, ubezpieczenie NNW, program rekreacyjny, 
wyjazd autokarem lub busem z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Łodzi w obie strony, 
ceny od 1085 zł/os. 
Najbliższe terminy: 11.03 - 24.03.2017, 25.03 - 07.04.2017… 

NAJBLIŻSZE WYCIECZKI W 2017 ROKU:
• SYCYLIA 5 DNI SAMOLOTEM Z WARSZAWY (transfer z Bydgoszczy na lotnisko 

w cenie) 19.04 - 23.04.2017 cena: 2290 zł/os. + ok. 170 euro
• PODLASIE 29.04 - 04.05.2017 cena: 980 zł/os. + ok. 135 zł
• WŁOCHY 10 DNI BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW  

(Wenecja-Padwa-San Marino-Asyż-Rzym-Pompeje-Neapol-Capri)  
29.04 - 08.05.2017 cena: 2560 zł + ok. 120 euro

• WARSZAWA 01.05 - 03.05.2017 cena: 530 zł/os. + ok. 130 zł 
• AMSTERDAM + FESTIWAL TULIPANÓW W KEUKENHOF  

12.05 – 14.05.2017 cena: 980 zł/os. + ok. 40 euro
• CHORWACJA I CZARNOGÓRA  

02.06 - 10.06.2017 cena: 1980 zł/os. + ok. 70 euro

odkwaszanie organizmu  
w Wiosce Medycznej  
MeDciThi ZeBrZyDoWice
Położonej niedaleko Cieszyna, w zaciszu leśnym aglomeracji śląskiej. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to jedyny ośrodek w Polsce prowadzony przez certy-
fikowanego trenera diety dr Roberta Younga odkwaszającej organizm. Dieta przezna-
czona jest dla diabetyków, osób walczących z nadwagą i innymi poważnymi cho-
robami. O efektach diety można rozmawiać z jej trenerem i osobami, które przeszły 
kurację. Stan zdrowia wszystkich kuracjuszy zdecydowanie się poprawia, chorzy na 
cukrzycę ograniczają zapotrzebowanie na insulinę, osoby otyłe zrzucają około 0,5 kg 
dziennie jedząc 4 posiłki dziennie i odczuwają wiele innych korzyści zdrowotnych.
Uczestnicy, spożywają, alkaliczną żywność, piją zielone drinki i korzystają z zabiegów. 
Posłuchajmy Dr Youngu, który twierdzi.„Jest tylko jedna choroba, zakwaszenie orga-
nizmu i jedna terapia, równowaga kwasowo-zasadowa. Utrzymująca się nad-kwa-
sowość, niszczy nasz organizm. Wioska również zajmuje się rehabilitacją i posiada 
bogatą bazę rehabilitacyjną. 

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61
email: urszula.wikarek@medcithi.pl
www.medcithi.pl
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Walentynki w Domu 
Pomocy Społecznej 
Na koncercie wystąpiła grupa „Łazarski Krąg”, z repertuarem znanych 
i lubianych przebojów muzycznych sprzed lat. Pojawił się także wiceprezydent 
Poznania, który podkreślił znaczenie seniorów dla rozwoju miasta.

Poznańskie Domy Pomocy Społecznej, poza statuto-
wymi zadaniami polegającymi przede wszystkim na 
działalności opiekuńczej osób starszych i z niepełno-
sprawnością fizyczną, starają się również zapewnić 
wspieranie podopiecznych różnymi formami relaksu-
jącymi i działalnością o charakterze kulturalnym. Do 
jednych z przodujących należy DPS przy ul. Ugory, 
w którym niemal co tydzień odbywają się ciekawe 
spotkania i koncerty umożliwiające seniorom spędze-
nie czasu w wyjątkowy sposób. 

Z szacunkiem do seniorów
Tym razem, dzięki Miejskiej Radzie Seniorów, która 
była organizatorem przedsięwzięcia, odbył się kon-
cert walentynkowy, na który zaproszono także pod-
opiecznych z innych placówek DPS. Wystąpiła grupa 
„Łazarski Krąg”, z repertuarem znanych i lubianych 
przebojów muzycznych sprzed lat. 
W koncercie wzięło udział kilkadziesiąt osób, a mi-
łym zaskoczeniem była obecność wiceprezydenta 
Poznania Jędrzeja Solarskiego. Wizyta potwierdzi-

ła kolejny już raz, że sprawy seniorów w Poznaniu 
traktowane są z wyjątkowym zaangażowaniem władz 
i wszelkie problemy osób starszych znajdują właści-
we miejsce i zainteresowanie. W krótkim wystąpieniu 
Jędrzej Solarski podziękował za organizowanie tego 
typu imprez oraz stwierdził, że osoby w starszym wie-
ku nie mogą być traktowane bezosobowo i spychane 
na margines życia, tym bardziej że każdy mieszka-
niec Poznania, bez względu na wiek, jest pełnopraw-
nym obywatelem i należy się mu pełen szacunek...

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

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

obturacyjny bezdech senny
jak z nim walczyć? 
Obturacyjny bezdech senny (OBS) to choroba, która rozwija 
się w sposób skryty. Osoby cierpiące na tą przypadłość mogą 
w ciągu jednej nocy przeżywać wielokrotnie bezdech. Stanowi 
to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zapraszamy 

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

Terminy: 23.03.2017  
i 20.04.2017 godzina 17:00 

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

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

Obturacyjny bezdech w czasie snu jest stanem, w którym mięk-
kie ścianki górnych dróg oddechowych ulegają w czasie snu roz-
luźnieniu i zapadnięciu, co powoduje odcięcie dopływu powie-
trza i bezdech. To właśnie w czasie snu spada napięcie mięśni, co 
ułatwia zapadanie się ścian gardła. Do bezdechu dochodzi, gdy 
występują nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddecho-
wych m.in. polipy, przerośnięta po infekcjach tkanka, skrzywiona 
przegroda nosowa, zbyt wiotkie mięśnie podniebienia czy nie-
prawidłowa budowa żuchwy. Przyczyną bezdechu sennego może 
być również: otyłość, palenie papierosów, picie alkoholu, obja-
danie się przed snem, a także krótka i gruba szyja.
Powikłania
OBS jest chorobą przewlekłą, wymaga systematycznego i długo-
trwałego leczenia. Pacjenci szukają pomocy lekarskiej dopiero 
po kilku, a nawet kilkunastu latach trwania choroby. Niestety ob-
jawy są już wtedy tak bardzo nasilone, że mogą pojawić się po-
wikłania. Do najczęściej występujących zalicza się nadciśnienie 
tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, 
udar mózgu, a nawet depresję. 
Leczenie
Aparaty CPAP wykorzystują nowoczesną, jedną z najskuteczniej-
szych oraz powszechnie uznanych metod leczenia obturacyjne-
go bezdechu sennego. Terapia polega na dostarczaniu w sposób 
nieinwazyjny ciągłe dodatnie ciśnienie powietrza do górnych 
dróg oddechowych poprzez maskę nosową lub twarzową. Dzięki 
ciągłemu nadciśnieniu wytwarzanemu przez pompę CPAP zapo-

biega się zapadaniu tkanek miękkich i utrzymuje drożność dróg 
oddechowych. Eliminuje to zjawisko bezdechu i pozwala na nie-
przerwany sen. Ten sposób leczenia nie wymaga przyjmowania 
leków ani poddania się operacji. W wielu przypadkach korzyści 
odczuwane są już podczas pierwszej nocy użytkowania. 
Dofinansowanie z NFZ
Zakup aparatu CPAP to bardzo często inwestycja na lata, dlatego 
warto wybrać doświadczonego producenta. Koszt sprzętu za-
czyna się od 2100 zł, cena uzależniona jest od funkcji aparatu 
i dodatkowych akcesoriów, można jednak starać się o częściową 
refundację. Jeżeli lekarz – specjalista chorób płuc zalecił stoso-
wanie protezy powietrznej CPAP,  otrzymacie Państwo od niego 
zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które należy po-
twierdzić w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Dofinansowanie aparatu przez NZF wynosi 1890 zł, tj. 90% 
od 2100 zł. Jeżeli aparat kosztuje więcej niż 2100 zł, poziom re-
fundacji nie wzrasta – jest to nadal kwota 1890zł. Wyżej opisany 
sprzęt przysługuje każdemu pacjentowi raz na 5 lat.
Dofinansowanie z PFroN i PcPr
O dofinansowanie zakupu można się też zwrócić do innych in-
stytucji: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON) lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). 
Jednak stosowanie aparatu powinno być zawsze skonsultowane 
z lekarzem, ponieważ to on ustawia prawidłowe parametry. 
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowiedzą fizjoterapeuci 
z Salonu Medycznego ABA MEDICA. 

W zdrowiu i spokoju
Jeśli jesteś osobą samotną w podeszłym wieku i pragniesz spędzić jesień życia w spokojnej, do-
mowej atmosferze pod opieką profesjonalnej kadry medycznej i opiekuńczej – odwiedź Dom 
Zdrowia i Spokoju w Szelejewie. Placówka oferuje także zabiegi lecznicze i fizjoterapeutyczne 
oraz turnusy rehabilitacyjne.

Dom Seniora
Dom Seniora, przeznaczony dla 55 mieszkańców, jest w ca-
łości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i pozbawiony barier architektonicznych. Znajdą tu całodo-
bową opiekę zarówno osoby starsze, jak i przewlekle cho-
re oraz niepełnosprawne. Pensjonariusze mają zapewnio-
ne kompleksowe wsparcie lekarzy i pielęgniarek, a także 
zabiegi lecznicze i fizjoterapeutyczne. Mieszkają w kom-
fortowych 1-, 2- lub 3-osobowych pokojach z łazienkami. 
We wszystkich pokojach zainstalowane są uchwyty inwa-
lidzkie oraz urządzenia przywoławcze. W budynku znajdu-
ją się dwie windy, w tym jedna dla mieszkańców Domu 
Seniora. Do dyspozycji pensjonariuszy są również biblio-
teka, jadalnia (wyżywienie dostosowane jest do indywi-
dualnych potrzeb mieszkańca) oraz przestronna świetlica 
z wyjściem na duży taras wypoczynkowy. W najbliższym 
sąsiedztwie znajdują się ogród, park, pałac oraz zabyt-
kowy kościółek. Pensjonariusze mają również możliwość 
uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych, w trakcie 
których korzystają z szeregu zabiegów leczniczych i fizjo-
terapeutycznych. 

Dofinansowanie pobytu
Pobyt w całodobowym domu opieki jest komercyjny. 
Dyrekcja ośrodka zawiera umowę cywilno-prawną z pa-

cjentem lub jego opiekunem prawnym, która określa 
warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycz-
nych, w tym wykonywanych zabiegów leczniczych i usług 
opiekuńczych dla osób starszych oraz wszelkie koszty. Je-
żeli emerytura seniora jest zbyt niska, a jemu samemu 
potrzebna jest pomoc, istnieje możliwość dofinansowa-
nia do pełnej odpłatności za pobyt ze środków gminnych 
lub miejskich ośrodków pomocy społecznej. Jeżeli senior 
posiada własne mieszkanie, może je po prostu wynająć, 
a pieniądze, które pozyska dołożyć do swojej emerytury. 
Jednym z nowszych sposobów pozyskania środków może 
być hipoteka odwrócona. Pozwala ona w bezpieczny 
i łatwy sposób uzyskać pieniądze, które zainwestowało 
się w swoją nieruchomość. Wysokość renty dożywotniej 
zależna jest przede wszystkich od wartości mieszkania. 
Pieniądze uzyskane dzięki „hipotece odwróconej” pozwo-
lą uniezależnić się od rodziny.Jest to sposób uzyskania 
funduszów skierowany zarówno do osób samotnych, jak 
i małżonków. Taką umowę mogą podpisać również oso-
by, które są współwłaścicielami nieruchomości czy w ra-
mach małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Dla osób po leczeniu szpitalnym
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony jest dla 27 
pensjonariuszy. Oferta obejmuje całodobową opiekę osób 

przewlekle chorych, które zakończyły leczenie szpitalne, 
jednak ze względu na stan zdrowia i brak możliwości sa-
modzielnego funkcjonowania wymagają stałego nadzoru 
lekarskiego, profesjonalnej rehabilitacji i pielęgnacji. Miesz-
kańcami Zakładu są także osoby żywione dojelitowo. 
Pensjonariusze pozostają pod stałą opieką lekarską i pie-
lęgniarską, korzystają z zabiegów usprawniających i fizy-
koterapii. Mają również zapewnione niezbędne badania 
diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje oraz terapię 
i psychoterapię.

rehabilitacja i fizjoterapia
Turnusy rehabilitacyjne: komercyjny oraz finansowany 
przez PFRON to kolejna oferta Domu Zdrowia i Spokoju 
w Szelejewie. Przez 7 lub 14 dni możemy skorzystać z in-
dywidualnie dobranych zabiegów rehabilitacyjnych i fi-
zjoterapeutycznych (m.in. laseroterapia, kinezyterapia, 
elektroterapia, krioterapia), terapii zajęciowej oraz opie-
ki lekarskiej i logopedycznej. Osoby z afazją poudarową 
mają zapewnione wsparcie logopedy. W ofercie turnu-
sów znajdują się też specjalne programy leczniczo-reha-
bilitacyjne dla osób będących po udarze mózgu oraz dla 
osób po zabiegu wszczepienia endoprotezy. 
Pacjenci zakwaterowani są w obiekcie hotelowym

Dom Zdrowia i Spokoju 

Skontaktuj się z nami: 65 572 15 38
502 549 114 

info@dzis.eu

Szelejewo Drugie 10 A, 63-820 Piaski



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny14

Seniorzy

ul. Żeglarska 5, Grzybowo
tel. 790 686 552
e-mail: azul.grzybowo@gmail.com

Zapewniamy: 
 ͫ domową, kameralną atmosferę
 ͫ kompetentną, pomocną obsługę
 ͫ pyszne śniadania oraz obiady 
 ͫ KRYTY BASEN z JACUZZI oraz SAUNĘ
 ͫ bistro z deserami, przekąskami oraz napojami 
 ͫ ogródek z altaną oraz z miejscem na grilla
 ͫ parking
 ͫ okoliczne atrakcje: Latarnia Morska 

w Kołobrzegu, molo, promenada, port 
pasażerski, rejsy na dorsza, statkiem Pirat, 
prom na Bolhorm i wiele innych 

Idealne miejsce do 
spędzenia wakacji, 

weekendu i krótkiego 
odpoczynku w ciągu roku. 

Pensjonat Azul znajduje 
się 2-3 minuty  

od plaży i morza.

8 dni (7 nocy) od 553 zł /os.
wyżywienie FB - śniadanie, obiad, kolacja
oferta od 29 kwietnia do 24 czerwca

11 dni (10 nocy) od 790 zł /os.
wyżywienie FB - śniadanie, obiad, kolacja
oferta od 8 maja do 17 czerwca

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

w cenie m.in. 
 ͫ rowery na jeden  

dzień gratis
 ͫ biesiada grillowa  

1 x w turnusie
 ͫ kort tenisowy
 ͫ stoły do tenisa 

stołowego

 ͫ sala cardio
 ͫ wypożyczalnia sprzętu 

sportowego
 ͫ klub dla dzieci
 ͫ parking i wiele innych 

atrakcji 

Star Łeba zaprasza  
na wypoczynek nad morzem

Czas dla seniora

Zawsze młodzi 55+ 

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

REKLAMA

Podróże w czasie
Czterysta kilometrów do lotniska to pięć godzin jazdy samochodem. Później 
tysiąc pięćset kilometrów samolotem w półtorej godziny. Jakże zmienia się 
obraz podróżowania w trakcie naszego długiego życia…
W pięć lat po wojnie zimy były jeszcze mroźne i śnież-
ne, zaczynały się z początkiem listopada, a kożuchy 
zdejmowało się w połowie marca. Dzieci nie dowożo-
no autobusami do szkoły w sąsiedniej wsi. Brnęliśmy 
codziennie trzy kilometry, my, uczniowie czwartej kla-
sy, w śniegu po kolana. Czasem podwozili nas woza-
cy leśni. Na konnych saniach gospodarczych wieźli 
do tartaku długie kłody drzew. Wieszaliśmy się na 
zwisających końcach tych kloców. Jedni zganiali nas, 
siekąc batem, inni pozwalali dzieciakom na frajdę. 
Latem rowerami, „pod ramą” na męskim lub „na sto-
jaka” na „damce”. Tyłeczkami jeszcze nie sięgaliśmy 
do siodełek. Pamiętacie?

„Stonki” i „ogórki”
Niezapomniane kuligi. Jakiś tam ojciec-gospodarz 
przypinał konia do sanek swoich dzieci i wyjeżdżał 
na ulicę. Błyskawicznie podpinali się inni, więc nie-
bawem za koniem ciągnęło się 20-30 sanek z doka-
zującymi dzieciakami. Historyczna era konia kurczyła 
się jednak. Nastawał czas mechanizacji. Dziesięć lat 
później sanki ciągnął traktor. Coraz rzadziej.

Andrzej 
Wasilewski
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

REKLAMA

Szkoła średnia w dziesięć lat później to już inne środ-
ki transportu. „Stonki” odchodzą w przeszłość (cięża-
rówki zabudowane „budą”, pełniące rolę autobusów). 
Pojawiają się autobusy prawdziwe. Masywna kon-
duktorka otwierała drzwi jelcza, zwanego potocznie 
„ogórkiem”, i tarasując sobą wejście, oznajmiała: naj-
pierw wsiadają delegacje służbowe, potem ucznio-
wie, potem reszta. Delegację trzeba było publicznie 
pokazać. Uczniowie dojeżdżali do szkół w mieście 
lub z nich wracali. Pasażerów było dużo, często je-
chało się stojąc. Jak w nocnym pociągu.

Jadąc dostojną warszawą
Często dojeżdżało się do szkoły pociągami „robo-
czymi” (tzn. wiozącymi głównie robotników do fa-

bryk i z powrotem). Godzina szósta rano, wagon 
pełen dymu papierosowego, tłok, uczniowie stojący 
w przejściach jeszcze dopinają wiedzę z trzyma-
nych w ręce zeszytów. Wagony były lepkie od bru-
du, śmierdzące dymem parowozowym i zalatującym 
fetorkiem toaletowym. Pociągi osobowe, lokalne, jak 
i dalekobieżne, wlekły się godzinami, zatrzymując się 
na każdym przystanku, a były one dość gęste, co kil-
ka kilometrów.

Potem z uczniów staliśmy się pracownikami, co po-
ciągnęło za sobą zmiany lokomocyjne. Codziennie 
musiałem obejść stanowiska pracy robotników – kil-
kanaście kilometrów – żeby wypełnić „DOR” (dzien-
nik obecności i robót). Dla ułatwienia, zarabiając 750 
zł, kupuję rower na raty. Mój kolega także pracujący 

w terenie, ale większym rozpiętościowo, otrzymuje 
służbowy motocykl Pannonia.

Polskie drogi tego czasu to furmanka, traktor, mnó-
stwo motocykli SHL, WSK, czeska jawa i Mz, wę-
gierska Pannonia. Jeżeli dostojnie przesunęła się 
warszawa M-20, to wieziono jakiegoś ważnego dy-
rektora. Arystokrata dróg, motocykl junak był zja-
wiskiem rzadkim i budził chłopięce westchnienia 
zachwytu swoim równomiernym stukotem czterotak-
towego silnika.

Lato, lato czeka…
Niebawem nastał czas własnej rodziny i małych dzie-
ci. Gorące lato. Nad jezioro? Do lasu? Pakujemy 
dziecko, pieluszki, kocyk, koc, poduszeczki, kanapki, 
jajka na twardo, coś do picia, z tobołkami pędzimy 
na przystanek autobusowy w tłum podobnych. Pół 
miasta właśnie wybiera się nad jezioro. Przepełnione 
autobusy nawet się nie zatrzymują. Wszyscy cierpli-
wie czekają. Nikt nie sarka. Wreszcie podjeżdża jakiś 
luźniejszy. Nie ma litości ani uprzejmości – wsiada 
kto bardziej bezwzględny. Spoceni, zmęczeni wysia-
damy. Jeszcze kilometr pieszo i wspaniały relaks nad 
wodą!!! Nabieramy sił, bowiem powrót będzie podob-
ny. W dodatku z dzieckiem śpiącym na rękach. Owe 
pół miasta będzie wracało w tym samym czasie.

Fiacikiem czy syrenką?
Hitem drugiej połowy lat siedemdziesiątych był 
wprawdzie fiat 126p, ale młodzi ojcowie wybierali 
syrenkę. Do bagażnika można było bowiem włożyć 
zdemontowany wózek małego dziecka ze zdjętymi 
na ten czas kółkami, pościele, żywność, namiot, bu-
tlę turystyczną, garnki, oprzyrządowanie higieniczne 
dzieci oraz (co było ważne) – brudną kurtkę, młotek, 
kombinerki, drut, sznurek i części zapasowe, bo na 
dalszej trasie na pewno przynajmniej raz pod auto 
trzeba będzie się położyć. A więc i woda w plastiko-
wych pojemnikach do umycia rąk. Takie drobne de-
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Przedsiębiorstwo Usługowe „holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„orW Kołobrzeg - Podczele”

Wypoczynek dla seniora  
i nie tylko

oFerUJeMy: 
• zabiegi, 
• możliwość korzystania z basenu,
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,
• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.
Pobyt i leczenie możliwe także w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Zapraszamy 
na pobyty 

lecznicze do 
Kołobrzegu 

Giełda ofert turystycznych dla seniora

REKLAMA

fekty, jak pękniecie chłodnicy (zjawisko częste) elimi-
nowało się zakupieniem w pobliskim sklepie słoiczka 
musztardy, którą rozpuszczało się w wodzie chłodni-
cy. Uszczelniały drobinki gorczycy. Ale na niedziele 
na biwak można było jechać bez tłoku (wolnych sobót 
jeszcze nie było, pamiętacie?).

Polonezem w świat
No, polonez to już była, naszym zdaniem, Europa. 
Sznyt!!! Co tam brudna kurtka z syreny, polonezem, 
bracie, możesz jechać nawet do Rzeszowa bez na-
rzędzi w bagażniku i w białej koszuli! Rozumiesz? Nic 
nie naprawiasz. Nie wierzysz? Tylko tankujesz – i je-
dziesz. Rozumiesz to? Rozumiałem. Wziąłem kredyt. 
Jeździłem w białej koszuli. Nie jestem gorszy od tych 
z Zachodu. Realna poprawa standardu komunikacji, 

ha, ha, ha. Tylko talonów na paliwo nie zawsze star-
czało, a jak starczało, to nie było benzyny.

Było auto – nie ma
A potem lata przełomu. Na drogach z roku na rok robi 
się ciasno. Ruch na giełdach jak nigdy. Eleganckie 
auta z Niemiec za niezbyt duże pieniądze. Ktoś kupuje 
eleganckie BMW. W drodze do domu, na skrzyżowa-
niu kręci kierownicą w lewo, auto jedzie prosto, a pra-
we przednie koło oddzielnie toczy się do rowu. Ktoś 
kupuje na giełdzie pięknego volkswagena. Wraca do 
domu. Po kilku dniach podnosi wykładzinę w bagażni-
ku i widzi… asfalt parkingu. Ale wszyscy jeżdżą. Nara-
sta tłok na parkingach. Narastają także niespodzianki: 
wychodzisz rano na parking, a auta nie ma. Było – ale 
nie ma. Znowu wywlekasz z piwnicy rower.

A teraz proszę – prosty emeryt… nie dygnitarz… pro-
sty emeryt, kiedy zechcesz, za dwieście pięćdziesiąt 
złotych lecisz sobie airbusem na Cypr, do Irlandii, 
Hiszpanii, Egiptu czy Irlandii. W odwiedzinki. A co?!!! 
Jak panisko. Tylko dogadać się po przylocie nie bar-
dzo potrafisz. Ale to jest już inną sferą przygód w ko-
munikacji na przestrzeni naszego życia i doskonałym 
tematem do dowcipkowania w opowieściach po po-
wrocie. Prawda?

Andrzej Wasilewski

c.d. ze strony 15
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ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

Wiosenne turnusy zdrowotne
5-18 kwietnia 2017 r. - 14 DNi 

30 zabiegów zdrowotnych
1350 zł/os 

zadatek opłacony do dnia 15 marca cena z rabatem 1250 zł/os

5 - 11 kwietnia 2017 r. - 7 DNi
12 zabiegów zdrowotnych

650 zł /os 

20-26 kwietnia 2017 r. - 7 DNi
12 zabiegów zdrowotnych 

700 zł/os. 

27 kwietnia - 3 maja 2017 r. - 7 DNi
12 zabiegów zdrowotnych

800 zł/os. 

Wielkanoc 
Turnus Wielkanocny

12 - 18 kwietnia 2017 r. - 7 DNi 
12 zabiegów zdrowotnych 

800 zł/os.

50 m  
od plaży!

W cenie wyżej oferowanych terminów:
• opieka lekarska i pielęgniarska
• zabiegi rehabilitacyjne
• wyżywienie - trzy posiłki serwowane do stołu
• poranna gimnastyka nad morzem
• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego  

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

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej  

w tym bal przebierańców
• wieczór karaoke
• biesiada przy kiełbasce z grilla  

z konkursami i nagrodami
• występ zespołu ludowego JARZĘBINKI
• wycieczki piesze oraz tanie wycieczki do 

ciekawych miejsc w okolicy z przewodnikiem

REKLAMA

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

GazetaSenior.pl
portal nr 1 dla seniorów 

zapraszamy  
do zakładki 
Turystyka



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny18 Giełda ofert turystycznych dla seniora

REKLAMA

2x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 290 zł/os 

dzieci 3-10 lat - 190 zł/os
3x nocleg

śniadanie, obiadokolacja - 360 zł/os 
dzieci 3-10 lat - 240 zł/os

4x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 430 zł/os 

dzieci 3-10 lat - 290 zł/os
5x nocleg

śniadanie, obiadokolacja - 490 zł/os 
dzieci 3-10 lat - 330 zł/os

2 x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 200 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 150 zł/os
3 x nocleg

śniadanie, obiadokolacja
280 zł/os dzieci 3-10 lat – 180 zł/os

4 x nocleg
śniadanie, obiadokolacja

360 zł/os dzieci 3-10 lat – 220 zł/os
5 x nocleg

śniadanie, obiadokolacja 
430 zł/os dzieci 3-10 lat – 260 zł/os

1x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 90 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 70 zł/os
2x nocleg

śniadanie, obiadokolacja - 170 zł/os 
dzieci 3-10 lat – 130 zł/os

3x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 240 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 180 zł/os
4x nocleg

śniadanie, obiadokolacja - 300 zł/os 
dzieci 3-10 lat – 220 zł/os

5x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 350 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 250 zł/os

34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Medyków 19, tel. 33 866 20 60, www.nadwodospadem.pl

Wesela obozy sportowe imprezy integracyjne
imprezy okolicznościowe restauracja z Włoską Pizza

Do każdego pobytu GrATiS: 
Parking, Ping-Pong, Piłkarzyki, 

korzystanie z boiska 
wielofunkcyjnego

Do każdego pobytu GrATiS:  
1 x godzina sauny  
i bilarda /dziennie

Parking, Ping-Pong, korzystanie  
z boiska wielofunkcyjnego

ognisko z pieczeniem kiełbas

Do każdego pobytu GrATiS: 
Parking, Ping-Pong, Piłkarzyki

Szczegółowe menu Świąteczne 
na www.nadwodospadem.pl

Wielkanoc
14-19 kwietnia 2017 r.

Majówka
28 kwietnia - 4 maja 2017 r. 

Boże ciało
15-18 czerwca 2017 r. 

Willa Diana
Stronie Wieś 37C 
57-550 Stronie Śląskie
tel. 512 660 363
email: biuro@diananoclegi.pl    www.diananoclegi.pl

Do dyspozycji:
• murowany grill,
• możliwość organizacji 

zabaw (profesjonalne 
nagłośnienie  
i oświetlenie)

• miejsce na ognisko
• rzutnik, ekran, flipchart
• stół do ping-ponga
• bezpłatny duży parking

Wczasy skrojone na miarę

Wychodząc naprzeciw różnorodnym 
oczekiwaniom seniorów, 
z przyjemnością będziemy gościć 
Państwa w naszym obiekcie.
Noclegi w pokojach 1,2,3 os. z łazienka 
i telewizją. Przygotowujemy potrawy w oparciu 
o produkty regionalne. Doradzamy i pomagamy 
w kwestiach przygotowania programu, logistycznych oraz 
wszelkich innych.

Położenie Willi sprawia, że jest doskonałym punktem do 
zwiedzania Kotliny Kłodzkiej, pobliskich Czech połączonych 
z aktywnym wypoczynkiem albo błogim odpoczynkiem na 
łonie pięknej przyrody.

Zapraszamy 
grupy

Centrum Inicjatyw  
Senioralnych poleca 
w marcu i kwietniu

tel./fax: 61 857 21 11, 
61 842 35 09

 Bezpłatny kurs pilota wycieczek dla osób 50+  
Fundacja PARASOL zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie pilota wycieczek 
dla osób 50+. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby powyżej 50 roku życia, 
które mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego i nigdy nie korzystały 
ze wsparcia LLL (Life Long Learning) oferowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym kursie pilota wycieczek, który obejmuje: 
150 godzin zajęć stacjonarnych (teoretyczno-praktycznych), 50 godzin kursu 
w formie e-learningu (bez ograniczeń w wykorzystaniu), wycieczkę Szlakiem 
Piastowskim oraz wycieczkę do Niemiec (Brandenburgia).
Kwalifikacje zawodowe nabyte w projekcie „Aktywni Potrzebni 50+” zostaną 
sprawdzone przez specjalistów z branży turystycznej podczas egzaminu 
na zakończenie kursie. Po zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma 
Certyfikat kompetencji zawodowych sygnowany przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Fundacja Parasol, zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia 
Pilotów Wycieczek oraz identyfikator pilota wycieczek. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Fundacja Parasol, ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A, Poznań
tel. 618525309
e-mail:info@fundacjaparasol.com
www.pilotwycieczek50plus.pl

 Etiopia - cuda chrześcijaństwa i dzikie plemiona       
Jeżycki Klub Seniora zaprasza na spotkanie z podróżniczką i globtroterką 
Stanisławą Waszkowiak w dniu 16 marca o godzinie 17.00 w Centrum Amarant 
(Dom Tramwajarza) na prezentację o Etiopii.
Fascynuje mnie odkrywanie świata – jego cudów, tajemnic, a także zwykłej 
codzienności – mówi Stanisława Waszkowiak urodzona w 1949 r., emerytowana 

nauczycielka, obecnie miłośniczka podróży i fotografii. Swoimi wrażeniami 
podzieli się z innymi podczas pokazu slajdów podróżniczych. Również 
zadawane pytania umożliwią zapoznanie się z tym egzotycznym krajem. 
Zgłoszenia udziału pod numerem telefonu: 512 990 745.

 Kaziuk Wileński 2017 
Towarzystwo Miłośników Wilna zaprasza wszystkich seniorów na Obchody 
Kaziukowe, które odbędą się 5 marca. Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółowym harmonogramem wydarzeń. 

godz. 10.00 Msza św. w kościele Farnym z udziałem Chóru „Poznańskie 
Słowiki”, Orszaku Jagiellonów i wiernych
KiermaszKaziukowy na Starym Rynku a na nim wiele atrakcji: czarny 
wileński chleb, cepeliny, obwarzanki, palmy i serduszka kaziukowe oraz 
okolicznościowa karta
godz. 11.30 Ratusz: prezentacja Dynastii Jagiellonów, hejnały: poznański 
i wileński
godz. 12.00 przemarsz Orszaku Jagiellonów z królewną Jadwigą 
Jagiellonką, którą – przed jej zaślubinami w Landshut z księciem 
bawarskim Jerzym Bogatym – odprowadził w 1475 r. do Poznania 
ojciec, król Polski Kazimierz Jagiellończyk wraz z całą rodziną i dworem. 
Orszakowi towarzyszyć będą: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, zespoły 
folklorystyczne, konie, ułani, amazonki, szlachta polska...
godz. 12.30 – 16.00 występy na scenie zespołów pieśni i tańca 
z Polski i zagranicy: „Karolinka” (Białoruś), „Znad Mereczanki” (Litwa), 
„Wielkopolanie”, „Łany” i in. Prowadzenie: Jerzy Garniewicz, Ryszard 
Liminowicz
godz. 13.00 wręczenie nagrody Żurawina 2017 Irenie Litwinowicz – reżyser 
Polskiego Teatru w Wilnie
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tel. 33 817 92 92, tel. 516 168 046
www.gosciniec-szczyrk.pl

„Gościniec Salmopolski”
Pakiet 349 zł / 6 dni

w cenie: 
•	 śniadania	i	obiadokolacje,
•	 wieczór	góralski	-	jedna	z	obiadokolacji	to	dania	
z	tradycyjnej	kuchni	góralskiej	z	poczęstunkiem	
wódek	regionalnych	i	z	góralską	muzyką.

REKLAMA

W trakcie trwania Kiermaszu w Domu Polonii (Stary Rynek 51, I piętro) ciekawe 
wykłady:

godz. 13.15 – Jerzy Sobczak – Bawarskie zaślubiny Jagiellonki po latach
godz. 14.15 – Krzysztof Styszyński – Tadeusz Kościuszko, oddał serce 
Polsce, Stanom Zjednoczonym i... kobiecie
godz. 17.00 – Aula Szkoły Muzycznej (ul. Solna 12) koncert Galowy 
Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca z Brześcia nad 
Bugiem „K a r o l i n k a” (bilety w cenie 10 zł)

Organizator: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział 
w Poznaniu. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego i Miasta Poznania

 Przechadzki po Poznaniu – zaprasza Koło 

 Przewodników PTTK im. Macelego Mottego 
Przechadzki kierowane są zarówno do mieszkańców, jak i gości. 
Zapraszamy do harmonogramu spacerów w marcu i kwietniu. 
5 marca (niedziela), Wszystko już było - czyli 25 lat minęło... Spotkanie 
o godz. 11.00 na Starym Rynku przed Ratuszem

11 marca (sobota), Fort VII. Spotkanie o godz. 11.00 na ul. Polskiej przed 
wejściem do Fortu VII. Uczestnicy we własnym zakresie opłacają wstęp do 
muzeum.

12 marca (niedziela), Śladami Władysława Marcinkowskiego. Spotkanie 
o godz. 11.00 na Ostrowie Tumskim przed Katedrą.

19 marca (niedziela), Winiary z dawnych lat. Spotkanie o godz. 11.00 przed 

kościołem pw. św. Stanisława Kostki.

25 marca (sobota), Od podmiejskiej wsi do miejskiej dzielnicy. Początki 
dzielnicy św. Łazarz. Spotkanie o godz. 11.00 u zbiegu ul. Głogowskiej 
i Gąsiorowskich.

26 marca (niedziela), Dlaczego Przemysł I wyprowadził się z Ostrowa 
Tumskiego? Spotkanie o godz. 11.00 na Ostrowie Tumskim przed kościołem 
pw. NMP.

2 kwietnia (niedziela) Zawodowa Straż Pożarna w Poznaniu. Spotkanie 
o godz. 11.00 przy baszcie na skwerze R. Wilhelmiego ul. Masztalarska.

9 kwietnia (niedziela) 160 rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu - instytucja i ludzie. Spotkanie o godz. 11.00 na Starym Rynku 
przed Pałacem Działyńskich.

Informacje: tel. /fax. 61 853 03 97, e- mail: mottur@op.pl, Plac Kolegiacki 
16. Uczestnicy przechadzek ubezpieczają się we własnym zakresie.

 Akademia Podróży Wojażer poleca 
23 marca, godz. 18.00 – „Japonia - kraj kwitnącej wiśni”. Spotkanie poprowadzi 
Izolda Blicharska. Miejsce: w siedzibie przy Dąbrowskiego 28a. Koszt: 5zł.

25 marca - całodniowy wyjazd „Powitanie Wiosny” wraz z obiadem i topieniem 
marzanny - 100 zł. Miejsce: Pojezierze Chodzieskie. Trochę turystycznego 
zwiedzania w okolicach Chodzieży, muzeum pojazdów w Kąkolewicach, 
topienie Marzanny nad jeziorem w okolicy Margonina i wiele innych atrakcji.

Zapisy pod numerem telefonu 61 662 84 03 lub w biurze Akademii Podróży 
Wojażer ul. Dąbrowskiego 28 a. 
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• nocleg w stylowych góralskich pokojach  
(TV, radio, WiFi, czajnik)

• wyżywienie (7 śniadań, 7 obiadokolacji w tym domowe 
ciasto, całodzienny bufet z kawą i herbatą)

• Atrakcje: seanse filmowe w tym projekcja komedii 
 „Jak to się robi” nagrywanej w scenerii ośrodka, w ro-
lach głównych Himilsbach i Maklakiewicz

• Do dyspozycji gości: regionalna sala kominkowa ze sprzę-
tem grającym do potańcówek oraz sprzęt do Karaoke

• GrATiS: 3 spotkania: 1. Wieczorek integracyjny przy mu-
zyce z poczęstunkiem, 2. Pieczenie kiełbasek, 3. posiada 
góralska z kuchnią regionalną i kapelą góralską (dopłata 
do kapeli 8zł/os) oraz jednorazowa wejściówka do sauny.

• cena już od 499 zł / tydzień dla grupy powyżej 30 os; 
534 zł 20-30 os. 

• Naszym gościom pomagamy zorganizować inne atrakcje 
na życzenie m.in. spływ Dunajcem, Góralskie Śpasy, wy-
jazdy do SPA, wycieczki z przewodnikiem itp.

OFERTA GRUPOWA  
dla seniorów 

Tydzień atrakcji w OSW  
Moszczeniczanka w Zakopanem

Zapraszamy serdecznie do kontaktu 
od 8 do 19-tej pod nr telefonu 18 201 27 72 
www.moszczeniczanka.com.pl
Zakopane, ul. Kościeliska 79d

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  
zorganizowanych grup seniorów.

Serdecznie zapraszamy  
do Krakowa.

hotel 
Przyjazny 
Seniorom

Gazeta Senior Poznań 
tylko 48 zł za rok

Prenumerata
z dostawą do domu

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

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

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

Prenumeratę możesz zamówić  
w dowolnym momencie roku.

nowa cena

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 43 1140 2004 0000 3702 5203 6868
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior Poznań
lub Kraj/ Wrocław (jeśli zamawiasz inne wydanie, szczegóły patrz poniżej)

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

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

Zmiana numeru 

rachunku
bankowego!

6  
wydań
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Targi VIVA SENIORZY! 
– opowieść o WOLONTARIACIE
12 i 13 maja odbędzie się już ósma edycja targów VIVA 
SENIORZY! Będzie jej towarzyszyć motyw przewodni: opowieść 
o WOLONTARIACIE. Zachęcamy Was do podzielenia się 
własnymi działaniami wolontaryjnymi i zapraszamy  
do generowania pomysłów na to, jak włączyć w działania 
Waszych organizacji seniorów i seniorki.
Do corocznego uczestnictwa w Targach przyciągają 
ich wszechstronność i różnorodność: szeroka oferta 
programu kulturalnego, propozycje aktywności spor-
towych i rekreacyjnych, warsztatów edukacyjnych, 
ale i – przede wszystkim – wystawa. To ona zachęca 
seniorów zarówno do powrotu na targi każdej kolej-
nej wiosny, jak i budzi ciekawość nowych uczestni-
ków i uczestniczek przyjeżdżających zarówno z Po-
znania, jak i z Wielkopolski. 
– W tym roku, zanim jeszcze ogłosimy nabór do 
udziału w kolejnej edycji targów, chcemy zaprezen-
tować temat przewodni wystawy społecznej (czyli 
tej, którą co roku tworzą organizacje pozarządowe 
i instytucje miejskie). Zamarzyło się nam, żeby tego-
roczna edycja wydarzenia była jak najbardziej róż-
norodną opowieścią o WOLONTARIACIE – mówią 
członkowie Zespołu Centrum Inicjatyw Senioralnych. 

Pomysł na wolontariat
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza do podzie-
lenia się własnymi działaniami wolontaryjnymi i ge-

nerowania pomysłów na to, jak włączyć w działania 
Waszych organizacji seniorów i seniorki. Jak zachę-
cić te mądre, doświadczone, wyposażone w cenne 
umiejętności osoby do zaangażowania we wspólne 
działania na rzecz dzielonych idei i podobnych war-
tości. Doświadczenia własne i wielu organizacji, ale 
i słowa seniorek i seniorów – wolontariuszy pozwa-
lają wierzyć, że wolontariat może stać się cennym, 
wzmacniającym i nadającym nowe ważne znaczenia 
naszemu życiu doświadczeniem. 
Gazeta Senior przyłącza się do akcji, przypominając, 
że seniorzy-redaktorzy są pięknym przykładem pracy 
wolontariackiej, która jest dla nich ciekawą i rozwi-
jającą aktywnością, pozwalającą znaleźć się w cen-
trum wydarzeń i bywa nawet powodem do dumy.
W pierwszej połowie marca Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych udostępni formularze zgłoszeniowe (będą 
dostępne na stronie internetowej).
Centrum Inicjatyw Senioralnych/Gazeta Senior

Kontakt w sprawie targów: 
magdalena.krysinska-sowa 
@centrumis.pl

61 847 21 11
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608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

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

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

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

oferujemy wazony, misy, lampiony

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

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

tanie nagrobki granito
we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań Antoninek

dojazd autobusami: 57, 66

niedz. 12-14 
godziny otwarcia 

wystawy nagrobków 

Poznań
ul. Dąbrowskiego 139
oborniki
ul. Kasztanowa 4
pn-pt: 9.00-17.00
sb: 10.00-14.00
tel. 61 843 62 37 
tel. kom. 781 999 551
tel. kom. 601 999 551

REKLAMA

Epitafium dla Barbary
„[..] nie ma sytuacji bez wyjścia
kiedy Bóg  drzwi zamyka - to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia[..]”

Ks. Jan Twardowski

Wiem... wiem... wiem, nie chcecie czytać o śmierci, 
chorobach, zwłaszcza tych najtrudniejszych. Do-
minuje kult piękna, młodości, radości życia. Śmierć 
wyrzuciliśmy do hospicjów, szpitali, zamknęliśmy 
w urnach… Jednak wszystkie te nieszczęścia są 
dookoła nas,  nawet gdy nie będziemy o nich pisać, 
czytać.
Każdy z nas ma nadzieję, że to zło go nie dotknie, 
oby tak się stało!
Ludzie chorzy walczą, zmagają się z chorobami po 
cichutku lub w świetle fleszy, prezentując zdjęcia 
na Facebooku, pisząc blogi, dodając nam, żyjącym, 
siły i wiary w zwycięstwo. Czasem walka kończy 
się i mówimy wtedy eufemistycznie „przegrał (a) 
z chorobą”…
Taką walczącą osobą była moja nieodżałowanej 

pamięci Basia, która przez 13 lat walczyła z ra-
kiem, nie poddawała się, potrafiła natchnąć energią 
życiową przede wszystkim swoją rodzinę, ale także  
zdrowych przyjaciół, dodając siły, energii, inspirując. 
Każda  bolesna trudna chemia,
a miała ich kilkanaście, wyzwalała w niej twórcze 
pokłady – i tylko wtedy pisała wiersze!  
Walka, mimo przegranej, zakończyła się malutkim 
zwycięstwem, bo zostały po niej wiersze, które, 
jak pisał Horacy, przypominają, że „Nie wszystek 
umrę…”.
Cieszmy się życiem, bo to, co nieuchronne, i tak do 
nas przyjdzie. Ważne, by dla tego, co najtrudniejsze 
i nieuchronne, nie zamykać okna, tak jak robiła to 
Basia.

Regina Żyła

****
Biało srebrny puszek na głowie
niewinnie niemowlęcy
Dręczy Cię myśli gonitwa
jak powiew wiosenny wiatru.

Hartu ducha Ci potrzeba
Od niebios otarcia łez
Wsparcia od zwykłych osób
Serdecznej czułości na co dzień.

Złości Cię balejaż peruki
Okuty but z podkówką
Chód stopy odmierza
na bruku – krok po kroku.

Tchnieniem słonecznego oddechu
Oddala się bezład organizmu
Mimiczny żar uśmiechu
Ustawia sztab komórek odporności.
Szepcząc: Zwyciężymy!

14 marca 2010

Proszę.....

Mój stary Krakowie
Widzę cię dziś nocą
z czwartego piętra
przy ulicy Garncarskiej.

Rajskiej stolicy tu nie ma
Kropla drąży kroplę
Dzień po dniu mija...
I znów wracam Tu!

Kocham Cię stary Krakowie
Oświetlone wieżyczki mariackie.
Wąskie, puste ulice nocą.
Migocą gwiazdy na niebie.

Pełnia srebrzystego księżyca
Oświetla mą jasną twarz
Każ jej uśmiechać się.
Chusta na głowie ukrywa płacz.

Skacz szary gołąbku na oknie, skacz.
Kracz czarna wrono, kracz.
Uciszaj mój ból i płacz.
Proszę – byś zamilkła od dziś.
A w mym serduszku
polny świerszcz grał wolne walce.

29 grudnia 2009

WIERSZE BARBARY KAPERY
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

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

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

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

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Epitafia i sentencje 
na nagrobkach 

„Ave Maria”, „Spoczywaj w pokoju”, „Pokój Jego 
duszy”, „Czeka na zmartwychwstanie” – to jedne 
z częściej wybieranych napisów nagrobnych. 
Powstają po to, by upamiętnić zmarłego i polecić 
jego duszę Bogu. 
Jednak nie wszystkie epitafia związane są wprost 
z religią. Żałobne inskrypcje bywają cytatami ze 
znanych dzieł filozoficznych i literackich, czasem 
fragmentami wierszy i piosenek bądź też po prostu 
przekazem uczuć najbliższych. Poniżej doradzamy 
jakie epitafium wybrać i czym kierować się przy jego 
wyborze.

Epitafia, czyli sentencje upamiętniające zmarłego, ist-
niały już w starożytności. Narodziły się w V wieku p.n.e. 
w Atenach. Greccy wojownicy, którzy ginęli podczas 
walk z Persami, byli upamiętniani właśnie za pomocą 
epitafiów.
Nagrobne inskrypcje wspominały godne pochwały czy-
ny zmarłej osoby, często były wręcz peanami na jej 
cześć. Jak pisał na przełomie VI i VII wieku Izydor z Se-
willi, miały służyć pamięci o zmarłych poprzez zawarcie 
w napisach nagrobnych informacji o życiu i obyczajach 
tych, którzy odeszli. 
Na początku tworzono je po łacinie. Pierwsze polskie 
epitafium było utworem składającym się z 14 wersów, 
poświęconym Bolesławowi Chrobremu. Z czasem napi-
sy nagrobne zaczęły powstawać w celu upamiętnienia 
nie tylko wielkich osobistości. Wychwalano w nich cno-
ty zmarłych osób, w przypadku mężczyzn wspominano 
ich męstwo, bohaterskie czyny, wojskowe czy naukowe 
zasługi, natomiast kobiety obdarzono takimi zaletami, 
jak wdzięk, nieskazitelność czy religijność. 
Sentencje umieszczano nie tylko na samych nagrob-
kach, ale również na tablicach pamiątkowych oraz por-
talach domów, w których zamieszkiwali przed śmiercią 
znani ludzie.

Rodzaje epitafium
Współcześnie epitafia dzielą się na religijne i świeckie. 
Nie są już tak rozbudowane w formie i tak kunsztowne 
w treści, jak w dawniejszych czasach. Coraz rzadziej 
nawiązuje się w nich też do faktów z biografii zmarłego. 
Często są cytatami ze znanych dzieł literackich albo fi-
lozoficznych, ale bywa też, że zawierają osobistą treść 
skierowaną do zmarłego przez jego najbliższych – męża/
żonę, dzieci czy wnuki. Wtedy też najczęściej stosowa-
na jest forma drugiej osoby, jak w liście. Wiele osób do-
tkniętych śmiercią bliskiej osoby decyduje się wyrazić żal 
z powodu utraty właśnie poprzez napis nagrobny.
Dodatkowym elementem epitafium bywają płaskorzeź-
by i posągi postawione przy grobie na cześć zmarłej 
osoby, jak również umieszczane na płycie nagrobnej 
zdjęcie. 

Przed wyborem sentencji
Na początku dobrze jest się zastanowić, jakiego typu 
sentencję wybrać. Czy ma być religijna i nawiązywać 
wprost do sakralnych symboli? Czy może lepiej spraw-
dzi się epitafium świeckie, a jeśli tak – czy powinno być 
cytatem, czy raczej zbiorem naszych własnych myśli, 
odczuć i refleksji? 
Warto przypomnieć sobie, jakiego typu człowiekiem był 
nasz bliski. Czy religia stanowiła dla niego znaczącą 
wartość, czy może lubił poezję, miał ulubionego poetę/
pisarza? Czy chciałby, abyśmy opłakiwali go w epita-
fium, czy raczej wolałby, jak zawsze nam powtarzał, 
abyśmy pamięć o nim nosili przede wszystkim w sercu?
Aby pomóc Państwu w wyborze, przygotowaliśmy zbiór 
różnych epitafiów. Religijnych i świeckich, fragmentów 
dzieł literackich oraz filozoficznych, jak również przykła-
dów prywatnych pożegnań zmarłych krewnych.

Epitafia religijne
Najczęściej wykorzystywanym źródłem inspiracji sa-
kralnych jest Biblia, a w niej fragmenty Psalmów: „Boże 
mój, Ciebie szukam” (Psalm 63), „Pokładam ufność 
w Tobie Panie” (Psalm 31), Ewangelii św. Jana i św. Ma-
teusza: „Bóg jest miłością” (Ewangelia św. Jana), „Bło-
gosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, al-
bowiem oni będą nasyceni” (Ewangelia św. Mateusza). 
Krewni umieszczają na nagrobkach także cytaty z Mo-
dlitwy Pańskiej: „Bądź wola Twoja”, „Przyjdź Królestwo 
Twoje”, sparafrazowanego Pozdrowienia Anielskiego: 
„Prosi o Zdrowaś Mario” czy Listu do Rzymian i Listu do 
Filipian: „I w życiu więc, i w śmierci, należymy do Pana” 
(Rz 14), „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20) oraz 
cytaty świętych: „Śmierć jest pewna, a życie krótkie, zni-
ka ono jak dym” (Św. Franciszek z Pauli), „Wieczność 
czeka, czas ucieka” (Jan Paweł II).

Sentencje świeckie
Napisy nagrobne bywają inspirowane bardziej i mniej 
znanymi, ale znaczącymi i zapadającymi w pamięć 
fragmentami wierszy, prozy lub piosenek. „Odchodzimy 
w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie...” (Ka-
rol Irzykowski), „Śmierć jest jedynie przebudzeniem ze 
snu” (Platon), „Zaszumiały cię powietrza i ruszyłeś sam 
na szlak. Ten ostatni, ten najlepszy. Przyszedł czas, Pan 
dał ci znak” (Aleksandra Kiełb-Szawuła), „Śmierć nie jest 
kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach 
i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze 
ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” (Albert Ein-
stein), „Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i upo-
rczywie go nie ma" (Wisława Szymborska), „Wielkieś mi 
uczyniła pustki w domu moim…” (Jan Kochanowski).
Często spotykane są też zwroty „Kochanemu Mężo-
wi, Najdroższemu Tacie/Bratu/Synowi…”, „Pamięć jest 
droższa od słów”, „Kto Cię kochał – opłakuje”.

Nagrobki znanych ludzi
Jeszcze inne epitafia towarzyszą nagrobkom znanych 
ludzi. Choć John Lennon został skremowany, na cześć 
jego pamięci w zielonym zakątku Central Parku znaj-
duje się okrągła mozaika z kamyków, z umieszczonym 
w centrum napisem „Imagine” – tytułem jednego z jego 
największych przebojów.
Pochylając się nad grobem poety K. I. Gałczyńskiego 
przeczytamy jakże wymowne słowa: „Chciałbym i mój 
ślad na drogach ocalić od zapomnienia”, o Marku Ko-
tańskim nie zapomnimy dzięki jednemu zdaniu określa-
jącemu, kim był: „Człowiek, który pomagał innym”. 
Na nagrobku Krzysztofa Klenczona znajduje się epita-
fium, które umieścili jego koledzy z Czerwonych Gitar: 
„W Szczytnie spędził młodzieńcze lata, uzyskał maturę 
i wyruszył w świat z gitarą”, na nagrobku Ireny Jarockiej: 
„Śpiewając – miłuję”, a na grobie Czesława Niemena 
cytat jego autorstwa: „I nie żal nic. I żal tak wiele”. 
Ważne jest, by epitafium było spójne z tym, jak żył nasz 
bliski zmarły. Może czasem nie warto umieszczać na gro-
bie górnolotnych wierszy czy religijnych sentencji i za-
miast nich spróbować napisu, który odda jego prawdziwe 
potrzeby? Przykładem niech posłuży Wisława Szymbor-
ska, która napisała epitafium dla siebie samej: „Tu leży 
staroświecka jak przecinek autorka paru wierszy (…)”.
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Opieka
Dom Zdrowia i Spokoju
Szelejewo Drugie 10 A, Piaski 

65 572 15 38

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25 

61 819 38 62 
697 528 113

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

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374
607 173 504

Nagrobki Wicherek 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
Oborniki, ul. Kasztanowa 9

61 843 62 37
781 999 551

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

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

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

61 871 06 42

Turystyka
Alfa tour
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Gosia Travel Biuro Podróży
ul. Gługa 15, Bydgoszcz

52 345 65 59

Gościniec Salmopolski 
Gościniec-szczyrk.pl 

33 817 92 92

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie,  
ul. Medyków 19

796 862 060

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl 

32 326 50 51

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OSW Moszczeniczanka
Zakopane, ul. Kościeliska 79D

18 201 27 72

OW Star 
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

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

733 959 596

Pensjonat Azul 
Grzybowo, ul. Żeglarska 5

790 686 552

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko  
Lądek-Długopole
www.uzdrowisko-ladek.pl

74 81 46 437

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Willa Diana
Stronie Śląskie, Stronie Wieś 37c

512 660 363

Zakupy
Firanki.pl - Polska sieć sklepów
Firanki, zasłony, szycie i modelowanie 

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

61 221 01 51

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

61 866 69 97

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

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

OneDayClinic
Operacje usunięcia zaćmy

71 71 22 332

Optegra/Lexum grupa Optegra
Zabiegi usunięcia zaćmy na NFZ w 14 dni

Pofam 
Poradnie Lekarzy Rodzinnych w Poznaniu 
Poznań (Wilda) ul. Gałczyńskiego 15/17 
Poznań (Ogrody), ul. Lindego 6 

61 833 49 27
61 845 69 07

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

61 852 99 19

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

61 843 04 01

StabiloMed
diagnostyka i rehabilitacja zawrotów głowy 
oraz zaburzeń równowagii
Poznań, ul. Marcelińska 96C/216
Poznan, ul. Jeżycka 8/10a/1

535 33 11 77

Technologia
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Niezbędnik

REKLAMA


