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Pisarka, autorka sztuk 
teatralnych, felietonistka, 
blogerka, plastyczka. 
Od wielu lat aktywistka 
w temacie profilaktyki raka 
piersi, nie stroni też od udziału 
w sprawach dotyczących 
praw kobiet. Silna, odważna, 
twórcza.
O umiejętności chorowania, 
twórczości, ogrodnictwie, 
miłości i rodzinie opowiada 
w rozmowie z Magdą 
Wieteską. 
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Magda Wieteska: Z wykształcenia jest 
Pani filologiem polskim i plastyczką. 
Czy kiedykolwiek pracowała Pani w za-
wodzie, prowadząc zajęcia z którejś, 
a może obu, tych dyscyplin?

Krystyna Kofta: Po maturze poszłam do pracy 
w Fabryce Pomocy Naukowych, żeby zarobić trochę 
grosza na studia. Rodzice byli starsi, ojciec scho-
rowany, zawałowiec, matka ciężko harowała, nie 
mogłam przecież brać od nich pieniędzy.  Nauczy-
łam się bardzo wcześnie na siebie zarabiać. Już 
w liceum plastycznym, z moją przyjaciółką pracowa-
łyśmy jako plastyczki na Targach Poznańskich.  Ro-
biłam też kartki świąteczne i telegramy ślubne. Na 
rynku nic nie było, więc wszystko się dobrze sprze-
dawało. W fabryce pracowałam na etacie fizycznym, 
tak mnie zakwalifikowali, bo były wyższe wynagro-
dzenia. Godziny pracy od 6.00 do 14.00, odbijanie 
karty obecności itd. Wtedy postanowiłam, że po 
skończeniu studiów już nigdy nie będę pracować 
na etacie i słowa sobie dotrzymałam. W tej fabryce 
robiłyśmy z koleżanką z liceum kronikę zakładu. 
Przez jakiś czas pracowałam jako projektant plastyk 
w zakładzie Badań i Doświadczeń Przemysłu Okuć 
i Instalacji Budowlanych, na bardzo samodzielnym 
stanowisku. Udało mi się namówić dyrekcję, żeby 
pozwolili mi pracować w domu, trzy razy w tygodniu 
przychodziłam i pokazywałam projekty. To była zde-
cydowanie lepsza praca. Bardziej twórcza. Podczas 
studiów sprzedawałam swoje rysunki piórkiem, żeby 
dołożyć do budżetu domowego, bo na pierwszym 
roku wyszłam za mąż. Przygotowałam dwie wysta-
wy plastyczne swoich prac, niestety, część sprze-
dałam „na życie”. Od czasu do czasu zapraszano 
mnie, żebym wygłosiła wykład na Uniwersytecie 
Warszawskim, na filologii polskiej albo na Kulturo-
znawstwie. To były niezwykłe, bardzo inspirujące 
doświadczenia, choć pro publico bono. 

M.W.: Jest Pani autorką kilkunastu po-
wieści, wielu opowiadań, scenariuszy 
filmowych i teatralnych, publicystką, 
felietonistką, blogerką. W którym z tych 
gatunków najbardziej się Pani spełnia 
i dlaczego?

K.K.: Jestem pisarką. To mój zawód, moje zamiło-
wanie to pisanie powieści, choć to praca niełatwa. 
Twórczość, przynajmniej dla mnie, wymaga samot-
ności i skupienia. Pisuję felietony do Twojego STY-
LU, od 25 lat! Mam tam swoją kolumnę i czytelnicz-
ki, które starzały się razem ze mną. Teraz czytają 
mnie także ich córki.  Bardzo lubię mieć kontakt 
z młodzieżą, myślę, że młodzi uczą się trochę ode 
mnie, a ja od nich. Może dlatego właśnie lubię i ce-
nię nowe techniki, prowadzę  blog. Sieć to jest nad-
zwyczajne medium. Daje poczucie wolności. Pisze 
się tekst i natychmiast jest dostępny! Teraz pracuję 
nad powieścią, no i prowadzę dzienniki, od przeszło 
pół wieku! To kopalnia nie tylko zapomnianych zda-
rzeń, wspaniała podpora pamięci, no i materiałów 
twórczych, bo zapisywałam tam pomysły.   

M.W.: Jak pracuje Krystyna Kofta? Czy 
jest Pani systematyczna i np. regularnie 
od godz. 8.00 do 16.00 siedzi Pani przy 
komputerze, czy też proces twórczy wy-
gląda u Pani zupełnie inaczej?

K.K.: Staram się pisać codziennie. Zwykle rano 
przygotowuję obiad, a potem siadam do komputera 
albo do notatek, bo dużo piszę ręką i siedzę kilka 
godzin, cztery do pięciu. Dłużej nie mogę, bo umysł 
zmęczony przestaje być wydajny. Po obiedzie mogę 
jeszcze wrócić do tekstu, ale raczej do poprawiania. 
W niedzielę nie pracuję, bo u mnie w domu mówiło 
się „niedzielna praca nie popłaca”, nie wiem, czy to 
przysłowie ogólne, czy wymyślił to mój ojciec.  

M.W.:  Na łamach „Wysokich Obcasów” 
ukazała się Pani opowieść o ojcu. 

K.K.: To był tekst w „WO EXTRA” pt. „Jak mnie 
wychowano”. W WO miałam okładkę i wywiad, po 
wydaniu powieści „Suki”. Książka mówiła o świecie 

mediów. Wywiad świetnie zrobiony przez Agniesz-
kę Fedorczyk, na temat dzieciństwa, twórczości, 
choroby. 

M.W.:  Pisze Pani, że wielu zawdzięcza 
ojcu, m.in. umiejętność chorowania. 
Przeszła Pani chorobę nowotworową, 
którą miała – jak Pani często podkreśla 
w wywiadach – na własne życzenie. Pro-
szę powiedzieć – jak żyć z rakiem, żeby 
przeżyć? I żeby, już po wyzdrowieniu, 
nie zaczynać każdego dnia myślą „a co, 
jeśli będzie nawrót”?

K.K.:  Właśnie umiejętność chorowania jest tym, 
co chroni przed rozpamiętywaniem. Mój ojciec był 
bardzo chory na serce, miał cztery zawały, przy 
czwartym umarł. Te trzy przeżywałam razem z nim, 
czwarty miał, gdy byłam mężatką i mieszkałam 
oddzielnie. Miał ciężkie przeżycia, najpierw pod-
czas wojny, gdy odmówił zostania „Rajsdojczem”, 
bo był urodzony w Rzeszy, za tę odmowę został 
skierowany do kopania rowów, potem niszczyła go 
komuna, jako przedwojennego burżuja, mimo że 
fabryka ojca się spaliła i nic nie mieliśmy. Klepaliśmy 
biedę. A mimo tych przeciwności tata był najpo-
godniejszym i najweselszym człowiekiem, jakiego 
znałam. Umiał chorować. Nie zadręczał nas nigdy 
swoim stanem zdrowia. Po każdym zawale podnosił 
się i żył normalnie. To we mnie zostało. Nie skupiać 
się na chorobie, pracować, jeśli tylko można. Mam 
filozoficzny stosunek do choroby. Skoro udało mi się 
ocaleć, to lepiej doceniam to, co jest mi dane. Nie 
jęczę zbyt często, bo oczywiście załamania i depre-
sje się zdarzają, każdy człowiek ma do tego prawo, 
a chory tym bardziej. 

Starałam się oszczędzać bliskich. Męża i syna, bo 
wiedziałam, że cierpią razem ze mną, a czasami 
bardziej niż ja. Zwłaszcza syn był niezwykle po-
mocny, gdy mógł jeździł ze mną na chemioterapię, 
chodziliśmy razem na zakupy. Mieszkał już oddziel-
nie, ale był bardzo pomocny. Siła naszego związku, 
naszej małej, trzyosobowej rodziny bardzo się dla 
mnie liczyła. Wiele kobiet było w depresji, porzu-
cone, bez wsparcia, bo mąż odszedł, to bardzo 
utrudnia zdrowienie. I jest paskudne, że opuszcza 
się najbliższą osobę w najcięższej życiowej sytuacji. 
Problem tkwi w tym, żeby się z depresji otrząsnąć, 
a przy braku miłości to bardzo trudne. Lecz wyko-
nalne. Nad tym trzeba popracować. Ja nie miałam 
z tym wielkiego problemu, bo ciągle jestem zajęta. 
Nawet podczas chemioterapii pracowałam na tyle, 
na ile mogłam, bez szaleństw, ale nie zawaliłam ter-
minu oddania felietonu ani razu! Po chorobie od lat 
zajmuję się profilaktyką raka piersi, bo zdałam sobie 
sprawę, że jest wiele kobiet, które nigdy się nie 
badały, tak jak ja. Bo rak nie boli. Wydawało mi się, 
że mój organizm dałby jakieś znaki. Nie łudźcie się! 
Początki są bezobjawowe, a rak się w ciele pano-
szy, rośnie! Przy każdej okazji staram się namówić 
kobiety do badań, tak że teraz, jeśli ktoś czyta ten 
wywiad, a nie robił badań, powinien to natychmiast 
naprawić. Zwłaszcza seniorki są bardziej narażone 
niż młode kobiety.

M.W.: Dotyka Pani spraw szczególnie 
bliskich kobietom: aborcji, gwałtu, rela-
cji damsko-męskich. Czym jest dla Pani 
feminizm?

K.K.: Dla mnie feminizm jest stanem świadomo-
ści. Wspólnotą, jaką czuję z kobietami. Jeśli mogę, 
pomagam kobietom, przecież rak piersi to nasza, 
kobieca choroba, dlatego postanowiłam mówić 
o tym otwarcie. Są rzeczy, które trzeba piętnować 
i są takie, które trzeba zrozumieć. Konieczny jest 
dialog, ale to u nas towar reglamentowany, jak 
cukier czy mięso na kartki w PRL-u. Nie słyszałam, 
żeby ktoś ciągnął siłą kogoś na aborcję. Co zaś do 
gwałtu, to na ogół ofiara musi się tłumaczyć, jak była 
ubrana, dlaczego znalazła się w takim miejscu. Wy-
roki są niskie, kary są łagodne. W Wielkiej Brytanii 
jest zupełnie inaczej. Tam nie ma zmiłowania. To 
się trochę zmienia, świadomość rośnie, także dzięki 
organizacjom samorządowym, dzięki Kongresowi 
Kobiet, gdzie mówi się o tych sprawach. W zeszłym 

roku były panele poświęcone alimenciarzom. Milion 
dzieci w Polsce nie otrzymuje świadczeń! To woła 
o pomstę do nieba. Politycy dziwią się, że kobiety 
niechętnie wychodzą za mąż, mają mało dzieci. 
Jak może być inaczej? Jeśli dziewczyna nigdy nie 
widziała ani ojca, ani też grosza od niego to jasne, 
że nie będzie się pchała w związek. Państwo się na 
nią wypnie, bo nawet 500+ samotna matka z jednym 
dzieckiem nie dostanie. Najbardziej pokrzywdzeni 
zawsze dostają po głowie. Zwłaszcza kobiety, bo ali-
menciarze mają się dobrze. Mówi się, że on nie ma 
pracy, że nie ma jak płacić. A matka może? Musi!  

M.W.: Nie boi się Pani publicznie wypo-
wiadać słów, które mogą zostać uznane 
za kontrowersyjne, jak np. w wywiadzie 
na temat zdrady, gdy powiedziała Pani, 
że zdradziła męża. Skąd taka odwaga, 
a może to potrzeba, by mówić o tym, co 
ważne i nie szkodzi, że osobiste? 

K.K.: Ja w ogóle mało czego się boję. Choroby, 
śmierci bliskich, jednak nie otwartego mówienia 
o ważnych sprawach. To się nazywa odwaga 
cywilna. U nas odważnych jest mało, ale i tak już 
jest lepiej, niż było. Mówiłam wówczas, że ludzie 
przywiązują zbyt wielką wagę do zdrady cielesnej, 
a dla mnie znacznie gorsza jest zdrada duchowa, 
nielojalność. Trochę żartowałam wówczas, że za 
chwilę słabości płaci się całym życiem. Jeśli to 
wyjdzie na jaw, a zwykle nie wychodzi. Denerwuje 
mnie ta straszna hipokryzja! To nasza specyfika, 
nikt nikogo nie zdradza! Gdy przychodzą ludzie do 
programów telewizyjnych by mówić o zdradzie, to 
w Anglii  mówią o tym otwarcie, zastanawiają się, jak 
sobie pomóc, a tym samym pomóc innym w podob-
nej sytuacji. A u nas trzymają się za rączki, i po-
wtarzają, że zdrada jest be, oni by nigdy, przenigdy 
nie zdradzili. To po co w ogóle przychodzą? A już 
najgorsi są politycy, ci konserwatyści, prawicowcy, 
którzy fotografują się w kościołach, modląc się przed 
kamerami, a większość ma którąś żonę, albo nie 
płaci alimentów. Gęba pełna frazesów, te minki, te 
ich usta ułożone w dzióbek, te fałszywe tony! Moja 
wypowiedź była skierowana przeciwko temu.  

M.W.: Jak Pani spędza wolny czas, co 
Pani lubi robić?

K.K.: Czytać, rysować. Mam też małą pasję, lubię 
dobre marki, ale nie chcę i nie mogę wydawać 
dużo. Poluję na wyprzedaże. Ubieram w taki spo-
sób siebie, męża i syna. Po ciężkiej robocie przy 
komputerze bywam bardzo zmęczona, robię krótką 
energetyzującą drzemkę. Nazywam ją letargiem. 
To wspaniałe! Niby słyszę, co się dzieje, a jestem 
wyłączona. Mąż także, ale on musi mieć najmniej 
godzinę. Jestem fanką drzemek. 

Od wiosny do później jesieni każdą wolną chwilę 
spędzamy w ogródku. Mały, ale żeby go obrobić, 
trzeba się trochę namęczyć. To jest wspaniały od-
poczynek, chociaż kości coraz bardziej bolą. Czas 
nie stoi w miejscu. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać 
i odpocząć. Dobre też jest to, że można to robić 
wspólnie. Lubimy robić zakupy, to zwłaszcza z sy-
nem, on dla siebie, ja dla nas. W ogrodzie mamy 
podział z mężem, on wykonuje cięższą robotę, 
kopanie, obcinanie gałęzi piłą. Ja opiekuję się wino-
roślą i kwiatami. Mam zieloną rękę, tak powiedział 
mi pewien ogrodnik i chyba to prawda. Wszystko 
co sadzę, przyjmuje się. A drzewa i krzewy dają mi 
piękną nagrodę. Gdy byłam chora, sosna kalifor-
nijska zachorowała razem ze mną. Są różne znaki, 
jakaś magia. Drzewo się niestety nie podniosło, a ja 
tak, pomyślałam, że są ludzie bliscy, którzy mnie 
potrzebują i ja ich potrzebuję. Także rośliny i nasze 
ptaki, mamy tu stołówkę dla ptactwa. Obserwujemy 
ich życie, gdy zmęczymy się polityką. Ptasi program 
jest lepszy niż jazgot polityczny.    

M.W.: Pani recepta na udane życie, sa-
tysfakcję z tego, co się robi, kim jest?

K.K.: Sądzę, że nie ma recepty do powielania. Każ-
dy z nas jest inny, dzięki Bogu zresztą, bo nuda by 
nas zabiła. Ja dla siebie mam tylko kilka przy-
kazań. Trzeba być przyzwoitym, choć to się 
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rajstopy, legginsy, 
pończochy, podkolanówki

Bielizna medyczna
na nietrzymanie moczu, 
wyszczuplająca, 
antycellulitowa

Bielizna  
rozgrzewająca 
z merynosów (100%)
z angorą

www.artcoll.pl
22 720 35 96

Przeciwżylakowe  
wyroby 
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WYPROSTUJ SWOJE PALCE
Opaska zalecana jest przy występowaniu 

palców młotkowatych, koślawych 
oraz zniekształconych. Systematyczne 
stosowanie wyprostuje twoje palce.

www.opaskanapalec.pl

Wykonujemy również wkładki 
ortopedyczne na miarę  

- wszystkie rodzaje, niskie ceny
www.adam.sklep.pl

Tel. 58 691 00 24    721 298 246

Kalendarz badań 
profilaktycznych
Badania profilaktyczne wykonuje się w celu wykrycia chorób, które długo mogą nie 
dawać widocznych objawów, a jednocześnie sieją spustoszenie w naszym organi-
zmie. Jakie badania powinno wykonywać się regularnie i z jaką częstotliwością?

Dr Ewa Kaszuba z Centrum Medycznego Falck przy-
pomina, jakie badania powinniśmy wykonać w No-
wym Roku, aby skontrolować stan zdrowia.
Nasz organizm powinniśmy obserwować każdego 
dnia i reagować zawsze, gdy tylko nas coś zaniepo-
koi. Nie ma jednak potrzeby, aby każdego miesiąca 
odwiedzać lekarza lub laboratorium diagnostycz-
ne. Są bowiem badania, które możemy wykonywać 
samodzielnie, np. raz w miesiącu. Należą do nich: 
samobadanie jąder w przypadku mężczyzn, samo-
badanie piersi u kobiet, kontrola masy ciała, pomiar 
ciśnienia tętniczego krwi. 

Raz na pół roku, raz na rok
Regularnie, przynajmniej raz na pół roku, powinni-
śmy wybrać się na kontrolę stomatologiczną oraz 
czyszczenie zębów. Przynajmniej raz w roku powin-
niśmy odwiedzić naszego lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej, aby wykonać badania kontrolne. Pod-
czas takiej wizyty lekarz przebada nas palpacyjnie 
i osłuchowo, zleci badanie poziomu cukru we krwi, 
wykona pomiary ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała 
i morfologię. 
Po 40 roku życia taka lista badań może zostać roz-
szerzona o badanie poziomu hormonów, cytologię 
i badanie ginekologiczne u kobiet oraz badanie pro-
staty u mężczyzn. Podczas wizyty lekarz może zlecić 
dodatkowe badania lub konsultacje specjalistyczne, 
jeśli uzna je za konieczne. 

Raz na 2-3 lata 
Zgodnie z zaleceniami lekarza (najczęściej co dwa, 
trzy lata) powinniśmy wykonywać dodatkowe bada-

nia, które dają szerszy obraz stanu naszego zdrowia. 
Do tych badań należą: morfologia, badanie poziomu 
elektrolitów, lipidogram, RTG płuc, EKG, badanie słu-
chu, badanie okulistyczne, mammografia, badanie 
ogólne moczu. Jeżeli nie wykonywaliśmy tych ba-
dań od lat, to warto przeprowadzić je jak najszybciej 
i upewnić się, że jesteśmy zdrowi.
Badania, które wymagają użycia specjalistycznego 
sprzętu, służą do wykrywania chorób i dolegliwości, 
których nie da się zdiagnozować na podstawie pro-
stych badań krwi lub wywiadu z pacjentem. Dlate-
go w przypadku pojawiających się dolegliwości i po 
konsultacji z lekarzem może okazać się konieczne 
wykonanie: gastroskopii, aby wyeliminować choroby 
układu pokarmowego, kolonoskopii w celu wyklucze-
nia raka jelita grubego, a w przypadku kobiet również 
USG dopochwowe narządów rodnych.

Raz w życiu
Niektóre badania są tak specyficzne i indywidualne, 
że czasami wykonujemy je tylko raz w życiu. Wynika 
to z sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu, lub są 
to badania w szczególności przeznaczone dla osób 
starszych, jak na przykład badanie gęstości kości. 
Innymi tego typu badaniami są na przykład bada-
nia na obecność wirusa HIV i chorób wenerycznych 
– w zależności od trybu życia powinno się je wyko-
nywać w miarę regularnie, by uniknąć konsekwencji 
tych chorób.
Dokładne zalecenia można zawsze otrzymać od 
swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Warto go odwiedzić wraz z początkiem roku i spraw-
dzić swój stan zdrowia.
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może nie opłacać. O tym mówił prof. Bartoszewski, który zresztą chwalił moją 
autobiografię „Kobieta zbuntowana”, właśnie sposób, w jaki opisywałam tam 
rodziców, a także innych przyzwoitych ludzi. Swoich bliskich, przyjaciół, pisarzy, 
pisarki, poetów, poetki. A ja podziwiałam go za odwagę mówienia prawdy. To 
może być przykre, ale to jest jedyny właściwy sposób. Oczywiście nie zawsze 
musimy walić prawdę między oczy, mówić że ktoś źle wygląda albo że jego 
choroba nie rokuje dobrze. Wtedy lepiej pomilczeć. Trzeba mieć czuły stosunek 
do ludzi dotkniętych przez los.  

M.W.: Czy wyobraża Pani sobie dla siebie inną drogę niż pisa-
nie? Co by Pani robiła, gdyby nie miała artystycznych talen-
tów?

K.K.: Tak, interesuje mnie ekonomia i finanse, prowadzę nasze domowe 
rachunki, zajmuję się tym na co dzień. Gdybym miała dużo kasy, grałabym na 
giełdzie albo inwestowała, założyłabym firmę. Mam kilka przyjaciółek, które dały 
się oskubać z ciężko zarobionych pieniędzy, bo zaufały jakiemuś nowopozna-
nemu kochankowi, a nawet mężowi. Ja radzę, sprawdzajcie na liście dłużników. 
Róbcie wywiad. Czytam dużo i oglądam programy na temat prowadzenia firm. 
Można się dużo nauczyć. Do męża mam bezgraniczne zaufanie, on do mnie 
także, mamy wspólne konto. Kłócimy się często o różne sprawy, ale nigdy 
o pieniądze. Może dlatego, że nie mamy ich wiele. A kiedyś, gdy zostaliśmy 
małżeństwem, nie mieliśmy dosłownie nic. Wspólne dorabianie się to też może 
być recepta na dobry związek. Związki są trudne. Wierzę, że gdzieś pewnie są 
ludzie, którzy z dzióbków sobie jedzą, jak te dwa gołąbki. Że pasują do siebie 
jak przysłowiowe połówki jabłka. Jednak, niestety, jabłuszko się trochę psuje 
i trzeba kawałek wyciąć. I żyć dalej. Po każdym kryzysie, który uda się przejść, 
jesteśmy jednak wzmocnieni.  

M.W.: Jakie plany ma Krystyna Kofta na najbliższy czas? Czy 
zdradzi Pani choć parę słów na temat nowej książki?

K.K.: Tak, jestem już za połową. Przedłużyłam termin oddania całości o dwa 
miesiące ze względu na ogrom materiału. To będzie książka o życiu w PRL-u, 
oparta na moich dziennikach, prowadzonych od 1966 roku! Gdy teraz je czytam, 
widzę, jaką ogromną drogę przeszliśmy razem z naszym krajem, ciągle tęskni-
liśmy za wolnością i nie damy jej sobie odebrać. To będzie także książka o tym, 
jak żyło się na co dzień, co to znaczyło być w ciąży w PRL-u, i mieć wówczas 
dziecko. Mimo ukończonych studiów, nie stać nas było na wózek dla syna, nie 
mieliśmy pralki, dopiero moi rodzice i starszy brat nam kupili. Mąż pracował jako 
asystent na UW, a ja dorabiałam rysunkami. A jednak rzadko narzekaliśmy i by-
liśmy szczęśliwi. Na tyle, na ile było to możliwe. Przeszliśmy przyzwoicie przez 

stan wojenny, dokładnie opisany w dziennikach (tych wydanych wcześniej pt. 
„Monografia grzechów. Z dziennika 1978 – 1989”, nie ma ich niestety na rynku). 
Chcę o tym wszystkim napisać, cytując obficie dzienniki, zwłaszcza te dotąd 
niepublikowane. Jest tam kopalnia informacji, o modzie, urodzie, jedzeniu, o za-
ufaniu, bo wiedzieliśmy, że nie można z każdym się bratać i każdemu wierzyć. 
Tamte przyjaźnie przetrwały. Najważniejsza jest bliskość i wspieranie się teraz, 
gdy wszyscy jesteśmy coraz starsi, a część przyjaciół bardzo choruje.   

M.W.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia oraz 
kolejnych pomysłów na książki.

Polskie Hotele

Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

autokarem z cafebar 
i WC

 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie  

3x 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

7 dni cena od 1119 zł

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl
www.buksatravel.pl tel. 33 811 77 26, 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

REKLAMA

12 dni cena od 1459 zł

c.d. ze str. 3
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Kredyty konsumenckie
Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego seniorzy tak często otrzymują propozycje 
pożyczek od różnych instytucji? Dlaczego nierzadko zdarza się, że nasze dzieci czy 
wnuki biorą raty „na babcię”? Czy nie mogą sami wystąpić o przyznanie kredytu? 
Łatwo domyślić się odpowiedzi, że senior to dobry klient, pożądany przez banki 
oraz inne firmy udzielające pożyczek.
Dobry, bo po pierwsze, najczęściej otrzymuje stały 
i pewny dochód miesięczny w postaci emerytury. Po 
drugie, z racji wieku, często posiada historię kredyto-
wą np. w banku (o której więcej napiszemy w dalszej 
części artykułu), co czyni go klientem bardziej wiary-
godnym i rzetelnym kredytowo. Powody te potwier-
dzają słuszność tezy, że seniorzy są grupą, której 
szczególnie chętnie oferuje się pożyczenie pieniędzy.
Dodatkowo na polskim rynku działa kilkaset pod-
miotów sektora bankowego (banków komercyjnych 
i spółdzielczych)  a także SKOK-ów. Ale nie tylko te 
instytucje będą nas kusić mniej lub bardziej atrakcyj-
nymi formami pożyczenia pieniędzy. Obecnie obser-
wuje się wysyp firm udzielających pożyczek w syste-
mie pozabankowym (tzw. parabanki). Według badań 
liczba pożyczek udzielonym seniorom przez para-
banki rośnie szybko. Jednocześnie seniorzy otrzy-
mują wyższe pożyczki niż osoby młode.
Z uwagi na powyższe fakty, ekspert Gazety Senior 
podpowiada, jak świadomie i bezpiecznie korzystać 
z kredytów i pożyczek.

Bank, SKOK, parabank, pośred-
nik finansowy – czy ma znaczenie, 
gdzie pożyczamy pieniądze?
Pieniądze pożyczymy zarówno w banku, SKOK-u, 
jak i instytucji, która udziela pożyczek, ale nie jest ani 
bankiem, ani SKOK-iem – umownie określanej pa-
rabankiem. Parabank to najczęściej prywatna firma 
działająca np. jako Sp. z o.o.
Zasadnicza i najważniejsza różnica pomiędzy tymi 
podmiotami polega na tym, że parabanki nie są 
objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowe-
go (KNF). Tym samym nie muszą brać pod uwagę 
chociażby rekomendacji wydawanych przez KNF, 
których celem jest m.in. ochrona konsumentów – 

pożyczkobiorców. Banki udzielają kredyty w oparciu 
o Prawo bankowe, parabanki zaś działają w głównej 
mierze na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, 
które nie mają tak szerokiego zastosowania i mogą 
zawierać pewne luki dające się wykorzystać na nie-
korzyść pożyczkobiorców. Brak nadzoru KNF nad 
parabankami i niepodleganie prawu bankowemu 
daje z jednej strony parabankom większą swobodę 
w udzielaniu kredytów, z drugiej jednak powoduje, 
że pożyczanie w nich pieniędzy jest po prostu mniej 
bezpieczne. I choć zazwyczaj łatwiej i szybciej poży-
czymy pieniądze w parabanku niż w banku, to nieste-
ty za tę „wygodę” będziemy musieli zapłacić więcej.

Pośrednik – kim jest i co robi?
Bardzo często spotkamy się z pojęciem pośrednika 
finansowego/kredytowego. Jak sama nazwa wska-
zuje, jest to podmiot, który pośredniczy w udzieleniu 
kredytu pomiędzy np. bankiem a klientem. W prak-
tyce pośrednik finansowy współpracuje z wieloma 
instytucjami finansowymi, a więc ma możliwość po-
równać oferty z wielu instytucji i zaproponować nam 
tę najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. 
Ostatecznie jednak umowa kredytowa zawierana jest 
pomiędzy bankiem (który wybraliśmy spośród przed-
stawionych nam propozycji) a klientem. Pośrednik 
pomoże nam jedynie w dokonaniu wyboru, zebraniu 
niezbędnych dokumentów, wynegocjowaniu ceny itd. 
Aby dobrze zrozumieć ten model działania, powinni-
śmy wiedzieć, że najczęściej pośrednik nie pobierze 
od nas opłaty za swoją pomoc, ponieważ otrzyma 
stosowne wynagrodzenie od banku/instytucji, którą 
nam polecił.

WAŻNE: W ustaleniu czy instytucja, od 
której chcemy pożyczyć pieniądze, podlega 

nadzorowi KNF, pomocna będzie Lista firm ob-
jętych nadzorem finansowym. Listę znajdzie-
my na stronie www.knf.gov.pl.
Co więcej, na stronie KFN znajdziemy również 
Rejestr podmiotów podejrzanych o prowadze-
nie nielegalnej działalności bankowej: 
www.knf.gov.pl/ostrzezenia.html.
Tych podmiotów należy się absolutnie wy-
strzegać!

Kredyt a pożyczka
W mowie codziennej tych dwóch słów używamy za-
miennie. Warto jednak wiedzieć, że kredyt i pożyczka 
to nie to samo. Otóż w przypadku umowy kredytu 
jedną stroną umowy jest zawsze bank lub SKOK. 
Oznacza to, że parabanki nie mogą udzielać kre-
dytów! Umowa kredytowa jest natomiast dokładnie 
zdefiniowana w Prawie bankowym. A więc znowu, 
podlega bardziej precyzyjnym regulacjom, nakłada-
jąc pewne obowiązki, ale i też chroniąc w większym 
stopniu jej strony. Przedmiotem kredytu są zawsze 
pieniądze (nie mogą być nim rzeczy), a kredyt może 
być udzielony jedynie na konkretny, określony 
w umowie cel. Jeśli wykorzystamy pieniądze nie-
zgodnie z tym celem, bank ma prawo żądać natych-
miastowej spłaty kredytu.
Pożyczka natomiast może być udzielona przez każ-
dą osobę fizyczną (np. naszego sąsiada, krewnego) 
bądź firmę/instytucję. Podstawowe przepisy związa-
ne z pożyczkami reguluje Kodeks cywilny. Pozostałe 
kwestie ustalają strony umowy – czyli pożyczkodaw-
ca i pożyczkobiorca. I tu istnieje największe ryzyko, 
że ta silniejsza z reguły strona (pożyczkodawca) 
może skonstruować umowę, dbając przede wszyst-
kim o własne interesy. Umowa pożyczki, jeśli nie 
przekracza 500 zł, nie musi być nawet zawarta na 

REKLAMA

co musisz wiedzieć?

Część I

Łukasz Marszałek



7Finanse
piśmie. Inaczej niż w przypadku kredytu, pieniądze uzyskane w drodze pożyczki 
możemy wydać w dowolny sposób, bez konieczności określania celu pożyczki. 
Zwróćmy uwagę, że pożyczki może udzielić każda instytucja, a więc także bank! 
Nie zawsze zatem pieniądze pożyczone od banku to kredyt, czasami to pożycz-
ka. Natomiast jeśli pożyczamy od parabanku, zawsze jest to pożyczka, nigdy 
kredyt, nawet jeśli parabank używa takiej nazwy np. w celu marketingowym.

KREDYT POŻYCZKA
Kto może udzielić Tylko Bank lub SKOK Dowolna osoba fizyczna 

lub instytucja
Jakim regulacjom 
podlega

Prawo Bankowe Kodeks cywilny

Na co można 
przeznaczyć 

Na ściśle określony w 
umowie cel

Dowolne przeznaczenie

Co jest przedmiotem 
umowy

Pieniądze Pieniądze lub rzeczy

Wymagana forma Pisemna Pisemna powyżej 500 zł, 
poniżej może być ustna

Informacja: Wiele ważnych kwestii regulujących prawa konsumenta i obo-
wiązki kredytodawców/ pożyczkodawców reguluje Ustawa o kredycie konsu-
menckim. Przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim stosuje się zarówno do 
pożyczek, jak i kredytów bankowych, z pewnymi wyjątkami, które jednak nie do-
tyczą omawianych w niniejszym tekście przypadków.

Zdolność kredytowa
Jeśli mamy już pewność, że celu, na który chcemy przeznaczyć pieniądze, nie sfi-
nansujemy inaczej, niż pożyczając gotówkę, powinniśmy bezwzględnie oszaco-
wać nasze możliwości finansowe. Inaczej mówiąc, musimy wiedzieć, jaką część 
np. naszej emerytury możemy co miesiąc przeznaczać na spłatę raty kredytu tak, 
aby nie popaść w tarapaty finansowe. Należy w tym celu nie tylko podsumować 
wszystkie stałe wydatki miesięczne, koszty życia, ale też założyć pewien margi-
nes bezpieczeństwa, na wypadek wzrostu cen opłat, wystąpienia nieprzewidzia-
nych wydatków (np. leczenie) itd. Wymaga to chłodnej i racjonalnej kalkulacji. 
Jeśli żyjemy w związku, możliwość wzięcia pożyczki powinniśmy policzyć i prze-
dyskutować z partnerem.

Badanie zdolności kredytowej
Trzeba wiedzieć o tym, że każdy bank, zgodnie z ustawą o Prawie Bankowym, 
ma obowiązek badać zdolność kredytową przed udzieleniem kredytu. Para-
banki nie podlegają aż tak restrykcyjnym wymogom. Dlatego też często udzielają 
pożyczki osobom, które nie mają zdolności kredytowej, narażając je tym samym 
na jeszcze większe kłopoty finansowe.
Każdy bank określa natomiast swoje wewnętrzne reguły badania zdolności kre-
dytowej. Tak więc w każdym banku możemy mieć inną zdolność kredytową, 
czyli w jednym pożyczymy wyższą kwotę, w drugim niższą, a jeszcze w in-
nym w ogóle możemy nie otrzymać kredytu. Dla przykładu banki poza spraw-
dzeniem wysokości naszych dochodów i uwzględnieniem już spłacanych kredy-
tów, zapytaniem nas o wysokość czynszu itd., same przyjmują pewne wskaźniki 
na poziomie ustalonym według własnych wewnętrznych reguł określania zdolno-
ści kredytowej (tzw. polityki ryzyka kredytowego). Bank może np. określić mini-
malne koszty mieszkaniowe, biorąc pod uwagę miejscowość zamieszkania czy 
liczbę osób w gospodarstwie domowym. W jednym będzie to np. 500 zł, w innym 
900 zł. Jeden bank przyjmie, że aby w ogóle ubiegać się o kredyt, minimalny 
dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym musi zawierać się 
w kwocie X, w kolejnym będzie to kwota np. X+300 zł. Banki mogą także różnie 
podejść do dodatkowych źródeł dochodów, jeśli takie posiadamy. Przykładowo 
dochód z wynajmu mieszkania w jednym banku zostanie uwzględniony w 100%, 
w innym w 50%, jeśli uzyskujemy go od minimum np. 12 miesięcy, jeszcze inny 
bank w ogóle nie weźmie go pod uwagę.  

Wiarygodność kredytowa
Każdy bank poza oceną naszej zdolności kredytowej, a więc finansowych możli-
wości spłaty kredytu, ocenia również naszą wiarygodność kredytową. Jak sama 
nazwa wskazuje, bank oceni, czy i w jakim stopniu jesteśmy osobą wiarygodną, 
której można pożyczyć pieniądze. A więc sam fakt, że mamy wysokie dochody, 
które z powodzeniem wystarczą na spłatę rat kredytu, może być niewystarcza-
jący, aby uzyskać kredyt. Wiarygodność kredytowa jest oceną jakościową, choć 
najczęściej dokonuje się jej w oparciu o „punkty” (tzw. scoring – czyt. skoring) 
przyznawane za określone cechy i zachowania. Przykładowe cechy, które 
mogą być wzięte pod uwagę, to nasz wiek, stan cywilny, źródło dochodów, wy-
kształcenie, zawód etc.
Dlaczego banki biorą takie cechy pod uwagę, oceniając nas jako potencjalnych 
kredytobiorców? To nic innego jak czysta statystyka. Bank, który przez lata udzie-
la kredytów i miał do czynienia z niesolidnymi kredytobiorcami, posiada własne 
dane statystyczne, które pokazują, że osoby o pewnych cechach mają częściej 
problemy ze spłatą kredytów. Natomiast kiedy mówimy o zachowaniach, mamy 
na myśli głównie naszą historię kredytową. Tak więc bank przyjrzy się, czy w prze-
szłości bądź aktualnie posiadaliśmy jakiekolwiek kredyty i jak były one przez nas 
spłacane. Czy pojawiały się jakieś opóźnienia w spłacie, a jeśli tak, to na jaką 
kwotę i jak długo one trwały. Co ważne, bank sprawdzi naszą historię zarówno 
w wewnętrznych bazach danych (jeśli korzystaliśmy z kredytów w danym banku), 
jak i zewnętrznych. Podstawowym, zewnętrznym źródłem informacji dla banku 
o naszej historii kredytowej jest Biuro Informacji Kredytowej – BIK.

Biuro Informacji Kredytowej – BIK
Działające dziś w Polsce banki i SKOK-i wymieniają informacje z BIK. Pa-
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Jeśli pragniesz na nowo odkryć radość życia, 
chcesz zregenerować ciało i umysł, przyjedź do 
Gąsek nad morzem i weź udział w warsztatach. 
Warsztat jest połączeniem zajęć Ireny Polkowskiej-
Rutenberg (88 lat) oraz wokalno-integracyjnych 
i rozwojowych Anny Przybysz. Przeznaczony jest 
dla osób, które chcą ubogacić swoje wnętrze, 
zrelaksować się, podnieść poczucie własnej mocy 
i wzniecić RADOŚĆ BYCIA! Dla wszystkich, którzy 
chcą cieszyć się życiem.

Odkryj swój osobisty zestaw talentów  
na wyjątkowych warsztatach w Gąskach. 

Człowiek Śpiewający  
może wszystko!

www.wspieranie-rozwoju.pl

ŚPIEWANIE daje WYTCHNIENIE...RADOŚĆ, sty-
muluje do życia. Podczas śpiewu wytwarza się 
dużo hormonów szczęścia - LECZY SIĘ CIAŁO 
i UMYSŁ! Metoda opiera się na zabawie, śpiewie, 
ruchu i tańcu. Zajęcia mają na celu rozluźnienie 
i odnalezienie w sobie pierwotnego potencjału twór-
czego i zagubionej przez stres naturalnej radości 
bycia. Talent i kreatywność nie zanikają z wiekiem!
Uczestnicy doświadczając wibracji swojego głosu, 
czują, jaki jest jego wpływ na rezonans z innymi 
ludźmi. Wsłuchując się w rytm swoich serc, wyra-
żają go poprzez ruch, okrzyki, klaskanie, śpiew, tu-
panie. Tworzą jeden puls grupy.

Korzyści dla uczestników 
warsztatu
Sprawdzenie siebie. Podczas zaangażowanego 
śpiewania doświadczą podniesienia wibracji emo-
cji, aby z satysfakcją wykonać utwór, koncentrują 
uwagę na swoim potencjale i czują mocne oparcie 
w sobie. Puszczając wodze emocjom, podczas 
otwartego szczerego śpiewania swobodnie odre-
agują napięcie psychiczne i fizyczne.
Wzmocnienie wewnętrzne. Nauczą się i wyprak-
tykują mówienie „Nie” swojemu wewnętrznemu 
krytykowi i przezwyciężą rezygnację z siebie w sy-
tuacjach nowych. Podzielą się uwagami o dobrej 
relaksacji, która ma ogromne znaczenie w trzy-
maniu energii i jej wydatkowaniu podczas często 
fizycznego wręcz występu/prezentacji.
Duma/Akceptacja/Radość. Koniec zajęć to po-
czucie spełnienia i dokonania czegoś ważnego, 
ogromna radość i duma z siebie. Poczucie jedno-
ści. Kto raz usłyszy siebie, zapamięta to zdarzenie 
na zawsze i będzie mógł je przywoływać w sytuacji 
stresowej, aby z łatwością zastosować swój od-
ważny i przyjemny, prawdziwy, szczery, mocny głos 
oraz odnaleźć swoje RAZ w życiu.

*Prowadząca Anna Przybysz, koordynator, trener i au-
tor programu „Śpiew Uwalnia” oraz projektu „Nasz 
Głos w Świecie”. Anna jest uczennicą Williama Hanni-
bala Meansa - czarnoskórego tenora znanego w Pol-

sce z występów solowych i prowadzenia warsztatów 
terapeutycznych.  Anna jest także certyfikowanym 
trenerem Radykalnego Wybaczania metody wg. Col-
lina Tippinga i pedagogiem sztuki. Obecnie studiuje 
podyplomowo na Akademii Psychologii Zorientowa-
nej na Proces oraz Studium Reintegracji Społecznej. 
Anna śpiewa i prowadzi warsztaty terapii głosem oraz 
Chór „Be Free Gospel Family”, koncertuje z zespo-
łem TRIODEON w przedstawieniach/koncertach „Na 
pierwszy znak” i „Mon Amour”. Prywatnie Anna jest 
mamą dwóch córek Natalii i Pauliny z zespołu SI-
STARS. Jej strona internetowa www.powersing.pl

Życie to dar poznawania 
swojej wyjątkowości.
Pani Irena mówi do uczestników warsztatów: „Na 
całym świecie nie ma nikogo takiego jak Ty, od po-
czątku świata nigdy jeszcze nie było nikogo takiego 
jak Ty. Nikt nie ma Twojego uśmiechu, nikt nie ma 
Twoich oczu, włosów, Twoich Rąk, Twojego Głosu, 
nikt nie ma Twojego charakteru pisma, nikt nie ma 
Twojego odcisku palca, nikogo na świecie muzyka 
i sztuka nie wzrusza w ten sam sposób co Ciebie, 
nikt nie widzi świata, tak jak Ty, nikt nie śmieje się 
i nie płacze, tak jak Ty. Jesteś jedyną osobą w ca-
łym świecie, która ma takie zdolności jak Ty. Nikt 
na świecie nie ma takiego zespołu talentów, pomy-
słów, zdolności i uczuć, jak Ty - Jesteś wyjątkowy 
człowieku o imieniu…., które nadali Tobie Twoi ro-
dzice w dniu urodzin.  
Podczas tych letnich dni Irena Polkowska-Ruten-
berg zachęca do odkrywania Osobistego Zestawu 
Talentów, ale podzieli się również doświadczenia-
mi ze swojego życia. Jak mówi, niczego nie żałuje. 
A życie miała niełatwe.
Urodziła się w 1929 roku w Warszawie, przeżyła 
pięć lat niemieckiej okupacji i dwa miesiące Powsta-
nia Warszawskiego, tracąc wszystko i wszystkich 
z wyjątkiem matki, z którą dostała się po wojnie, 
w 1947 r., do Nowego Jorku. Mając 45 lat przeszła 
pierwszą radykalną mastektomię, w wieku 50 lat, 
po 30 latach małżeństwa, nagle została wdową.
Wśród znamiennych dat swojego życia wymienia 
także rok 1982. To właśnie wtedy, po śmierci męża, 

spotkała dr Jean Houston i jako uczestniczka jej 
Mystery School przez 25 lat rozpoczęła swoją, do 
dziś trwającą pracę w ramach rozwoju osobowo-
ści i ludzkiego potencjału. Trzy lata później na jej 
drodze stanęła Elanie de Bauport i zaraziła ją wie-
loletnią pasją dla pracy Paula McCleana z Trzema 
Częściami Mózgu. W 2002 r. choroba nowotworo-
wa wróciła – pani Irena przeszła przez powtórną 
mastektomię, dowiedziała się także, że ma złośliwy 
nowotwór w układzie limfatycznym. Jak opowia-
da, kompletnie wyleczyła się z nowotworu za po-
mocą Radykalnego Wybaczania i tego, czego się 
nauczyła od swoich mistrzów, którzy towarzyszyli 
jej na drodze do zakochania się w życiu. Mówi, że 
po lekturze książek Dona Miguela Ruiza znalazła 
sedno najważniejszych lekcji i zrozumiała jak bar-
dzo kłamstwa, w które uwierzyła jako małe dziecko, 
wpłynęły na całe jej życie.

Radykalne Wybaczanie  
i Wyzwalanie  
Wewnętrznego Artysty
Irena Polkowska-Rutenberg jest trenerką rozwoju 
osobistego i Radykalnego Wybaczania. Pod wpły-
wem Don Miguela Ruiza z Meksyku postanowiła 
dodać mądrość Tolteków do swoich warsztatów 
a od 2005 r. do ćwiczeń na warsztatach dodała 
również Wyzwalanie Wewnętrznego Artysty, jej 
własną, opatentowaną w 1985 roku metodę rzeźby 
i tańca z zamkniętymi oczami. Pani Irena ukończy-
ła National Academy of Art i Art Students League 
w Nowym Jorku, z wykształcenia jest malarką, 
rzeźbiarką i nauczycielką rzeźby. Jeszcze przed 
wylotem do Stanów Zjednoczonych  poprowa-
dzi od 7 do 13 sierpnia 2017 roku warsztaty nad 
morzem pt.: „Pokochaj Siebie, Pokochaj Życie, 
Zrozum swój Lęk” oraz kilka spotkań w Warsza-
wie. Dzięki Pani Irenie możesz i Ty odkryć swój 
OSOBISTY ZESTAW TALENTÓW!  

Od czasu, gdy rozpoczęłam nauczanie rzeźby z za-
mkniętymi oczami, wiem, że w każdym człowieku, 
w głębi jego duszy, tkwi uśpiony artysta, który czeka, 
tylko aby go obudzić. Jednak naprawdę nie miałam po-
jęcia, że nawet utajony przez dziesiątki lat talent może 
powtórnie zaistnieć i obudzić się i z dziecięcym entu-
zjazmem kreować sztukę. (…) I wówczas przyszła mi 
na myśl moja ukochana przyjaciółka Ania Przybysz, 
pomyślałam, by wraz z nią zaofiarować ćwiczenia 
dla często przez lata nieużywanych strun głosowych. 
Ćwiczenia śpiewu i Gospel powinny być bez wątpliwo-
ści tak samo pożyteczne dla naszych strun głosowych, 
które używamy, gdy śpiewamy, jak i dla naszych dusz. 
Pozostało tylko namówienie sławnej śpiewaczki Ani 
Przybysz i uzgodnienie szczegółów. Z wielką radością 
i dumą zapraszam wszystkich seniorów i innych uśpio-
nych artystów do kreowania pięknej sztuki wizualnej 
i wokalnej razem z nami.  

Irena Polkowska – Rutenberg

Weź udział w warsztatach!
Miejsce: Gąski nad morzem w Ośrodku Wspierania Rozwoju 
Osobistego; Gąski, ul. Piaskowa 5, 
Prowadząca: Irena Polkowska-Rutenberg i Anna Przybysz
Termin: od 3 do 10 czerwca 2017 
Inwestycja: 1380 zł 

CZYTELNICY „GAZETY SENIOR” otrzymują zniżkę 100 zł 

W cenie: 7 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami, 
wyżywienie: 3 posiłki wegetariańskie dziennie - gotuje  
Stefan Poprawa
Informacje i zgłoszenia:  
Ewa Żukowska, tel. 603 126-196, email: makarena.gaski@go2.pl
www.wspieranie-rozwoju.pl

Materiał sponsorowany
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rabanki nie mają takiego obowiązku, choć coraz wię-
cej z nich zaczyna współpracować z BIK. Niemniej 
jednak na rynku wciąż jest sporo firm, które oferują 
pożyczki „bez BIK”, a więc bez sprawdzania naszej 
historii w Biurze Informacji Kredytowej.
Na czym polega ta wymiana informacji? Otóż z jednej 
strony, jeśli składamy wniosek kredytowy w jakimkol-
wiek banku lub SKOK-u, to informacja o złożonym 
wniosku trafi do BIK. Co ciekawe, także w sytuacji, 
gdy jesteśmy poręczycielem kredytu (o czym więcej 
w dalszej części artykułu). Jeśli dojdzie do zawarcia 
umowy kredytu, bank raz w miesiącu będzie prze-
kazywał do BIK informacje o tym, jak spłacany jest 
kredyt. A zatem czy raty kredytu spłacane są w ter-
minie, a jeśli nie, to jakiego rodzaju opóźnienia wy-
stąpiły. I to jest wymiana w kierunku Bank / SKOK → 
BIK. W przeciwnym kierunku banki mogą korzystać 
z informacji przetwarzanych w bazach BIK, a zbiera-
nych z całego rynku finansowego, który współpracuje 
z BIK-iem.
Tak więc kiedy składamy wniosek kredytowy w ban-
ku, ten sprawdzi w BIK, czy mamy jakąkolwiek histo-
rię kredytową, a jeśli tak, to czy jest ona wystarcza-
jąca pozytywna, aby przyznać nam kredyt (czyli jak 
dobrze spłacaliśmy kredyty w innych bankach lub 
skokach).

Historia kredytowa
Zwróćmy uwagę, że dzięki BIK bank czy inna instytu-
cja korzystająca z bazy BIK, wie ile kredytów i w jakiej 
wysokości posiadamy w innych bankach. Dlatego 
bezwzględnie pamiętajmy, aby nie zatajać informacji 
o posiadanych kredytach w momencie, gdy składamy 
wnioski kredytowe. Bank i tak dotrze do tych infor-
macji, a my możemy zostać pociągnięci do odpowie-
dzialności za składanie nieprawdziwych informacji.
Banki oceniają naszą historię kredytową, stosując 
przy tym własne wewnętrzne reguły oceny. A zatem 
nie zawsze drobne opóźnienie w spłacie raty na nie-
wielką kwotę dyskwalifikuje nas z możliwości otrzy-
mania kredytu. Jeden bank odrzuci wniosek, jeśli 
mieliśmy opóźnienie w zapłacie raty powyżej X dni, 
w innym będzie to X+5 dni. Co nie zmienia faktu, że 
najlepiej mieć pozytywną historię kredytową, bez ja-

kichkolwiek opóźnień.
Co ciekawe, brak jakiejkolwiek historii kredytowej nie 
jest postrzegany pozytywnie. Jeśli nigdy nie korzy-
staliśmy z kredytów, to bank, w którym wnioskujemy 
o kredyt, nie wie tak naprawdę, jak zachowujemy się 
jako kredytobiorca. Jesteśmy dla niego wielką nie-
wiadomą.

WAŻNE: Uwaga na niezamknięte rachunki 
osobiste! Niestety zdarzają się sytuacje, w któ-
rych seniorzy wnioskujący o kredyt dowiadują 
się, że nie mogą go otrzymać z powodu infor-
macji o zadłużeniu widniejącej w BIK, chociaż 
nigdy nie korzystali z kredytu. Na przykładzie 
pokażemy, w jaki sposób jest to możliwe.

PRZYKŁAD: Pan Jan przez wiele lat posiadał 
w Banku A konto osobiste, które było bezpłatne. Po 
kilku latach otworzył rachunek w Banku B i zaczął 
z niego korzystać. Nie zamknął rachunku w Banku 
A, ponieważ uznał, że skoro jest bezpłatny, to niech 
konto będzie otwarte. W międzyczasie Pan Jan zmie-
nił adres, ale nie poinformował o tym Banku A. Bank 
A wprowadził w pewnym momencie opłatę za rachu-
nek osobisty w wysokości 10 zł miesięcznie. Poin-
formował o tym Pana Jana, wysyłając koresponden-
cję – niestety na nieaktualny adres. Tym sposobem 
Pan Jan nie dowiedział się o dokonanej zmianie. Po 
roku opłaty za konto wyniosły 120 zł, a ponieważ na 
koncie w Banku A nie było pieniędzy, powstał na nim 
debet w wysokości 120 zł i w każdym miesiącu ule-
gał powiększeniu o kolejne 10 zł. Informacja o de-
becie trafiła do BIK, o czym Pan Jan dowiedział się 
w chwili, gdy ubiegał się o przyznanie karty kredyto-
wej w Banku B.

Opóźnienia w spłatach kredytu
Warto wiedzieć, że informacje o kredytach obsługi-
wanych terminowo (pozytywna historia kredytowa) 
są przechowywane w BIK do momentu całkowitej 
spłaty kredytu, chyba że wyraziliśmy zgodę na prze-
chowywanie ich także po wygaśnięciu kredytu – do 
czasu jej odwołania, nie dłużej jednak niż 5 lat od 

spłaty kredytu. Natomiast w przypadku opóźnień 
przekraczających 60 dni (gdy jednocześnie upłynę-
ło co najmniej 30 dni od poinformowania nas przez 
bank lub SKOK o zadłużeniu i zamiarze przetwarza-
nia informacji bez naszej zgody), informacja ta będzie 
widoczna dla banków i SKOK-ów przez 5 lat od daty 
całkowitej spłaty kredytu, którego te opóźnienia doty-
czyły. Nie jest zatem tak, jak często nam się wydaje, 
że w momencie, gdy spłaciliśmy zaległe raty, mamy 
już „czyste konto”. Jeśli zostały spełnione ww. warun-
ki, zła historia będzie widoczna dla innych banków 
do końca spłaty tego kredytu + jeszcze kolejne 5 lat.
Jak wspomnieliśmy wyżej, do BIK trafiają także infor-
macje o złożonych wnioskach kredytowych. Należy 
mieć świadomość, że niektóre banki odmówią przy-
znania kredytu, jeśli z danych BIK wynika, że dana 
osoba złożyła jednocześnie wniosek w wielu ban-
kach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby-
śmy pytali o oferty w dużej ilości banków. Natomiast 
jeśli już decydujemy się złożyć wniosek, a chcemy 
mieć na koniec pewien wybór, ograniczmy się do 3, 
maksymalnie 4 najlepszych naszym zdaniem ban-
ków.
Ciąg dalszy porad i wskazówek dotyczących zacią-
gania kredytów i pożyczek już w kolejnym wydaniu.

Łukasz Marszałek /red. MW
REKLAMA
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Zapraszamy na zakupy
Adresy sklepów www.firanki.pl

Firany
Zasłony

Szycie i modelowanie

POLSKA SIEĆ SKLEPÓW

Sklepy z pomysłem na wnętrze

Zakupy

Jak czytać etykiety?
Od 13 grudnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące 
konieczności podawania informacji na temat wartości odżywczej 
na etykietach produktowych. Co więc powinno znaleźć się na 
opakowaniu produktu i jak rozumieć te informacje?
Zgodnie z nowymi przepisami producenci zobo-
wiązani są do umieszczenia na etykiecie informacji 
o wartości energetycznej produktu, podawanej w kJ 
(kilodżulach) i w kcal (kilokaloriach), a także do po-
dania zawartości tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli. 
Informacja jest wyrażana w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml produktu. 

Etykieta – na co zwrócić uwagę?
–  Dzięki tej zmianie będziemy mogli łatwiej „ziden-
tyfikować” produkty o lepszym profilu żywieniowym. 
Bardzo ważne jest, abyśmy podczas codziennych 
zakupów świadomie wybierali te produkty, które mają 
korzystny wpływ na nasze zdrowie, a spożycie któ-
rych jednak powinniśmy ograniczyć. Dotyczy to róż-
nych aspektów żywności, m. in. zawartości nasyco-
nych kwasów tłuszczowych w danym produkcie. To 
właśnie one spożywane w nadmiarze wpływają na 
wzrost poziomu „złego” cholesterolu (LDL) we krwi, 
który odkłada się w naczyniach krwionośnych w po-
staci blaszki miażdżycowej, co prowadzić może m. 
in. do rozwoju chorób serca – komentuje Iwonna Nie-
gowska, specjalista ds. żywienia programu edukacyj-
nego „Zdrowe tłuszcze”.
Tłuszcze nasycone występują w wielu produktach 
spożywczych, m. in. w maśle, smalcu, czerwonym 
mięsie, żółtym serze czy pełnotłustym mleku. By móc 
ograniczyć spożycie tego rodzaju tłuszczów, bar-
dzo ważną kwestią staje się nawyk czytania etykiet. 
Stojąc przed sklepową półką powinniśmy sięgać po 
produkty z zawartością kwasów tłuszczowych wielo-

nienasyconych  - omega-3 i omega-6, które w pozy-
tywny sposób wpływają na nasz organizm, a których 
nasze ciało nie jest w stanie samodzielnie wyprodu-
kować, dlatego też  powinny być one przyjmowane 
wraz z pokarmem. Znaleźć je można w tłustych ry-
bach morskich, wysokiej jakości olejach roślinnych 
(rzepakowym, słonecznikowym), orzechach czy 
pestkach dyni, a także miękkich margarynach. 

Nazwa produktu i ilość netto
Nazwa produktu umieszczona na opakowaniu powin-
na pozwolić prawidłowo zidentyfikować produkt. Są 
produkty, dla których określono nazwę w przepisach 
prawa (np. masło). Gdy dla produktu nie ma okre-
ślonej w przepisach nazwy, stosuje się nazwę zwy-
czajową –powszechnie znaną konsumentom (np. ka-
szanka). Gdy nazwa zwyczajowa nie istnieje, wtedy 
stosuje się nazwę opisową produktu (np. biszkopt 
kakaowy z kremem śmietankowym). Nazwa produk-
tu nie może być zastąpiona nazwą marki czy nazwą 
wymyśloną. Dodatkowo w stosownych przypadkach 
obok nazwy produktu podaje się m.in.: informację 
o procesach przetwórczych, jakim  go poddano,  np. 
wędzony, pieczony, suszony, pasteryzowany, mro-
żony itp. oraz że zawiera substancje słodzące, jeśli 
dodano je do produktu. Ilość netto żywności podaje 
się w tym samym polu widzenia co nazwę produktu.

Wykaz składników
Wykaz składników to informacja o wszystkich su-
rowcach, z jakich produkt został wytworzony, w tym 
substancjach dodatkowych (dodatkach do żywności), 

aromatach. Są one wymienione w malejącej kolejno-
ści, według ich masy w momencie użycia. Dodatki do 
żywności, nazywane potocznie „E dodatkami” można 
zapisywać dwojako: podając ich zasadniczą funkcję 
technologiczną oraz nazwę (np. wzmacniacz smaku 
– glutaminian monosodowy), albo symbol „E” i wła-
ściwy numer (np. wzmacniacz smaku – E 621). Brak 
„E” na etykiecie nie oznacza, że produkt nie zawie-
ra substancji dodatkowych. Nie szukajmy w wykazie 
składników tylko symbolu „E”, sprawdźmy, czy są tam 
składniki mające funkcje technologiczne. Pamiętajmy 
jednak, że wszystkie „E” są dozwolone do stosowania 
w Unii Europejskiej, a w niektórych przypadkach ich 
użycie jest niezbędne dla bezpieczeństwa produktu. 
Nieobecność dodatków do żywności nie powinna być 
jedynym kryterium wyboru produktu spożywczego.

Alergeny
Wykaz składników dostarcza także informacji o obec-
nych w produkcie składnikach alergennych. Składniki 
powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą 
być wyraźnie wyróżnione spośród innych składników 
produktu, np. za pomocą pogrubienia, podkreślenia, 
lub użycia do ich zapisu wielkich liter. 
Warto wiedzieć, że obowiązek przedstawiania konsu-
mentom wykazu składników dotyczy także żywności 
nieopakowanej, np. pieczywa czy wędlin sprzedawa-
nych „luzem”. Informacje te mogą znajdować się na 
wywieszkach dotyczących danego produktu. W wielu 
sklepach znajdziemy opracowane w tym celu kata-
logi. 
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• komfortowy ośrodek z centrum SPA 
• opiekę medyczną 
• dietę warzywno-owocową lub sokową 

według dr Ewy Dąbrowskiej 
• zabiegi oczyszczające jelito grube metodą 

hydrokolonoterapii 

• wykłady lekarzy i dietetyków 
• codzienne zajęcia fitness z trenerem 
• atrakcje wieczorne 
• turnusy - 7 dniowy/6 noclegów lub 14 

dniowy/13 noclegów

RATUJ ZDRoWIE W WĘGRoWIE
Męczy cię pęd dużego miasta? Brak ci sił witalnych? Pojawiają się nowe 
dolegliwości, a apteczka puchnie od leków?
Przyjedź do nas. Oczyścisz swój organizm ze złogów i toksyn. Zrzucisz zbędne 
kilogramy i nauczysz się zdrowych nawyków żywieniowych. Zaczniesz życie na nowo!
Zapraszamy przede wszystkim osoby zmagające się z chorobami cywilizacyjnymi: 
nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, cukrzycą, miażdżycą.

WcZAsy Z DIETą  warzywno owocową  według dr Ewy Dąbrowskiej

ul. Gdańska 80, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 27 27
tel. kom. 692 382 826
recepcja@active-revital.p
www.active-revital.pl

OFERUJEMY

odkwaszanie organizmu  
w Wiosce Medycznej Medcithi  
Zebrzydowice wg diety dr. younga
Początkiem każdej choroby jest zakwaszenie. To co błędnie nazywamy chorobą 
jest [...] manifestacją odłożonych kwasów i toksyn w ciele - mówi dr Young. 
Dlaczego tak jest? Kwaśne środowisko sprzyja rozwojowi drobnoustrojów 
w organizmie. Jesteśmy ofiarami ich toksycznych odchodów, będących silnymi 
kwasami wywołującymi fermentację. Zakwaszony organizm sprzyja rozwojowi 
grzybów, drożdży, bakterii. Odżywiają się one naszą glukozą, korzystają z na-
szych białek, tłuszczów, aby rozwijać się i mnożyć. Długotrwałe zakwaszenie 
sprzyja przewlekłym chorobom w zależności od uwarunkowań genetycznych 
czy osłabionych organów. W Polsce istnieje jedyny ośrodek posiadający cer-
tyfikowanego trenera diety dr Younga.To Wioska Medyczna prowadząca dietę 
przeznaczoną dla diabetyków, walczących z nadwagą i poważnymi problemami 
zdrowotnymi.

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61
email: urszula.wikarek@medcithi.pl
www.wioska-medyczna.pl

Zdrowie
Warunki przechowywania  
i instrukcja użycia
Ważnym elementem etykiety jest informacja dotyczą-
ca sposobu przechowywania produktu – warto się 
z nią zapoznać, by zachować jego najwyższą jakość. 
Pamiętajmy, że nie zawsze sposób przechowywa-
nia jest oczywisty! Często informacje podawane na 
opakowaniach żywności dotyczą także warunków jej 
przechowywania po otwarciu. Należy ich przestrze-
gać, by produkt nie uległ zepsuciu. W przypadku 
produktów, które są nietrwałe mikrobiologicznie, wa-
runki przechowywania są zawsze podawane w po-
bliżu terminu przydatności do spożycia. Muszą być 
one przestrzegane zarówno w sklepie, jak i w domu. 
W wielu przypadkach znajdziemy także informację, 
w jaki sposób produkt przygotować do spożycia. To 
też cenna informacja – producent z pewnością wy-
konał wiele prób, by znaleźć najbardziej optymalny 
sposób obróbki swojego wyrobu.

Data ważności
Data ważności to potoczne określenie dotyczące 
dwóch terminów: terminu przydatności do spożycia 
oraz daty minimalnej trwałości. Ten pierwszy umiesz-
czany jest na produktach nietrwałych mikrobiologicz-
nie i poprzedzony jest sformułowaniem: „Należy spo-
żyć do…”, np.: „Należy spożyć do 15.12.2016”. Po 
przekroczeniu wskazanej daty produkt uważany jest 
za produkt niebezpieczny. 
Datę minimalnej trwałości poprzedza natomiast 
zwrot: „Najlepiej spożyć przed…” lub dla produktów 
o długiej dacie ważności: „Najlepiej spożyć przed 
końcem…”. Do wskazanego terminu producent gwa-
rantuje zachowanie przez produkt pełni cech jako-
ściowych. Nie oznacza to, że po jego przekroczeniu 
produkt nie nadaje się do spożycia.

Oświadczenia 
żywieniowe

Informacja o wartości 
odżywczej 

Warunki 
przechowywania 
i warunki użycia

Substancje 
dodatkowe

Termin 
przydatności 
do spożycia

Składniki 
alergenne 

Ilość 
określonych 
składników

Wykaz 
składników 

Nazwa produktu 



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny12

Posiadamy świadectwo Zgodności Dyrektywy 2001/95/WE
Nr świadectwa CW/GPS/02/2013

ZAMóWiEniA 
telefoniczne: tel. kom. 604 11 33 78
       listowne: ul. Kordeckiego 11A, 77-300 człuchów 
            email: biuro@turboplast.com

Więcej informacji na www.turboplast.com

REKLAMA

Zdrowie

Konkurs „Adamed dla Seniora” 
Aktywizacja osób starszych jest jednym z największych 
wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Z myślą 
o organizacjach, które podejmują działania w tym zakresie, 
Grupa Adamed rozpoczyna konkurs, w którym trzy najlepsze 
inicjatywy zostaną dofinansowane kwotą po 10 000 zł każda.

Statystyki są jasne –  w 1990 roku 65 lat i więcej 
miał co dziesiąty Polak, w 2016 – co piąty. Według 
Eurostatu tempo starzenia się polskiego społe-
czeństwa jest jednym z najszybszych w Europie. 
W przygotowanym w 2014 roku raporcie „Ak-
tywność społeczna osób starszych w kontekście 
percepcji Polaków” Janusz Czapiński i Piotr Błę-
dowski stwierdzają jednoznacznie: Niezbędne do 
aktywizacji seniorów trzy warunki psychologiczne 
– motywacja, samoocena (wiara we własne moż-
liwości) i nadzieja na dobrą przyszłość – nie są 
w wystarczającym stopniu spełnione (…). Wzrost 
zaangażowania tej grupy w działania wykraczają-
ce poza bieżące potrzeby bytowe stanowi niezwy-
kle trudne i złożone zadanie dla polityki społecznej 
na szczeblu centralnym i lokalnym. 
Ogromną rolę w procesie aktywizacji seniorów 
stanowią programy oferowane przez organizacje 
pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku oraz 
jednostki samorządowe. Do nich właśnie kierowa-
ny jest konkurs „Adamed dla Seniora”.

Zgłoszenia do konkursu
Do konkursu można zgłaszać realizowane lub pla-
nowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie 
uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych spo-
łeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia – 
maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowa-
ne będą od 23 stycznia do 23 czerwca 2017 roku 
poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie  
www.adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora. 
Wnioski oceni pięcioosobowe jury powołane przez 
Grupę Adamed.
– Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria, 
jak dotychczasowa działalność zgłaszającego, 
uwzględnienie potrzeb osób starszych w propono-
wanej inicjatywie, jej pomysłowość, oryginalność, 
kreatywność oraz merytorykę – podkreśla Kata-
rzyna Dubno, dyrektor Działu Relacji Zewnętrz-
nych i Ekonomiki Zdrowia w Grupie Adamed. 
Trzy zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone  
13 września. Każdy z laureatów otrzyma 10 tysię-
cy zł na realizację zgłoszonego projektu. www.adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora
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Seniorzy i ich potrzeby
czas je docenić!
Z bagatelizowaniem lub pomijaniem potrzeb osób starszych mamy do czynienia 
cały czas. Problem dotyczy wielu sfer, między innymi kulturowej czy seksualnej. 
Jednocześnie polskie społeczeństwo się starzeje i osób, których potrzeby nie 
spotykają się ze zrozumieniem społecznym, jest coraz więcej. Ten problem 
komentuje Agnieszka Sauer, Dyrektor Operacyjny w Natural Medical, klinice 
specjalizującej się w zabiegach dla osób starszych.

Seks po 60-tce
Lekceważenie potrzeb i problemów seksualnych osób 
starszych objawia się nie tylko w postaci kulturowego 
tabu lub zakłamanego obrazu na ten temat w świa-
domości społecznej. Badania przeprowadzone przez 
University of Manchester i Manchester Metropolitan 
University zwróciły uwagę na dyskryminowanie star-
szych w kwestiach seksualnych przez sam personel 
medyczny. Zgłaszane problemy ze spadkiem libido lub 
fizycznymi trudnościami nie są traktowane poważnie, 
choć aktywność seksualna po 60 roku życia nie powin-
na dziś już nikogo dziwić. Z raportu „Seksualność kobiet. 
Raport 2016” przeprowadzonego pod kierownictwem 
prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza wynika, że dwie trze-
cie kobiet po sześćdziesiątym roku życia pozostaje ak-
tywnych seksualnie. Mało? Taki sam wynik otrzymano 
w grupie trzydziestolatek. Dlaczego zatem nawet wśród 
specjalistów z zakresu zdrowia starsze osoby spotykają 
się z ignorancją i nie otrzymują należytego wsparcia? – 
Niemal całą uwagę w dbaniu o osoby starsze przywiązuje 
się do sprawności fizycznej, kondycji medycznej. To oczy-
wiście podstawa, ale właśnie lekarz powinien wiedzieć 
najlepiej, jak ważne są inne czynniki: komfort psychiczny, 
odbieranie przez społeczeństwo, seksualność. Żaden z nich 
nie powinien być zaniedbywany czy ignorowany – prze-
konuje Agnieszka Sauer, Dyrektor Operacyjny w Natural 
Medical, klinice specjalizującej się w zabiegach dla osób 
starszych. – W klinice Natural Medical personel przykłada 
wszelkich starań, aby pacjenci czuli, że pod żadnym wzglę-
dem ich potrzeby nie są umniejszane. Przede wszystkim 
rodzaje zabiegów i kuracji są dostosowane do danej gru-
py wiekowej, możliwości pacjentów. Podejście do potrzeb 

osób starszych, a w tym także dbania o ich zdrowie – jest 
kompleksowe. Zdrowie fizyczne jest bowiem nieodłącznie 
związane z kondycją psychiczną i samopoczuciem, a więc 
także tym, jak odnosi się do nas otoczenie, jak jesteśmy po-
strzegani i jak czujemy się w społeczeństwie.

Aktywność na 
różnych polach
Informacja o sytuacji osób starszych z 2016 roku przy-
gotowana na podstawie badań Głównego Urzędu Sta-
tystycznego wskazała na aktywny udział osób starszych 
w formach działalności kulturalnej organizowanych 
przez centra kultury, domy i ośrodki kultury oraz kluby 
i świetlice. Udział osób w wieku 60 lat lub więcej wynosił 
48,6% w spotkaniach dyskusyjnych klubów filmowych, 
40,3% w zajęciach informatycznych i 38,9% w spotka-
niach kół literackich. Jeśli oferta jest odpowiednio do-
pasowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych, 
chętnych nie brakuje. Coraz więcej pojawia się zajęć 
z dziedziny sportu i rekreacji skierowanych do osób star-
szych, np. zajęcia jogi dla seniorów, ćwiczenia na zdrowy 
kręgosłup w klubach fitness.

Seniorzy i…marihuana
Wyniki NSDUH – corocznej ankiety badającej używanie 
narkotyków w Stanach Zjednoczonych – wykazały, że 
w ciągu ostatnich sześciu lat wzrosła liczba osób po 50 
roku życia deklarujących spożycie marihuany z 2,8% do 
4,8%. Mimo że nadal nie jest to wysoki wynik, badacze 
z New York University są zaniepokojeni brakiem wystar-
czających badań na temat wpływu substancji na zdrowie 
w tej grupie wiekowej. Wcześniej nie dostrzegano po-

trzeby ich przeprowadzenia, a dzisiaj jest to luka, czeka-
jąca na wypełnienie.

Na dużym ekranie
Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, może 
się objawiać na różne sposoby – zarówno poprzez dys-
kryminujące komentarze, jak i pomijanie i lekceważący 
stosunek w różnych sferach społecznych. Obie formy 
ageizmu dobrze widać w popkulturze. Na University of 
Southern California przeanalizowano top 100 amerykań-
skich filmów z 2015 roku. Tylko 11% z 4066 bohaterów, 
którzy wypowiadali jakieś kwestie, stanowiły osoby po-
wyżej 60 roku życia. Autorzy analizy skomentowali ba-
danie tak, że seniorzy są ginącym gatunkiem w historii 
kinematografii. Co więcej, ponad połowa filmów, w któ-
rych seniorzy grali jedną z głównych ról, zawierała dialo-
gi dyskryminujące ze względu na wiek.

Starzejemy się
Według danych GUS d początku lat 90. każdy Polak 
postarzał się średnio o 7 lat. – Starszych osób w Polsce 
przybywa, dlatego tak ważne jest zrozumienie ich potrzeb 
i umiejętność odpowiadania na nie. Główny problem wy-
daje się tkwić wcale nie w braku odpowiednich środków 
czy wiedzy, ale panowaniu krzywdzących stereotypów, 
które pozwalają ignorować seksualność, otwartość na 
nowe doświadczenia czy indywidualność starszych ludzi. 
Świadomość i akceptacja zdają się być kluczem do sukcesu. 
Pokonują bowiem ignorancję. Wystarczy uświadomić so-
bie i zaakceptować fakty, aby podnieść jakość życia, a także 
pozytywnie wpłynąć na zdrowie osób starszych – podsu-
mowuje Agnieszka Sauer.

Zadzwoń! 733 613 155, 798 179 526, 794 430 470
Adres: ul. Kijowska 11, Warszawa

Natural Medical – klinika, w której zdrowie 
pacjentów jest najważniejsze. Nasi pacjenci 
mają nielimitowane możliwości korzysta-
nia z badań laboratoryjnych i diagnostyk, 
które możemy przeprowadzać dzięki naj-
nowszym technologiom oraz urządzeniom 
sprowadzanym m.in. ze Stanów Zjednoczo-
nych i Niemiec. Nasi specjaliści to lekarze, 
profesorowie, fizykoterapeuci, homeopaci 
i diagności uznawani i doceniani za swoją 
pracę jeszcze daleko poza granicami nasze-
go kraju. To ludzie, dla których medycyna 
jest pasją.

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

więcej na www.femudarplus.pl

kobiet zaobserwowało poprawę 
po 1 miesiącu stosowania (2)

odzyskaj kontrolę 
nad swoim ciałem!

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

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

Opakowanie, aż 120 kapsułek, wystarcza na miesięczną kurację.

REKLAMA

Dlaczego warto okłamywać osoby z demencją?
Jak rozmawiać i przekonywać osobę z alzheimerem lub inną chorobą de-
mencyjną? Jeśli powiemy prawdę, poczuje się oszukiwana. Działaj z empa-
tią i porozumieniem na poziomie emocji, a nie logiki – radzą eksperci. 

Jest godz. 5 nad ranem. Nasz bliski, chory na alzhe-
imera, wstaje z łóżka i chce iść do banku po pieniądze 
z wypłaty. Co zrobić w tej sytuacji? Czy przekonywać 
go, że banki są o tej porze zamknięte, a jego były 
zakład pracy już od dawna nie wypłaca mu pensji?
– Zróbmy mały eksperyment na sobie. Wyobraź-
my sobie, że wychodzimy rano do pracy, a ktoś nas 
przekonuje, że już od 20 lat nie pracujemy. Jak by-
śmy zareagowali? W mgnieniu oka wzrośnie poziom 
stresu, wynikający z faktu, że tracimy kontrolę nad 
rzeczywistością. Przecież dla nas jest oczywiste, że 
jeszcze wczoraj byliśmy w pracy – mówi dr Patryk 
Piotrowski, psychogeriatra z wrocławskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, ekspert Angel Care, centrum dla 
seniorów we Wrocławiu. 

Alzheimer i demencja jak rzeczywi-
stość równoległa
Alzheimer i choroby demencyjne nie tylko ogranicza-
ją sprawność funkcji poznawczych, zaburzają pa-
mięć, orientację w czasie i przestrzeni, ale i mocno 
utrudniają komunikację z chorym. Z punktu widzenia 
chorego generują również zupełnie inną rzeczywi-
stość niż ta, którą postrzegają osoby zdrowe. Jej ele-
mentami stają się m.in. przeżycia z wcześniejszych 
okresów życia, nawet z dzieciństwa, a także do-
świadczenia zawodowe lub różnego rodzaju dawne 
przyzwyczajenia. 
– W przypadku zaawansowanego stadium choroby 
żadne logiczne argumenty już nie działają. Dlatego 
poprawianie, uczenie czy dyskutowanie z osobą cier-
piącą na chorobę demencyjną nie przynosi dobrych 
efektów. Przeciwnie, powoduje raczej frustrację po 
obu stronach, a u seniora również strach i silny stres, 

a co za tym idzie także agresję. Paradoks polega na 
tym, że jeśli powiemy osobie starszej prawdę, to po-
czuje się oszukiwana – mówi prof. Michael David-
son, doświadczony ekspert w zakresie badań nad 
chorobą Alzheimera oraz opracowywania leków na 
demencję, współzałożyciel Angel Care.
Warto pamiętać również o tym, że choroby demen-
cyjne uszkadzają m.in. tę część mózgu, która odpo-
wiada za pamięć krótkotrwałą. Dlatego jest bardzo 
prawdopodobne, że chory nie będzie tej rozmowy 
i naszych wyjaśnień pamiętał, i wszystko zacznie się 
od nowa. 

Jak kontaktować się z inną rzeczy-
wistością?
Jak przekonać chorego, który o godz. 5 nad ranem 
wybiera się do banku, żeby został w domu?
– Zgódźmy się, że faktycznie trzeba iść do banku, ale 
zaproponujmy najpierw śniadanie, a później inną ak-
tywność. Odwrócenie uwagi jest najlepszym rozwią-
zaniem w takich sytuacjach. W ten sposób podopiecz-
ny ma poczucie kontroli nad rzeczywistością i dzięki 
temu unika stresu – mówi dr Patryk Piotrowski.
Takie podejście pozwala konstruktywnie rozwiązy-
wać różnego rodzaju problemy, pojawiające się na co 
dzień w związku z utrudnioną komunikacją z osobą 
chorą. Na przykład zamiast mówić o konieczności wi-
zyty u lekarza specjalisty (oczywiście przy założeniu, 
że chory tego nie lubi), zaproponujmy wycieczkę. 
– W tym przypadku właściwie trudno mówić o kłam-
stwie. Pamiętajmy, że z chorymi komunikujemy się 
na poziomie emocji, a nie logiki. Tylko głęboka empa-
tia buduje autentyczną więź i dobre relacje – podsu-
mowuje prof. Michael Davidson.

Lekarstwa nie ma, tym ważniejsza 
jest profilaktyka
Po 101 latach od śmierci Aloisa Alzheimera dysponu-
jemy tylko czterema środkami farmakologicznymi na 
chorobę nazwaną od jego imienia. Skuteczność każ-
dego z nich jest mocno ograniczona. Przynoszą tym 
lepsze efekty, na im wcześniejszym etapie choroby 
rozpocznie się terapia.
– Oprócz wczesnej diagnozy, ogromne znaczenie ma 
też styl życia. Ważna jest aktywność intelektualna i fi-
zyczna, należy unikać papierosów i alkoholu, dbać 
o dietę i regularnie kontrolować ciśnienie – mówi 
prof. Shlomo Noy, współzałożyciel Angel Care, wy-
bitny specjalista w zakresie geriatrii oraz autor prac 
i książek na ten temat.
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ZAMóWIENIA PREZ INTERNET I WIęCEJ INFORMACJI NA www.hemorend.pl

ZADZWOŃ, ZAMÓW I CIESZ SIĘ ZDROWIEM!

509 471 222

 ͫ skutecznie zwalcza pieczenie, swędzenie,  
ból oraz krwawienie

 ͫ usuwa pryczyny powstawania hemoroidów
 ͫ wspomaga i regeneruje pracę śledziony
 ͫ liwiduje problemy z wypróżnianiem, zapobiega 

zatwardzeniom
 ͫ zawiera 100% składników naturalnych
 ͫ nie powoduje skutków ubocznych

SZYBKA ULGA  
PRZY HEMOROIDACH

20 saszetek na 7 dni stosowania
59,00 zł/op. 

KONTAKT Z KONSULTANTEM I ZAMOWIENIA PRZEZ TELEFON PN. – PT. 8 –18

To znakomity preparat oparty wyłącznie na naturalnych 
składnikach, który pomaga i nie powodje skutków ubocznych. 
Zdrowie w czystej postaci. Gorąco polecam!
Dr.n.farm. Mirosława Skórkowska 
Specjalista Medycyny Wschodniej 
Prowadząca Aptekę Św. Heleny w Gdyni

W CELU UZYSKANIA OPTYMALNYCH EFEKTóW STOSOWAĆ PRZEZ OKRES OD 20-30 DNI

Promocja trwa do 15.02.2017.
Przy zakupie 3 opakowań dostawa GRATIS!

Sekrety ziołowej natury
Czas gwałtownych zmian pogodowych, zróżnicowane temperatury w krótkim czasie sprzyjają wszelkiego rodzaju 
infekcjom i przeziębieniom. Proponujemy – profilaktykę, wspomaganie i osłonę naturalnymi środkami leczniczymi, 
czyli preparatami ziołowymi. Typowymi objawami przeziębienia jest katar, kaszel, ból gardła i gorączka. Warto wtedy 
uzupełnić domową apteczkę o Kwiatostan Lipy i Bez czarny.

Lipa Tilia - długowieczne drzewo, należące do rodziny Lipowatych (Tiliaceae), jest rośliną miododajną, cenioną 
przez pszczelarzy. Uważana za symbol pokoju, szczęścia, miłości, długowieczności i nadziei. Sadzona często wokół 
chat, domów, a także w parkach. Drewno z drzewa lipowego jest lekkie, miękkie, a zarazem bardzo trwałe i nadaje 
się do wyrobu mebli, naczyń, instrumentów. Jest dobrym surowcem na rzeźby – często określane jako święte, gdyż 
wykonywane są z niego figurki świętych i kapliczki.
W lecznictwie ma zastosowanie kwiatostan wraz z podsadką, zarówno Lipy drobnolistnej – Tilia cordata jak i Lipy 
szerokolistnej – Tilia platyphyllos. Nazwa łacińska wywodzi się od greckiego ptilon „skrzydełko, pióro’, w nawiązaniu 
do skrzydłowatego kształtu blaszki kwiatostanu i owocu. Zbiór kwiatostanu lipy rozpoczyna się, gdy część kwiatów 
jest jeszcze w pąkach i trwa do zakończenia kwitnienia rośliny.

Zastosowanie: Napar z kwiatów lipy stosuje się przede wszystkim w stanach gorączkowych przy an-
ginie, grypie, zapaleniu gardła i oskrzeli jako środek napotny. Lipa stosowana jest również jako środek moczopęd-
ny, uspokajający i poprawiający apetyt. Działa wspomagająco przy nadciśnieniu. Lipa ma działanie powlekające 
i osłaniające, delikatnie łagodzi kaszel, dlatego warto pić ją przed snem. Kąpiel z dodatkiem naparu lipowego działa 
regenerująco i oczyszczająco na skórę.

Bez czarny Sambucus nigra – krzew z rodziny Przewiertniowatych (Caprifoliace-
ae), można u nas znaleźć bez trudu. Rośnie dziko w zaroślach, parkach i przy rumowiskach. 
Kwitnie w maju, a w od września do października pojawiają się dojrzałe owoce. Bez czarny 
jest jedną z najstarszych roślin zielarskich, uważany za opiekuna domowego ogniska. Wierzo-
no, że oddala uderzenia piorunów, a sadzony przy zamkach miał chronić konie przed choro-
bami. Napary z bzu stosowano do rozjaśniania cery i usuwania piegów. W medycynie, kuchni 
i kosmetyce wykorzystuje się zarówno kwiaty jak i owoce bzu. 

Zastosowanie: Kwiaty działają moczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo 
i wzmacniająco na naczynia krwionośne. Zewnętrznie ma zastosowanie do przemywań w sta-
nach zapalnych oczu i gardła, a w postaci okładów na rany, odmrożenia, poparzenia słonecz-
ne lub podrażnienia skóry. Owoce działają łagodnie przeczyszczająco, moczopędnie, napo-
tnie i przeciwbólowo, odtruwają i ułatwiają usuwanie z organizmu szkodliwych metabolitów. 
Wspomagająco jako środek przeciwbólowy w rwie kulszowej, niektórych nerwobólach i migre-
nach. W medycynie ludowej stosowany jako środek wzmacniający przeciw przeziębieniom, 
np. w postaci soku z owoców.
REKLAMA
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Dlaczego warto wykonać 
zabieg usunięcia zaćmy 
za granicą?
Wszystkim Pacjentom, którzy zdecy-
dują się na leczenie za granicą w ra-
mach Grupy Klinik Optegra, oferujemy 
kompleksową opiekę okulistyczną. 
Oznacza to, że na pierwszym spotka-
niu Pacjent podpisuje pełnomocnic-
two, dzięki któremu pozostawia pełną 
organizację i formalności, związane 
z rozliczeniem z NFZ w rękach Kli-
niki Okulistycznej Optegra w Polsce. 
Opiekun Pacjenta dokładnie przed-
stawi kolejne kroki leczenia, informuje, 
na czym polega zabieg oraz w szcze-
gółach przedstawi pobyt w klinice za 
granicą. W trakcie pełnej wizyty kwa-
lifikującej do zabiegu, lekarz specja-

lista wspólnie z Pacjentem wybierają 
sztuczną soczewkę wewnątrzgałko-
wą. Po zabiegu Pacjent otrzymuje go-
tową i pełną dokumentację medycz-
ną w języku polskim, która umożliwia 
mu swobodną wizytę kontrolną już 
następnego dnia w klinice Optegra 
w Polsce.

Koniec dokuczliwych objawów 
Zaćma postępuje powoli, a osoby do-
tknięte chorobą tracą ostrość widze-
nia i w efekcie radość życia. W co-
dziennych obowiązkach dokucza im 
rozmycie obrazu czy podwójne wi-
dzenie, często wymieniają okulary na 

mocniejsze a ostrość i jakość widze-
nia nie poprawia się. To pierwsze ob-
jawy zmętnienia soczewki oka, które 
oznaczają, że pojawiła się ZAĆMA. 

Zabieg bez kolejki 
Celem Dyrektywy Transgranicznej 
jest zapewnienie pacjentom dostępu 
do świadczeń medycznych, do któ-
rych nie mogą uzyskać dostępu we 
własnym kraju. Szansę na szybkie 
leczenie mają Ci, którzy z podejrze-
niem zaćmy zgłoszą się do kliniki oku-
listycznej Optegra.

Kiedy dowiedziałem się od lekarza okulisty z przychodni, 
że mogę wykonać zabieg usunięcia zaćmy bez kolejki i za 
rozsądną kwotę, czyli w ramach Dyrektywy Transgranicznej, 
podjąłem decyzję niemal natychmiast. Choroba postępowała 
szybko, co uniemożliwiało mi wykonywanie codziennych 
czynności. Aby wyraźnie widzieć, byłem zmuszony do częstej 
wymiany okularów - w ostatnim czasie nawet co 3 miesiące! 
Zaćma objawiała się podwójnym widzeniem i rozdwojeniem 
obrazów, które były pozacierane, zamazane, za mgłą.
Pobyt i przebieg zabiegu usunięcia zaćmy w prywatnej klinice 
w Berlinie wspominam bardzo pozytywnie. Jestem pod 
wrażeniem pełnej, profesjonalnej opieki medycznej, jaką objął 
mnie personel. Pomoc w prostych czynnościach, szczegółowa 
informacja na każdym etapie leczenia, profesjonalna opieka 
lekarska i obsługa w języku polskim to elementy budzące 
ogromne zaufanie i rokujące powodzenie zabiegu. Po operacji 
na pierwszym oku, tego samego dnia otrzymałem pełną 
dokumentację medyczną w języku polskim, która umożliwiła 
wizytę kontrolną następnego dnia w klinice w Szczecinie. 
W sierpniu podjąłem decyzję o zabiegu na drugie oko. Już 
dzisiaj czuję się bardzo dobrze. Mogę swobodnie patrzeć na 
świat nie tracąc przy tym żadnych cennych chwil. Serdecznie 
polecam zabieg, szkoda życia na czekanie. 
Stanisław Henszel (lat 79)
mieszkaniec małej miejscowości pod Szczecinem

Poznaj historię pacjentów, którzy już  
wykonali zabieg usunięcia zaćmy.

Od dłuższego czasu miałem poważny problem ze wzrokiem. 
Świat widziany moimi oczami przypominał zamazany obraz. 
Zauważyłem w trakcie prowadzenia samochodu, że mam 
problem z rozróżnianiem szczegółów, napisów a w związku z tym 
coś jest nie tak z moim wzrokiem. Poszedłem na wizytę kontrolną 
do okulisty z regionu i po badaniu okazało się, że mam problem 
z zaćmą. Operację w ramach funduszu NFZ miałem ustaloną na 
rok 2019, więc nie chciałem tak długo czekać. Prywatny zabieg 
był zupełnie poza moim zasięgiem, nie wiedziałem, co robić. 
Lekarz okulista doradził mi wtedy, że mogę skorzystać z zabiegu 
w ramach Dyrektywy Transgranicznej. Dla mnie najbliżej było do 
Ostrawy do kliniki Lexum. 
Zabieg był absolutnie bezbolesny. Odczuwałem, że były 
wykonywane jakieś czynności na oku ale nie było to związane 
z żadnym bólem. Po zabiegu w klinice Lexum w Ostrawie 
następnego dnia udałem się na wizytę kontrolną do kliniki 
Optegra w Krakowie. Zabieg wykonywał lekarz okulista Martin 
Choleva, który w języku polskim opisywał każdy krok zabiegu, 
to powodowało, że czułem się po prostu bezpiecznie. Bo jak 
sam doktor mówił, zabieg trwa krótko, ok 10 min w trakcie, 
którego spokojnie mogłem posłuchać radia. Uważam, że nie ma 
sensu czekać w kolejce na zabieg czy odkładać decyzję o jego 
wykonaniu. Dzięki temu, że tak szybko zdecydowałem się na 
zabieg usunięcia zaćmy, normalnie funkcjonuję, mogę jeździć 
samochodem, mogę normalnie żyć, co jest najważniejsze!  
Aleksander Stefaniszyn (lat 67)
mieszkaniec okolic Krakowa

REKLAMA
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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?

REKLAMA
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GINJAL urit 
suplement diety
Na kłopoty z nerkami  
i układem moczowym

Opakowanie: 
60 kapsułek

cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych składników 

roślinnych

Producent: HERBALMED, Warszawa, tel. 506 286 070, www.herbalmed.com.pl
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 866 65 55
Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. 

Wspomaga naturalne funkcje narządu ruchu,  
stawów i mięśni
W jego skład wchodzą ekstrakty roślinne stosowa-
ne we wschodniej medycynie naturalnej w łago-
dzeniu bólu i stanów zapalnych m.in w zwyrodnie-
niach stawów, mięśni, rwie kulszowej, ramiennej  
i tzw. zapaleniu korzonków.

Opakowanie: 
100 kapsułek

cena: ok. 35 zł

Dom Opieki w Nałęczowie 

„Willa Seniorówka”

24-150 Nałęczów, Strzelce 104
tel. 516 018 200, 501 037 543

www.seniorowka.pl

Nowoczesny, komfortowy dom opieki  
w strefie uzdrowiskowej Nałęczowa. 

Dwuosobowe pokoje z łazienkami  
z systemem przywoławczym, TV, 
internetem, Wi-Fi. Fachowa opieka, 
doskonałe warunki.

REKLAMA

Jak leczyć demencję starczą? 
Choć demencja starcza jest nieuleczalną chorobą, jej postępowanie można 
spowolnić i tym samym poprawić komfort życia chorego. Warto zobaczyć, 
jak to zrobili Holendrzy i wziąć z nich przykład.

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
z Chorobą Alzheimera, w Europie żyje 7 mln osób 
z demencją starczą, a w 2050 roku będzie ich już 15 
mln. W Polsce natomiast żyje ponad 300 tys. osób 
z tą przypadłością. 
Na demencję starczą chorują przeważnie osoby po 
65 r.ż. Objawia się ona obniżoną sprawnością umy-
słową, co ujawnia się podczas wykonywania codzien-
nych czynności. Chory ma często wahania nastroju, 
staje się drażliwy i agresywny. Do tego dochodzi utra-
ta pamięci. Charakterystyczne są wędrówki pamięcią 
do czasów młodości.  Chory potrafi kojarzyć odległe 
czasowo sytuacje i ludzi, jednocześnie mając pro-
blem z przypomnieniem sobie niedalekich wydarzeń.
Ze względu na niebezpieczeństwo pozostawienia 
chorego samego opieka nad osobami z demencją 
starczą przede wszystkim powinna być stała, a co 
więcej – podporządkowana konkretnym planom i mo-
nitorowana.

Holenderska wioska
Choć rozwiązania stosowane przez Holendrów czę-
sto zadziwiają, niejednokrotnie udowodnili oni, że są 

praktyczne. W przypadku postępowania i leczenia 
osób z demencją starczą Holendrzy również mają 
swoje rozwiązania, które powinny być inspiracją dla 
innych krajów. Przykładem jest wioska De Hogeweyk 
stworzona dla osób z tą przypadłością. Miejscowość 
stanowi ogromny ośrodek opieki. Są tam sklepy, 
parki, a nawet teatr. Co więcej, chorzy mieszkają 
w domu, urządzonym w stylu, w jakim czują się naj-
lepiej. Wszystko po to, aby umożliwić chorym jak naj-
bardziej normalne, godne życie. Seniorzy mogą swo-
bodnie poruszać się po wiosce, spacerować, robić 
zakupy, bo ta jest w zupełności bezpieczna. Jest tylko 
jedno, strzeżone wyjście. Chorzy w wiosce dużo się 
ruszają, a co za tym idzie – dłużej zachowują dobrą 
kondycję. Kluczem do utrzymania wysokiego komfor-
tu życia jest wysoki poziom aktywności fizycznej.

Interaktywny stół
Zespół holenderskich lekarzy opiekujących się oso-
bami cierpiącymi na demencję starczą dowiódł, że 
90 proc. pacjentów przebywających w domach opieki 
nie podejmuje aktywności fizycznej przez większość 
dnia. 

Badacze dowiedli też, że w terapii osób z demencją 
starczą istotną rolę odgrywają sprzęty, które zawie-
rają świecące i ruchome elementy. Dostrzegli oni, że 
elementy te stymulują aktywność fizyczną u pacjen-
tów. Jeszcze większy wpływ na zachęcenie pacjen-
tów do podjęcia wysiłku mają sygnały dźwiękowe 
i muzyka. Dlatego w rehabilitacji osób cierpiących na 
demencję starczą dobrze sprawdzają się urządze-
nia multimedialne, takie jak stół interaktywny, które 
stymulują pacjentów intelektualnie i sprawiają, że są 
oni bardziej aktywni. – Stół interaktywny to gra dla 
osób z umiarkowaną lub ciężką demencją. Urządze-
nie motywuje chorych do uczestniczenia w aktywno-
ści fizycznej i społecznej. Liczne gry, składające się 
z interaktywnych animacji świetlnych, które reagują 
na ruchy dłoni i ręki, są rzutowane na stole. Sprzęt 
działa także na zmysł słuchu, reagując na postępy 
użytkownika – mówi Maciej Mazurkiewicz, prezes za-
rządu firmy Funtronic, produkującej stół interaktywny 
Magiczny Dywan. Tego typu sprzęt jest także dostęp-
ny w Polsce. Co więcej, to polski producent jest jego 
największym dystrybutorem do krajów europejskich, 
w tym także Holandii. 
Chociaż działania rehabilitacyjne nie odmłodzą i nie 
uzdrowią chorego, to jeśli będą prowadzone stale 
i konsekwentnie, mogą przynieść postępy w lecze-
niu. Chory powinien pozostać aktywny tak długo, jak 
to możliwe. Trzeba otoczyć go odpowiednią opieką 
i stworzyć mu przyjazne środowisko do codziennego 
życia, aby zminimalizować jego cierpienie. 
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Usłyszeć świat
Na 10 procent osób z ubytkami słuchu tylko jedna trzecia nosi aparaty 
słuchowe. Powód? Wśród wielu Polaków wciąż jeszcze pokutuje myślenie, 
że stosowanie aparatów słuchowych stygmatyzuje, podobnie, jak jeszcze 
całkiem niedawno, noszenie okularów.
Celem badania EuroTrak Polska 2016 była ocena 
i analiza poziomu satysfakcji osób z niedosłuchem 
z posiadanych aparatów słuchowych lub przyczy-
nach ich braku. Wyniki wykazały, że około 10 procent 
ankietowanych to osoby z ubytkami słuchu, ale tylko 
1/3 z nich korzysta z aparatów słuchowych. 
– W przypadku osób dorosłych, od momentu po-
zyskania informacji o niedosłuchu do podjęcia de-
cyzji o zakupie aparatu słuchowego, mija średnio  
8 lat. Mam jednak nadzieję, że osoby niedosłyszące 
w końcu zrozumieją, że lepiej jest założyć aparat na 
ucho niż przekręcać wyrazy, nie odpowiadać na py-
tania czy w konsekwencji wycofywać się powoli z ży-
cia społecznego – komentuje wyniki badań Joanna 
Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków 
Słuchu.
Przeciętnie aparaty słuchowe są noszone ponad  
6 godzin dziennie. 80 procent polskich właścicieli 
aparatów jest z nich zadowolona. To więcej niż w Da-
nii (71 procent), Wielkiej Brytanii (70 procent) czy Ja-
ponii (39 procent). Ponadto, aż 96 procent Polaków 
deklaruje, że aparaty słuchowe poprawiły jakość ich 
życia!

Aparat to nie wzmacniacz,  
który można kupić na bazarze
Od kiedy na rynku pojawiło się sporo tanich i nie-
sprawdzonych urządzeń, niektórym użytkownikom 
aparatów słuchowych wydaje się, że można je kupić 
niemal wszędzie i w zasadzie bez konsultacji ze spe-
cjalistą. Nic bardziej mylnego!

– Aparat słuchowy to wyrób medyczny podlegają-
cy swego rodzaju restrykcjom, zarówno w zakresie 
wprowadzenia do sprzedaży, jak i jego wytworzenia.  
W Polsce aparat słuchowy musi posiadać deklarację 
zgodności producenta, że został wyprodukowany 
w systemie zarządzania jakością oraz posiadać znak 
CE – wyjaśnia prezes Joanna Bugaj.
W Europie zdarzały się już przypadki wycofywania 
z rynku urządzeń, które nie spełniały wymaganych 
parametrów. W 2014 roku Brytyjskie Stowarzyszenie 
Osób Niedosłyszących „Action on Hearing Loss” za-
żądało wycofania wzmacniaczy słuchu komercyjnie 
oferowanych w Anglii. Zrobiono to w oparciu o wyniki 
badań zleconych przez duńskie stowarzyszenie osób 
niedosłyszących, mających na celu analizę ryzyka 
osobistych wzmacniaczy dźwiękowych pod kątem 
potencjalnego ryzyka wystąpienia urazu akustyczne-
go w wyniku ich stosowania.  
– Takie produkty, które łatwo pomylić z aparatami słu-
chowymi, mogą być często kupowane głównie przez 
najbardziej wrażliwą grupę użytkowników, czyli oso-
by z  ograniczonymi środkami finansowymi i trudnym 
dostępem do profesjonalnego protetyka słuchu. A to 
są kluczowe kwestie – dodaje prezes Bugaj.

Wzmocnić rolę protetyka słuchu
Protetyk słuchu to w Polsce zawód stosunkowo mło-
dy. Kiedy 20 lat temu polski fizyk i akustyk z Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Edward 
Hojan wraz z grupą współpracowników powoływał do 
życia Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, na 

świecie już od kilkudziesięciu lat działały organizacje 
pomagające osobom niedosłyszącym. W latach 90. 
ubiegłego wieku w Polsce nastąpiły zmiany, w wyniku 
których powstał nowy zawód wpisany do klasyfikacji 
zawodów pod numerem 321401. W kompetencji pro-
tetyka słuchu znajdują się między innymi: wykonywa-
nie badań słuchu u dorosłych i dzieci, analiza i ocena 
tych wyników na potrzeby protezowania, dopasowy-
wanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspoma-
gających słyszenie, a także sprawowanie opieki au-
dioprotetycznej po doborze aparatów.
– Uważam, że wykształcony protetyk słuchu mógłby 
decydować o możliwości zaopatrzenia w kolejny apa-
rat słuchowy w przypadku pacjentów już noszących 
ten sprzęt. Pacjent, którego lekarz skierował na dobór 
aparatu, nie odzyska słuchu po trzech, pięciu latach. 
W mojej ocenie konieczność udania się do specjalisty 
po kolejne zlecenie to generowanie niepotrzebnych 
kosztów po stronie Ministerstwa Zdrowia – twierdzi 
prezes Joanna Bugaj. 



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny20

Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

WyJEŻDŻAMy Z cAłEJ PoLsKI

25 lat DOŚWIADCZENIA

 ▪ KoNcERT FILhARMoNIKÓW WIEDEŃsKIch 
w ogrodach Pałacu schonbrunn w Wiedniu 
25.05 – 26.05.2017, cena 485 zł (z Wiedniem) 
24.05 – 26.05.2017, cena 679 zł (Wien, Bratysława) 
24.05 – 26.05.2017, cena 690 zł (Wien,Baden,Mayerling) 
Autokar, Hotel***, wyżywienie, ubezpieczenie

 ▪ oGRoDy KWIAToWE KEUKENhoFF w holandii  
AMSTERDAM–ZAANSE SCHANS-HAGA-ROTTERDAM 
23.04 – 27.04.2017, cena 1545 zł  1.465 zł 
29.04 – 03.05.2017, cena 1585 zł  1.499 zł 
Autokar, Hotele***, wyżywienie, ubezpieczenie 
cZARNoGÓRA - choRWAcJA 
BUDVA – KOTOR – CETYNIE - BAR - DUBROVNIK 
06.05 – 13.05.2017, cena 1545 zł  1.495 zł 
24.09 – 01.10.2017, cena 1545 zł  1.495 zł 
Autokar, Hotele***, wyżywienie, ubezpieczenie 
WCZASY z DOJAZDEM AUTOKAREM 
łEBA: 20.08 – 30.08.2017, 10 nocy, 1.499 zł 
PoGoRZELIcA: 10.09 – 20.09.2017, 1.599 zł

 ▪ LAZURoWE WyBRZEŻE – hIsZPANIA  
San Remo - Cannes - Llioret de Mar - Barcelona - 
Montserrat - Nicea.  
15.09. - 23.09. 2017, cena: 1.790 zł/os.  1699 zł 
Autokar, Hotele***, wyżywienie, ubezpieczenie

KrAKóW, ul. Karmelicka 32
Pn.-Pt. 9:30-17:00

tel./fax 12 632 01 50 
e-mail: arion@arion.pl
www.arion.pl

WPŁATY W NIEOPROCENTOWANYCH RATACH!!

PROMOCJA DO 28 LUTEGO

Piękne plaże, hotele wśród zieleni, 
bezpieczeństwo i jakość usług

KrAKóW, ul. Szlak 65

tel. 507 014 042
SKIErNIEWICE ul. rawska 6

tel. 46/832 11 04 
e-mail: biuro@ambittour.pl

www. ambittour.pl

DLA SENIORÓW - NAJLEPSZE WCZASY I WYCIECZKI

Wszystko w cenie: przelot, zakwaterowanie,
wyżywienie, napoje, transfery, ubezpieczenie, 
basen, opieka rezydenta. W Ralitsy, Vita Parku 
i GhV: serwis plażowy, bar na plaży, animacje.

NoWoŚĆ – zwiedzanie+wypoczynek / 
autokar+samolot
Gabrowo-Kazanłyk-Etyr-Wielkie Tyrnowo-
Arbanasi-Triawna-Drianowski Monaster-Neseber + 
wypoczynek w Albenie lub Złotych Piaskach
Termin COM 3* Kompas 3* Pliska 3*
15.06-22.06 1920 1890 1890
15.06-26.06 2420 2270 2270

Samolot  
z Katowic

Promocja do 28.02.2017
Hotele

Termin noce Ralitsa 4* Vita Park 3* Pliska 3*

29.04-06.05 7 1960 1830 - 1660
29.05-08.06 10 2470 2290 2310 2150 1880
08.06-19.06 11 2930 2690 2590 2390 2140
19.06-29.06 10 - 2650 2450 2190
31.08-11.09 11 3030 2780 2640 2430 2280
11.09-21.09 10 2620 2420 2400 2230 2040
21.09-02.10 11 2460 2280 - 1920
OFERTA SPECJALnA
Św. KONSTANTYN (dawniej DRUŻBA)
06.05-29.05 23 Grand Hotel Varna 5*  3200

BUłGARIA 
udane wakacje!

ALBENA – ZłoTE PIAsKI 
- ŚW. KoNsTANTyN

WcZAsy BEZ PoRTFELA

ZAPRAsZAMy Do WsPÓłPRAcy: KLUBy sENIoRA I UTW 

Malta, Republika Malta to wyspiarskie państwo-
-miasto położone w Europie Południowej, na Morzu 
Śródziemnym, około 80 km na południe od Włoch. 
Obejmuje archipelag Wysp Maltańskich, jednak-
że większość ludności mieszka na głównej wyspie, 
w zespole miejskim Valletty – stolicy Malty.

Malta ma długą historię sięgającą tysięcy lat. Cywi-
lizacja na Malcie zaczęła rozwijać się ponad 7000 
lat temu. W jaskini Għar Dalam odnaleziono cerami-
kę stworzoną przez człowieka z około 5000 r. p.n.e. 
Pierwsze większe budowle na Malcie – megalitycz-
ne świątynie zaczęto budować około 3600 r. p.n.e. 
Są one najstarszymi stojącymi budowlami w Europie 
i na świecie, są starsze niż piramidy w Egipcie. W po-
dobnym okresie powstało Hypogeum Ħal Saflieni. 
Spuścizną tych budowli jest kilkanaście ruin, z czego 
siedem zostało wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Przez następne wieki wyspy maltań-
skie były pod panowaniem m.in. Fenicjan i Kartaginy 
(800–218 p.n.e.), Starożytnego Rzymu (218 p.n.e. – 
870 n.e.), Arabów (870–1091), Hrabstwa i Królestwa 
Sycylii (1091–1530), Zakonu Maltańskiego (1530–
1798) oraz Wielkiej Brytanii (1800–1964/1974). Losy 
wysp maltańskich mają dziś odzwierciedlenie w kul-
turze, języku i architekturze, czego przykładem jest 
Valletta z 320 zabytkami, czyniąc ją jednym z naj-
bardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na 
świecie. Także ona została wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO. 

Współczesna Malta jest krajem rozwiniętym o bar-
dzo wysokim wskaźniku rozwoju społecznego, do-
brej jakości życia (w rankingu plasuje się pomiędzy 
Niemcami, Słowenią a Wielką Brytanią) i wysokim 
wskaźniku zadowolenia z życia (14 miejsce na świe-
cie). Jest członkiem Unii Europejskiej oraz kilkunastu 
organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, NATO, 
OBWE i Wspólnoty Narodów. Obowiązującą walutą 
jest euro. Językami urzędowymi są maltański i an-
gielski. Malta leży w strefie klimatu subtropikalnego 
typu śródziemnomorskiego ze średnią roczną tempe-
raturą 23 °C w dzień i 16 °C w noc. Klimat charakte-
ryzuje się krótkimi, bardzo łagodnymi zimami, ośmio-
miesięcznym okresem z letnimi temperaturami oraz 
300 dniami słonecznymi rocznie. 

żródło: Wikipedia
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Zima na Malcie
Malta – całe państwo jest tylko trochę większe od Wrocławia, 
za to cieplej, nad czystym morzem i rosną palmy. Jerzy Dudzik 
zaprasza Czytelników na wycieczkę po skalistej wyspie. Jerzy Dudzik

Niecałe trzy godziny i jestem na środku 
Morza Śródziemnego, na skalistej wy-
spie, gdzie przyjeżdża dwa miliony tury-
stów, by jeździć autobusami komunikacji 
zbiorowej, stać w korkach lub przecha-
dzać się zatłoczonymi do granic możli-
wości wąskimi uliczkami starej Valletty. 
To irracjonalne, ale kto powiedział, że 
musimy zachowywać pozory zdrowego 
rozsądku, jak jesteśmy na urlopie? 

Oglądanie murów twierdzy zbudowa-
nej za korsarskie pieniądze i niezliczo-
nej liczby kościołów pozamykanych dla 
zwiedzających to typowy program we-
dług przewodnika. Oczywiście można 
też podziwiać maszerujących wartow-
ników przed pałacem Buckingham czy 
okazjonalny przemarsz straży miejskiej, 
wręczanie nagród i pokazy sprzętu stra-
ży pożarnej. Dla miłośników architektu-
ry Maltańczycy specjalnie budują domy 
z kolorowymi werandami na poziomie 
drugiego piętra i kościoły z wielkimi ko-
pułami. Każde miasteczko posiada taki 
wielki, widoczny z daleka kościół z wiel-
ką czerwoną kopułą, chociaż czasami 
kopuła jest kamienna, szaro-żółta.
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Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„Admirał I” ul. Żeromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 85
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Turnus dla Seniora 55+
Morze Zdrowia  
- już od 949 zł
Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych warunkach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną oraz badania lekarskie
• nieograniczoną możliwość korzystania  

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” Turnus dla Seniora 

Morze Zdrowia  
- już od 903 zł
Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych pokojach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną i badania lekarskie
• gimnastyka zbiorowa 2x w tygodniu
• wypożyczenie: kijki Nordic Walking

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
Sanatorium Bursztyn 
ul. Żeromskiego 9, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 66
www.uzdrowisko.pl   e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Promocja do 14 kwietnia 2017 r. 

Sanatorium Bursztyn

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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MALTA
Fotorelacja

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

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
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 

w cenie: 4 noclegi, 
całodzienne wyżywienie 

ze świątecznym menu, 
możliwość korzystania 

z basenu i rowerów 
(1 godz. dziennie), 

świąteczny koncert 
muzyczny

Turnus 
Wielkanocny

termin 14-18 kwietnia 2017 r. 
cena 320 zł

Czekamy na Państwa ze specjalnym 
programem leczniczych zabiegów, 
relaksujących kuracji 
i dobrej zabawy.

Hotel&SPA 
Wiosna***  
to kameralne miejsce 
w ustronnym zakątku Rabki, 
otoczone bujnym ogrodem. Hotelowe SPA 
to morze przyjemnych doznań, a zabiegi 
oferujemy w cenie pobytu. Proponujemy 
wybór między dietą lekkostrawną, leczniczą 
lub kuchnią tradycyjną. Stwarzamy okazję 
do poszerzania wiedzy na temat diety na 
wykładach o zdrowym żywieniu. Z kijkami 
Nordic Walking przemierzą Państwo Rabkę 
i szlaki papieskie.

Chcą Państwo 
dowiedzieć się 
więcej na temat 
atrakcji Hotelu 
Wiosna i okolic 
Rabki-Zdrój? 

Pod numerem telefonu tel. 18 54 04 654 
można zgłosić chęć otrzymania biuletynu, który 
wyślemy bezpłatnie na Państwa adres domowy.

w górskim uzdrowisku 
Rabka-Zdrój

Wczasy dla Seniorów 

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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Nie wpaść pod samochód
Na Maltę oczywiście polecimy Ryanair z małą ilością bagażu. Po co wozić 
zbędne kilogramy, skoro jesteśmy ekologiczni. Pierwszą rzeczą po przylocie 
jest kupienie autobusowego biletu. Wytrawni turyści kupują bilet tygodniowy 
na okaziciela za 21 Euro. Jednorazowy kosztuje w zimie 1,5, a w lecie 2 
Euro. Dobrze jest mieć okładkę i smycz na bilet, bo będziemy go często 
używali przez cały czas pobytu. I tak rozpoczynamy przygodę z komunika-
cją zbiorową Malty, realizowaną przez Malta Public Transport. Wsiadamy 
przednimi drzwiami, pokazujemy karnet kierowcy i jazda. Autobus gada do 
nas po maltańsku, więc pilnie studiujemy angielskie ulotki z mapką i trasa-
mi. Nawet jak przejedziemy kawałek za daleko, nie ma sprawy, przechodzi-
my na druga stronę ulicy i tam zwykle znajduje się przystanek z powrotem. 
Przy przechodzeniu przez ulicę patrzymy najpierw w prawo, później w lewo 
i następnie w prawo, bo na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. To głupio 
wpaść pod samochód podczas wakacji. Ponieważ są korki, rozkłady jazdy 
wywieszone na przystankach niekoniecznie odpowiadają godzinom przy-
jazdu autobusu, a jak chcecie wysiąść na przystanku, to trzeba nacisnąć 
guzik, albo, jak nie ma tłoku, poprosić kierowcę, na pewno się zatrzyma. Są 
rozmowni i niezawodni, i lubią turystów. 
Centralnym punktem, gdzie krzyżuje się większość tras, jest La Valletta. Jaz-
da z Valletty do najdalszych miejscowości zajmuje zwykle godzinę, a z bi-
letem tygodniowym możecie przemierzać wyspę wzdłuż i wszerz dowolną 
ilość razy, więc po co wynajmować auto z kierownicą po prawej stronie.

La Valletta
Vallettę, tą starą, w jeden dzień obejrzycie spokojnie, chodząc w górę 
i w dół po wąskich uliczkach, oglądając każdą wystawę i wypijając z 5 kaw 
w kolejce do muzeum, con katedry i tych innych zabytków. Jak znudzi-
cie się miastem, to pozostają Dingi, rewelacyjne klify i megalityczne świą-
tynie, albo wylegiwanie się na kamiennych tarasach nad morzem, albo 
Aquapark, albo jeżdżenie autobusem od miasteczka do miasteczka. Po 
drodze Mdina z willą rzymską i wspaniałymi wyrobami ze szkła. Zawsze 
można oczywiście wstąpić do jednej z licznych szkół językowych angiel-
skiego albo siedzieć na promenadzie i podziwiać biegające Włoszki. 
Wyżywienie w lokalnych małych knajpkach lub kupujemy garmażerkę. Po-
pularne są zwłaszcza pieczone pierożki w cieście francuskim nadziewane 
białym serem. Wino, woda, śródziemnomorskie przysmaki z tego, co żyje 
w morzu, ale też steki i warzywa. Żniwa są w kwietniu, więc teraz to ideal-
ny czas na zwiedzanie.
REKLAMA
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Seniorzy

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

Idealne miejsce do 
spędzenia wakacji, weekendu i krótkiego 
odpoczynku w ciągu roku. Pensjonat Azul znajduje 
się 2-3 minuty od plaży i morza.

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 

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+ 

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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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

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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Gozo
To mniejsza wyspa tuż obok i można dojechać, a właściwie dopłynąć promem. To 
na Gozo są ślady zaginionej cywilizacji. Tajemnicze bruzdy, megality i grobowce.

Który hotel wybrać?
Taki, który ma dobre połączenie autobusowe z La Vallettą i skąd łatwo dojechać 
na lotnisko. Dlatego dużą popularnością cieszą się hotele usytuowane w Gżira, 
Sliema i St. Julian’s. Plaż do spacerowania na Malcie nie ma. To skalista wyspa. 
Jak ktoś jest bardzo spragniony piasku, to może wybrać się do którejś z zatoczek, 
ale Malta z piasku nie słynie. Baseny często są na dachu hotelu i przypominają 
wielkością czteroosobową wannę.
Chociaż język maltański należy fonetycznie do języków arabskich, to zapisywa-
ny jest literami łacińskimi. Dlatego nazwy miejscowości mogą brzmieć obco, np. 
Marsaxlokk lub Birżebbuġa. Jeśli ktoś się wybiera, to polecam stronę maltaigozo.
pl. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje, by z przyjemnością spędzić 
tydzień na wyspie.

Jerzy Dudzik
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Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
OW STOKROTKA 
recepcja: 75 76 19 415 
e-mail:stokrotka@naturatour.pl

oW hALNy 
recepcja: 75 76 19 185 
e-mail:halny@naturatour.pl

OW Stokrotka 
oferuje pobyty indywidualne  
i grupowe
DLA GRUP AUToKARoWych 
oRGANIZAToR I KIERoWcA 
PoByT GRATIs

oW halny 
obiekt kameralny oferuje 
pobyty indywidualne

W cenie: noclegi, wyżywienie: obiadokolacje serwowane, śniadania  
w formie bufetu szwedzkiego, ubezpieczenie NNW. GRATIS: parking, sauna

Pobyty 5-DNIOWE 300 zł/os.
Pobyty 7-DNIOWE 435 zł/os.

Kompleks wypoczynkowy  
HALNY – STOKROTKA

ZAPRASZA na wypoczynek do Karpacza 

www.karpaczhalny.pl

-Panie Giemza, a dlaczego na różnych morzach fala ma w sztormie różne kształ-
ty? Zapytał po dłuższej zadumie młody chłopak stojący na pokładzie z rękoma 
głęboko wsuniętymi w kieszenie.
-W sztormie…? – stary marynarz oparty łokciami o burtę ćmił papierosa, podda-
jąc się gaworzeniu niebieskookiego praktykanta Karolka.
-Nie zauważył pan? Na Bałtyku są takie gęste wałki, na Śródziemnym strome za-
padliny, na Północnym stożkowe piramidy a na Atlantyku – takie obszerne rowy…
-To nie od sztormu, mały. Każda woda ma swoje fale. Morza też. Taka ich indy-
widualność.
-Znaczy, że tak samo, jak łąki?
-Co ty bredzisz, chłopaczku? – uśmiechnął się Giemza, wydychając obłoczek 
niebieskiego dymu równocześnie przez usta i przez nos.

Kolumna 
literacka

CZŁOWIEK 
MORZA

•	Bywasz w centrum wydarzeń 
senioralnych. 

•	Masz więcej czasu na emeryturze, 
lubisz pisać i sprawnie Ci to 
wychodzi. 

•	Chcesz tworzyć wiadomości, 
artykuły dla dużej grupy czytelników.

•	A może twoją pasją jest poezja.
•	Korzystasz z poczty elektronicznej  

(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).
•	Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

W naszej Redakcji każdy pracuje 
w swoim indywidualnym tempie. 
Poruszasz tematy, które grają 
w Twojej duszy, choć mówiąc 
szczerze unikamy polityki. Oferujemy 
współpracę w oparciu o wolontariat. 
Oddajemy do Twojej dyspozycji media 
o ogólnopolskim zasięgu - portal 
GazetaSenior.pl oraz czasopismo 
"Gazeta Senior". 

Poznaj Reporterów Gazety Senior  
na stronie www.gazetasenior.pl 

Zapraszam i proszę o kontakt.
Linda Matus 
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 
linda.matus@mediasenior.pl 

Redakcja Gazety Senior 
zaprasza do współpracy 
dziennikarzy, reporterów,  
fotoreporterów, poetów.
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-Ja nie bredzę – obruszył się Karolek.- Czy pan, kie-
dy widział dwie łąki jednakowe? Każda ma inaczej 
rozmieszczone kwiaty, trawy, kolory… Chciałbym się 
teraz położyć na łące, wie pan? Takiej pełnej żółtych 
kwiatów. Na trawie gęstej, miękkiej, pachnącej suro-
wą zielonością. Taka trawa w upał fajnie chłodzi gołe 
plecy.
Chłopiec zamilkł i patrzył w niebo ugwieżdżone rzad-
ko posianymi, żółtawymi kroplami zawieszonymi 
na ciemnoniebieskim niebie. Giemza zaciągnął się 
dymem, Uniósł głowę i również przyglądał się, jak 
maszt w rozkołysach zataczając to kręgi to zygzaki, 
drapie gęstniejącą szarość.
-Panie Giemza – odezwał się Karol po chwili, czemu 
wszystko, co chłodzi, pachnie surowizną?
-A co jeszcze tak pachnie? – zaciekawił się stary.
-No, na przykład taki ostry wiatr sztormowy zmie-
szany z pyłem wodnym, co przenika szpilkami przez 
ubranie. On też ma zapach surowizny. 
-Ma – przyznał Giemza, który znał osobiście wszyst-
kie wiatry świata pływając po morzach i oceanach lat 
więcej niż Karol przeżył.
-Ale dlaczego? – dociekał chłopiec.
-Nie wiem, Karolku. Ludzie sklasyfikowali to, co wi-
dać okiem. Ryby, rośliny, zwierzęta, owady, ptaki… 
i tak dalej. Ale nikt nie zbadał i nie nazwał odmian 
zapachu wiatru czy rodzajów jego poświstu.
-Panie Giemza, a lubi pan chodzić do lasu?
-Każdy co na morzu, lubi przejść się po lesie – 
uśmiechnął się pobłażliwie stary marynarz.
-A zauważył pan, że wiatr za każdym razem inaczej 
szumi w drzewach? A na morzu bardziej huczy niż 
szumi.
Stary dziwił się spostrzeżeniu, prawdziwemu zresztą, 
bowiem kiedy dochodziło do huczenia wiatru w sztor-
mie, chłopieć na ogół był półprzytomny z bólu żołąd-
ka i sinozielony trząsł się w konwulsjach wymiotów.
-To jego siła taka hucząca – wyjaśnił.
-Niepraaawda, panie Giemza. Niech pan kiedyś po-
słucha przyboju stojąc na brzegu nawet przy słabym 

wiaterku. Na samym brzegu jest takie pomrukliwe 
huczenie. Dopiero jak pan przejdzie w stronę lądu za 
pas zieleni, to słychać poszum. Ale na skraju wody 
nawet słaby wiatr jest jeszcze morski, pohukuje.
-Zapewne wiatr inaczej rozmawia z wodą, inaczej 
z drzewami. Tak jak kobieta, która inaczej uśmiecha 
się do swego, inaczej do obcego.
Znad rozciągniętej, czarnej krechy wybrzeża wy-
stawały również czarne, pojedyncze wiechcie pal-
mowych koron. Po prawej, na bulwarze Malecon 
ciągnącym się równolegle do morza, przesuwały się 
świecące oczy reflektorów samochodowych. Bielu-
sieńka Hawana utonęła w mroku jak zwykle około 
godziny osiemnastej. Parterowe w gruncie rzeczy 
miasto z pełnymi śmieci, żelaznymi beczkami na 
chodnikach, od strony morza lśni w dzień bielą ele-
wacji wysokościowców, marmurowych pomników 
oraz ciężkim masywem twierdzy Morro u wejścia do 
portu. 
-Niech pan spojrzy panie Giemza – odezwał się zno-
wu chłopiec, zadzierając głowę.- Tutaj niebo jest zu-
pełnie inne. Bez przerwy, dniem i nocą, płyną takie ol-
brzymie, skłębione chmury. Ale one są zupełnie inne 
od naszych, co nie?... Gwiazdy też… dużo większe 
i żółtawe…
-Tęsknisz do kraju, co?
-Na statku jest ciekawie panie Giemza, ale ja bym 
chciał już wrócić tylko nie na długo. Tak, żeby tro-
chę pobyć w domu. Popatrzeć jak kury chodzą po 
podwórku, narwać wiśni w ogrodzie, posłuchać jak 
matka pokrzykuje na ojca… Napiłbym się zsiadłego 
mleka. A pan?
-Kiedy wrócimy, będzie pełnia zimy. Nie narwiesz wi-
śni.
-Rozpalę w piecu. Lubię siedzieć w kuchni przy pie-
cu, kiedy mama gotuje. Jest wtedy tak ciepło i  jakoś 
pachnąco. A pan nie tęskni, panie Giemza?
-U mnie nie ma pieca ani kur, ani wiśni – stary pocie-
rał wierzchem dłoni po policzku jakby w zakłopotaniu.
-Ale też pan tęskni, co?

-Może… ale pewnie inaczej. Tęsknota jest jak wiatr, 
chłopcze. Ma swoje odmiany. Gdy popływasz dłużej 
i zostaniesz człowiekiem morza, sam pojmiesz.
-A po czym się poznaje, że już jest się człowiekiem 
morza?
-Po kropli soli we krwi, chłopcze.
-Ale pan zasunął! Przecież krew jest zawsze słona, 
panie Giemza! – roześmiał się chłopiec.
-Nie o to chodzi, Karol. Przyjdzie taki dzień, kiedy 
sam rozpoznasz, że w twoich żyłach pływa już kro-
pla morskiej wody. Dostrzeżesz to nagle i pojmiesz, 
że bezpowrotnie zostałeś człowiekiem fal i wiatrów, 
cząstka oceanów i zachodów słońca, jakich nie zna 
nikt na lądzie. A ląd będzie dla ciebie istniał wyłącznie 
po to, żeby statek miał gdzie wyładować towar przed 
następnym rejsem…
Drobny szkwalik nagle sypnął gęstym, gwałtownym, 
trzyminutowym deszczykiem, wpisanym w dobo-
wy rytm klimatu karaibskiego przerywając zarazem 
rozmowę. Mężczyźni jednocześnie, szybko ruszyli 
pod pokład. Pod łagodnym rozkołysem większej fali, 
skrzypliwie zajęczał w kluzie łańcuch kotwiczny.

Andrzej 
Wasilewski
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Masz pytania? skontaktuj się z nami.
tel. 18 20 190 90

www.wojnar.pl    e-mail: wojnar@wojnar.pl
Zakopane, ul. Pardałówka 6

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

 ͫ wypoczynek w nowoczesnym ośrodku z dala od ulicy 
 ͫ rozbudowany program kulturalno-rozrywkowy 
 ͫ wieczorek zapoznawczy oraz wspólne biesiadowanie  
przy ognisku zaowocuje nowymi znajomościami 

 ͫ domowa kuchnia - możemy się pochwalić najwyższymi 
ocenami w badaniu zadowolenia naszych gości 

 ͫ 14 dni i 13 noclegów w pokojach z łazienką i telewizorem 
 ͫ 55 zabiegów rehabilitacyjnych w tym 30 zab. zleconych 
przez lekarza, 10x gimnastyka, 10x muzykoterapia,  
5x zajęcia fitness 

 ͫ basen, jacuzzi salka fitness w cenie pobytu 
 ͫ możliwość wypożyczenia kijów do Nordic Walking 
 ͫnoWoŚĆ – wycieczka krajoznawcza „olcza – harenda” 
wraz z wyjazdem wyciągiem krzesełkowym - gratis

REKLAMA

Podróże po kulturze
Ciekawa 

inicjatywa

Czy placówki kulturalne odpowiadają na potrzeby seniorów? Odpowiedzi na to 
pytanie szukała Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość, przeprowadzając spacery 
badawcze w operze, muzeach, kinach i teatrach we Wrocławiu. Oczywiście – 
razem z seniorami.  

Projekt „Spacerem przez Wrocław. Partycypacja 
obywatelska bliżej Seniora” organizowany był we 
współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora i trwał 
od września do grudnia 2016 roku. Jego celem było 
zweryfikowanie oferty kulturalnej miasta dedykowa-
nej seniorom oraz sprawdzenie, czy placówki odpo-
wiadają na ich potrzeby. Osoby biorące udział w pro-
jekcie miały również szansę wypowiedzieć się na 
temat priorytetów strategii rozwoju kultury we Wro-
cławiu. 

30 spacerów, 20 instytucji
We wrześniu pracownicy Fundacji spotkali się z wo-
lontariuszami – liderami grup, którzy zgłosili się do 
projektu. Wraz z 60 seniorami i 5 wolontariuszami 
podczas 30 spacerów odwiedzili 20 instytucji kultury 
– m.in. operę, teatry, kina i muzea. Seniorzy dokład-
nie sprawdzili instytucje pod kątem swoich potrzeb 
– łatwości dojazdu, dogodnej infrastruktury, czystości 
placówek i udogodnień. Zdaniem seniorów personel 
w każdej z odwiedzanych przez nich placówce był 
niezwykle uprzejmy, kompetentny i przyjazny. 
– Wraz z grupą seniorów byłam w muzeach, operze, 
NFM, w kinie i teatrze. Z każdego wydarzenia wy-
pełniałam ankietę, w której pytania dotyczyły różnych 

sfer działalności placówki kulturalnej. Mogę powie-
dzieć, że wrocławskie placówki kulturalne są otwarte 
na seniorów, a szczególnie miło wspominam uprzej-
mość i ciepłą atmosferę w Muzeum Pana Tadeusza 
– mówi Bogusława Grzegórz-Gajna, liderka jednej 
z grup.
– Wszystkie wyjścia były ciekawe, choć różne. Chwa-
lę pomysłodawców projektu. Nie dość, że się wiele 
nauczyłam, przeżyłam świetne spektakle, to jeszcze 
zwróciłam uwagę na szczegóły typu szatnia, toalety, 
windy i podjazdy, choć nigdy dotąd nie przywiązywa-
łam do tego wagi. Tak, że oprócz doznań kulturalno-
-estetycznych zyskałam uważność na „codzienność”. 
Bardzo dziękuję! – chwali inicjatywę pomysłodawców 
Irena Waniewska, uczestniczka spacerów.
O możliwości nowego spojrzenia przez seniorów na 
różne instytucje kultury, nie tylko pod kątem oferty 
programowej, wspomina także Ewa Rapacz, liderka 
jednej z grup: – Udział w programie dostarczył nam, 
seniorom, przeżyć duchowych i społecznych. Spraw-
dzając warunki bezpieczeństwa i wygody przebywa-
jących w obiektach kultury seniorów czuliśmy się wy-
różnieni, a jednocześnie odpowiedzialni.

Przewodnik dla seniorów
– Podczas spacerów badawczych po wrocławskich 
ośrodkach kultury odpowiadaliśmy na szereg pytań 
zawartych w ankiecie, a dotyczących oferty kultural-
nej, jakości infrastruktury i obsługi oraz strategii roz-
woju kultury miejskiej, w tym pozyskiwania informacji 
o wydarzeniach kulturalnych, oczywiście w odniesie-
niu do społeczności senioralnej – dodaje Ryszard 
Gajny, uczestnik spacerów.
Ankiety wypełniane przez uczestników projektu po-
służą do stworzenia przewodnika dla seniorów po 
instytucjach kultury. Zostaną w nim umieszczone 
rekomendacje dotyczące placówek i inne wartościo-
we informacje o każdym z przebadanych obiektów. 
Przewodnik będzie do pobrania na stronie interneto-
wej fundacji www.frip.org.pl. 
– Bardzo nas cieszy zapał i zaangażowanie senio-
rów, którzy wykazali się niezwykłą sumiennością 
i uważnością na niewielkie nawet detale. Dzięki ich 
pracy zyskaliśmy wiele cennych informacji, które po-
służą nam do stworzenia przewodnika – mówi wice-
prezes Fundacji Natasza Marcinkiewicz, dziękując 
wszystkim uczestnikom projektu za udział w przed-
sięwzięciu.
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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: od 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: 2050 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
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: 25.02 – 10.03.2017, 11.03 – 24.03.2017, 25.03 – 07.04.2017
NAJBLIŻSZE WYCIECZKI W 2017 ROKU:
• WILNO-TROKI + WILEŃSKI JARMARK KAZIUKOWY 02.03 – 05.03.2017  

cena: 790 zł/os. + ok. 30 euro
• 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

ośrodek Wypoczynkowy BAłTyK
ul. Wczasowa 7, 82-103 stegna 
tel. 55 247 82 47, kom. 605 744 407 
www.owbaltyk.pl

W cenie:
- 3 posiłki dziennie
- nocleg
- wieczór taneczny
- zabiegi wg oferty
- pokaz kulinarny z poczęstunkiem
- basen odkryty czynny latem

5 dni za 
370 zł

Pakiety pobytowe 
z zabiegami 
dla seniorów

ośrodek wypoczynkowy BAłTyK 
zaprasza przez cały rok
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tel. 33 817 92 92, tel. 516 168 046
www.gosciniec-szczyrk.pl

„Gościniec Salmopolski”
Pakiet 349 zł / 6 dni
Pobyt od niedzieli do piątku

W cenie: 
•	 śniadania i obiadokolacje,
•	 wieczór góralski - jedna z obiadokolacji to dania 

z tradycyjnej kuchni góralskiej z poczęstunkiem 
wódek regionalnych i z góralską muzyką.

Gazeta Senior Kraj
tylko 40 zł za 4 wydania

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 każdym 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 Wrocław
lub Kraj/ Poznań (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!

4  
wydania
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REKLAMA

Komu bije dzwon...
Seniorzy

Jak mówił Benjamin Franklin, „na tym świecie pewne są tylko 
śmierć i podatki”. Z podatkami różnie bywa, jednak jedyną 
pewną rzeczą w życiu jest śmierć, a jedyną pewną rzeczą 
w śmierci jest jej wstrząsająca nieprzewidywalność. 

Śmierć jest końcem ludzkiego życia i dotyczy każ-
dego człowieka bez wyjątku. Nie da się jej w żaden 
sposób uniknąć. Często uważamy, że jest niespra-
wiedliwa, szczególnie wtedy, gdy dotyka młodych 
ludzi, dzieci, ale również osoby starsze. Każdy, bez 
względu na pochodzenie, status społeczny i posiada-
ne dobra, czy to majątkowe, czy intelektualne, będzie 
musiał się z nią zmierzyć i… zawsze z nią przegra. 

To smutne, ale niestety prawdziwe. I nieważne, czy 
dotyczy osób wierzących, czy niewierzących, bo za-
wsze pozostawia w cierpieniu i samotności bliskich. 
Każdy z nas tego kiedyś doświadczył. Bo to jedna 
z rzeczy, które nie udały się „Najwyższemu”.
Pomijając zgon w wyniku nagłego zdarzenia losowe-
go, np. wypadku, to w pewnym wieku każdy człowiek 
zaczyna myśleć nad kresem życia, sporządza bilans 

dokonań, niejednokrotnie zastanawiając się nad jego 
sensem, bo jaki to sens, skoro i tak kończy się nie-
ubłaganą śmiercią. I nieważne, czy koniec nadchodzi 
w domowych pieleszach, czy w hospicjum – perspek-
tywa końca jest straszna i każdy musi tego doświad-
czyć. 
Mówi się, że śmierć to jedyna rzecz na świecie, która 
jest sprawiedliwa i dotyka wszystkich. Czy na tym ma 
polegać sprawiedliwość? Nasze życie jest wyjątkowo 
krótkie i choć wiele rzeczy chcielibyśmy w przeszłości 
zmienić, to jednak większość, dokonując drobnych 
korekt eliminujących popełnione błędy, wybrałaby 
podobną drogę. Niestety, wehikuł czasu nie istnieje. 
Śmierć dotyka każdego. Dlatego parafrazując słowa 
poety „... nie pytaj Komu bije dzwon, bije on Tobie...”.
Większość z nas stara się jednak odsuwać od siebie 
myśli o śmierci. I dobrze, inaczej nasze życie pozba-
wione byłoby asertywności i chęci do jakichkolwiek 
działań. Dlatego, mimo że śmierć dotknie również 
nas, starajmy się żyć nadal aktywnie i z radością 
czerpać wszystko, co życie nam daje, nie zważając 
na trudności, problemy zdrowotne czy przeciwności 
dnia codziennego. Tak jest po prostu dla wszystkich 
lepiej. Wygodniej żyć w nieświadomości nadchodzą-
cego...

Roman Szymański
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Agencja Artystyczna Promusica 
Promusica.pl 

71 337 32 08

Kinderplaneta Galeriach w całej Polsce
www.kinderplaneta.pl

Och Teatr 
Warszawa, ul. Grójecka 65 

22 589 52 00

Teatr Polonia 
Warszawa, ul. Marszałkowska 56 

22 622 21 32

Opieka
Willa Seniorówka
Nałęczów, Strzelce 104

516 018 200

Transport
Przewozy regionalne REGIO Senior
Polregio.pl

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Ambit Tour 
Kraków, ul. Szlak 65 
Skierniewice, ul. Rawska 6 

46 832 11 04

Biuro Podróży Arion 
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Biuro Podróży „GOSIA TRAVEL”
Bydgoszcz, ul. Długa 15

52 322 53 17

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Gościniec Salmopolski 
Gościniec-szczyrk.pl 

33 817 92 92

Hotel Wiosna
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego 54

18 540 46 54 

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

OW Bałtyk 
Stegna, ul. Wczasowa 7

55 247 82 47

OW Bryza 
Świnoujście, ul. Gdyńska 28 

91 321 24 91

OW Halny 
www.karpaczhalny.pl

75 76 19 185

OW Star 
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

OW Stokrotka 75 76 19 415

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

733 959 596

Pensjonat Azul 
Grzybowo, ul. Żeglarska 5

790 686 552

Polanica zdrowsza strona 
życia Chrusty k/Kielc
ul. Laskowa 95

41 260 50 60

Raytan Tour
Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.5

22 630 99 18

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

94 35 431 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Uzdrowisko 
Łądek-Długopole
www.uzdrowisko-ladek.pl

74 81 46 437

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, Admirał I
ul. Żeromskiego 139

91 321 44 52

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Warsztaty w Gąskach 
www.wspieranie-rozwoju.pl 

Willa Widokowa Wojnar 
Zakopane, ul. Pardałówka 6 

18 20 190 90

Praca
Opiekunki AJ Partners  
Job Center

32 395 88 83

Technologie
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Zdrowie i uroda
Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Artcoll bielizna medyczna 
i przeciwżylakowa

22 720 35 96

FemudarPlus
suplement diety dostępny w aptekach 
Fundacja Geers Dobry Słuch
Fundacjageers.org.pl

800 889 400

GINJAL URIT, REUMPAPI
Prepraraty dostepne w aptekach, 
sklepach zielarskich 

801 801 190
33 866 65 55

Hemorend
hemorend.pl

509 471 222

Kawon sekrety ziołowej natury 
Kawon.com.pl

65 572 08 22

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Natural Medical 
Warszawa, ul. Kijowska 11

733 613 155

Lexum grupa Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Turboplast
maty terapeutyczne
Człuchów, ul. Kordeckiego 11A

604 11 33 78 

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

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

Biuro Podróży Raytan Tour zaprasza 
seniorów na wyjazdy do sanatoriów 
na Białorusi, do Druskiennik  
na Litwie, Truskawca na Ukrainie,  
na Słowację i Słowenię.

Biuro Podróży Raytan Tour
ul. Trębacka 4, lok 5, 00-074 Warszawa

Szczegóły na stronie:  
www.raytantour.com
warszawa@raytantour.com 
tel.: +48 22 630 99 18
tel.kom.: +48 693 215 311

Zapraszamy również miłośników Kresów 
i historii na wycieczki sentymentalne, 
historyczne i pielgrzymkowe.


