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W ciszy najpiękniej  
słychać muzykę
Ikona polskiej piosenki. Miała pracować w hucie szkła, ale wypatrzył 
ją dyrygent opery w Poznaniu. Na całe szczęście dla wielu Polaków, 
którzy nie wyobrażają sobie „Walca Embarras” w innym wykonaniu.
Irena Santor, pomimo ukończonych 82 lat, nadal zachwyca 
śpiewem. I to na żywo, bo wciąż koncertuje. Opowiada o tym 
w rozmowie z Magdą Wieteską. 

Magda Wieteska: W 1948 r. zamieszkała Pani 
w Polanicy-Zdroju i tam właśnie poznała 
Zdzisława Górzyńskiego, ówczesnego dyrek-
tora i dyrygenta opery w Poznaniu. To spo-
tkanie zaowocowało początkiem Pani kariery 
muzycznej. Jak wspomina Pani to pierwsze 
swoiste przesłuchanie muzyczne?

Irena Santor: To było najtrudniejsze przesłuchanie 
w moim życiu, tylko wówczas nie zdawałam sobie 
z tego sprawy. Górzyński był dla mnie człowiekiem 
Opatrznościowym. To on mi powiedział, że powinnam 
śpiewać, dał mi list polecający do Tadeusza Sygietyń-
skiego do Mazowsza. I to był właśnie mój początek.  
Górzyński – można powiedzieć – był moim muzycz-
nym ojcem chrzestnym. 

M.W.: Uczyła się Pani w Gimnazjum Zdobie-
nia Szkła, a później w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej Przemysłu Szklarskiego 
w Szczytnej. Skąd pomysł na naukę 
właśnie w takiej branży? Czy wiązała 
Pani wtedy, w okresie edukacji, swoją 
przyszłość ze wzornictwem szkła?

I.S.: Los tak chciał, że w okolicy nie było 
innej szkoły. Była szkoła podstawowa 
i Szkoła Zdobienia Szkła. Wszystkie 
inne szkoły zaczynały się dopiero od 
Kłodzka, a to było dość daleko. Wobec 
tego mama zdecydowała, że skończę 
właśnie to gimnazjum. Ale wtedy wła-
śnie pojawił się Zdzisław Górzyński 
i odmienił cały mój los. Praca w hu-
cie to nie byłoby dla mnie zdrowe 
zajęcie.

M.W.: Po raz pierwszy wy-
stąpiła Pani bez zespołu 

Mazowsze w jubileuszowym 
50. wydaniu audycji Zgaduj-

-Zgadula w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki. Jak zapamiętała Pani 

ten swój solowy muzyczny debiut?

I.S.: Rozpaczliwie. Nie byłam do takiego występu zu-
pełnie przygotowana. Mazowsze to przecież muzyka 
ludowa. Muzyka rozrywkowa jest daleko od tego, co 
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Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzy-
stnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

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

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. www.fielmann.com

www.fi elmann.com

Sprzedaż internetowa:  
kupbilecik.pl, bilety.scenaatm.pl, biletin.pl

Więcej informacji na teatrsmiechu.pl

Rezerwacje grupowe:  
tel. 794 759 447 

Recital 
Ireny 

Santor 

2 kwietnia 2017 r. 
ATM SCENA 

NA BIELANACH

,,Punkt widzenia"

Bilety do nabycia  
w kasie SCENY ATM

REKLAMA

robiłam w Mazowszu, więc mojego pierwszego 
występu solo nie zaliczam do sukcesów, choć 
publiczność bardzo serdecznie mnie przyjęła. 

M.W.: Pierwszego męża, Stanisława San-
tora, poznała Pani podczas pracy w Ma-
zowszu. Pomimo późniejszego rozstania 
nadal się Państwo przyjaźniliście. To 
dość rzadkie… Proszę zdradzić receptę 
na przyjaźń z byłym mężem.

I.S.: Jeżeli przyjaźnimy się z kimś, to niezależnie 
od okoliczności przyjaźni nie zrywamy. Przyjaźń 
to znaczy więcej niż miłość. 

M.W.: Nie sposób wyliczyć wszystkich 
Pani piosenek wydanych na pocztów-
kach muzycznych, płytach gramofono-
wych, kasetach, płytach CD.  Nagrała 
Pani wiele przebojów, z którymi wystę-
puje Pani do dziś. Czy ma Pani swoją 
ulubioną piosenkę?

I.S.: Ktoś, kto uprawia ten zawód, zawsze liczy, 
że ta następna piosenka będzie tą jedną jedyną. 

M.W.: Czy w Pani pamięci zapisał się 
jakiś szczególny występ, koncert?

I.S.: Pamiętam większość moich koncertów, 
to dziwne może, ale pamiętam. Nie przez to, 
że były takie najwspanialsze, ale przez to, że 
w każdym koncercie zdarza się coś, co jest 
niepowtarzalne, czego tak prosto nie można 
wytłumaczyć. 

M.W.: Jest Pani chyba jedyną polską pio-
senkarką, która nie odeszła na muzyczną 
emeryturę, choć kilka lat temu zarzeka-
ła się Pani, że kończy występować na 
scenie. Zmieniła Pani jednak decyzję, 
dlaczego?

I.S.: Byłam zmęczona ilością występów, myśmy 
wtedy pracowali bardzo, bardzo dużo. Taka pra-
ca na akord nie służy sztuce. Więc odreagowa-
łam parę lat i na zaproszenie Państwa – z czego 
jestem bardzo dumna  – wróciłam „trochę” na 
scenę. Już nie na akord.

M.W.: Proszę opowiedzieć, jak się Pani 
przygotowuje się do koncertów i w jaki 
sposób później odpoczywa.

I.S.: Prawda, że dzisiaj już trochę dłużej odpo-
czywam po koncercie, ale do każdego koncertu 
i kiedyś i dziś przygotowuję się tak samo rzetel-
nie. 

M.W.: Irena Santor to niezaprzeczalna 
klasa. W dziedzinie muzyki, stylu życia, 
publicznego wizerunku. Zapytam po ko-
biecemu – jak Pani dba o urodę?

I.S.: To mnie trochę odróżnia od wielu kobiet, 
że nigdy nie uważałam się za osobę ładną. 
W związku z tym nie byłam zobowiązana do 
nadmiernego dbania o urodę. Staram się wysy-
piać, staram się nie brać udziału w rozrywkowym 
życiu, bo wtedy trzeba zawsze dużo i głośno 
mówić, a tego struny głosowe nie lubią. Tak 
naprawdę to ja jestem domowy człowiek i lubię 
ciszę. W ciszy najpiękniej słyszy się muzykę. 

M.W.: Przeszła Pani bolesne doświad-
czenia w związku z nowotworem piersi 
i od tamtej pory jest Pani propagatorką 
regularnych badań mammograficznych 
i cytologicznych. Co pomogło Pani 
w wyjściu z choroby?

I.S.: Myślę, że dyscyplina – to raz. Lekarze, któ-
rych słuchałam jak wyroczni. I moje otoczenie, 
które duchowo bardzo mnie wspierało, a to jest 
siła, której nie wolno przeoczyć i lekceważyć. 

M.W.: 2 kwietnia odbędzie się we Wrocła-
wiu Pani recital. Jakie utwory usłyszymy 
na koncercie?

I.S.: Te, które są teraz w moim repertuarze. 
Dość często modyfikuję swój koncertowy pro-
gram, wracam do starszych piosenek i śpiewam 
te najnowsze z moich ostatnich płyt.

M.W.: Czy Irena Santor ma niezrealizo-
wane dotąd marzenia?

I.S.: Ach, no bardzo dużo niezrealizowanych 
marzeń! I to jest piękne! Dlatego muszę bardzo 
długo żyć, bo nie ma nic piękniejszego niż bycie 
na ziemi, życie!
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Tran i marmolada z buraków
Pożegnana niedawno na wieczność w wieku 102 lat Danuta Szaflarska była aktorką 
hołubioną w pamięci starszego pokolenia Polaków jako niezapomniana bohaterka 
dwóch pierwszych po wojnie, polskich filmów fabularnych. „Zakazane piosenki” 
i „Skarb” były obrazami odzwierciedlającymi świeże realia czasu. 

W jednym z ostatnich wywiadów prasowych aktorka 
zapytana, jakie ma wspomnienia z planu filmowego, 
odpowiedziała prostodusznie: można było tam co-
dziennie najeść się do syta. I nie było w tym stwier-
dzeniu żadnej frywolności. Takie oto były realia owe-
go czasu.
Kończy się druga wojna światowa na ziemiach pol-
skich. Kraj jest zdewastowany. Rolnictwo w zniko-
mym stopniu zaopatruje rynek w żywność, stara się 
być chociażby samowystarczalne. 5-7 hektarowe 
gospodarstwa rolne są mało wydajne produkcyjnie, 
a „wielka własność rolna” została rozparcelowana 
reformą rolną na małe działki. Wielkie połacie po-
niemieckiej ziemi na Ziemiach Zachodnich objęły 
Państwowe Gospodarstwa Rolne nieposiadające ani 
umaszynowienia, ani dostatecznej ilości rąk do pracy. 
Moi rodzice mieszkali na wsi i aczkolwiek nie byli 
rolnikami, lecz urzędnikami, nie mieli większych pro-
blemów aprowizacyjnych, ale rodziny mieszkające 
w miastach cierpiały głód. Pamiętam mleko kupowa-
ne spod centryfugi (niewielka maszyna oddzielająca 
mleko i śmietanę), a ta śmietana potrząsana w bu-
telce (zadanie – zabawa dla dzieci) – zamieniała się 
w masło. To była frajda! 

Pracownicze stołówki
W miastach fabrycznych, zanim uruchomiono pro-
dukcję, uruchamiano przede wszystkim stołówki 
pracownicze, co umożliwiało zaopatrzenie z nikłego 
strumienia dystrybucji państwowej oraz przyciągnię-
cie ludzi do konkretnego zakładu. Na Dolnym Śląsku 
jednym z takich miast była czterdziestotysięczna 
wówczas Świdnica. W mieście tym istniało dziesięć 
dużych fabryk zatrudniających docelowo trzydzieści 
tysięcy pracowników. Najprędzej powstała, bo jesz-
cze w 1945 roku stołówka Zakładów Drzewnych przy 

ul. Bystrzyckiej. Przy stołówce powstał też pierwszy 
w mieście sklep spożywczy, dostępny jedynie pra-
cownikom zakładu. Kiedy w roku 1947 rozpoczęto 
odbudowę Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej, 
w hali produkcyjnej ogołoconej z maszyn ostała się 
jedyna prasa, na której Niemcy tłoczyli pokrywy min 
przeciwczołgowych. Właśnie tej prasy użyli pierwsi 
robotnicy do wyprodukowania misek dla, organizują-
cej się wcześniej niż produkcja, stołówki pracowni-
czej. Z czasem stołówka rozrosła się do wydajności 
1200 obiadów dziennie.

Towar reglamentowany
W Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych, Fa-
bryce Wagonów, Szarparni Szmat (później „Siwela”), 
„Magnezytach” czy Cukrowni Świdnica, wszędzie po-
wstawały stołówki równocześnie z odradzającym się 
życiem fabryk. Jednak najtrudniejszym do uzyskania 
towarem dla stołówkowych kuchni było mięso. Zatem 
fabryki świdnickie, jedna po drugiej, rozpoczęły wła-
sne hodowle świń. Zwierzęta były żywione zarówno 
na kupowanych paszach naturalnych, jak i „zlewkach 
kuchennych”. Zapobiegliwość ta była inspirowana 
przez władze polityczne. Któregoś roku dokonano 
konkursowej oceny staranności dyrektorów fabryk 
w zakresie prowadzenia hodowli przyzakładowych. 
Konkurs wygrała ferma Zakładów Wytwórczych Apa-
ratury Pomiarowej („Liczniki”) z hodowlą czterdziestu 
tuczników rasy mięsno-słoninowej. Inne produkty rol-
ne uzyskiwano ze „współpracy miasta ze wsią” (pa-
miętacie te hasła i plakaty?). W roku 1955 robotnicy 
tejże fabryki w liczbie 1218 osób w czasie wolnym od 
pracy pomogli rolnikom z Mysłakowic zebrać plony 
z 82 ha oraz wymłócić 120 ton zboża. Nietrudno było 
więc zaopatrzyć nieco stołówkę i hodowlę.
W intencji umniejszenia kłopotów zaopatrzeniowych 

w żywność przydzielano duże hektary fabrykom do 
podziału na pracownicze ogrody działkowe, których 
użytkownicy mogli mieć własne warzywa i owoce. 
Wspomniana fabryka liczników otrzymała 11 hek-
tarów z przeznaczeniem na pracownicze ogrody 
działkowe, które fabryka oporządziła niezbędną in-
frastrukturą.

„Wsad do kotła” 
Jak pamiętamy, posiłki w stołówkach zakładowych 
były tanie, bowiem konsument płacił jedynie za „wsad 
do kotła” (okropny żargon owego czasu, ale często 
używany w potocznym określeniu), czyli wartość uży-
tego surowca, a reszta była kosztem firmy (eksplo-
atacja, transport, personel). Jak sobie przypominam, 
za pierogi płaciło się 2,30 zł, a inne dania kosztowały 
w granicach 5-7 zł.
Potem, w miarę rozwoju gospodarki w powojennym 
państwie poznikały z fabryk świnie, następnie fabryki 
poznikały i stołówki razem z nimi. Pozostały jedynie 
wspomnienia oraz funkcjonująca do dzisiaj stołówka 
„Cukrowni Świdnica” w Pszennie z różnymi wersjami 
pierogów.
A na koniec z żalem pożegnaliśmy Danutę Szaflar-
ską uosabiającą w naszych wspomnieniach lata mar-
garyny „Ceres”, tranu obowiązkowo pitego w szkole 
łyżką przyniesioną z domu, kubka ciepłego mleka 
z bułką rozdawanego na korytarzu podczas dużej 
przerwy, wiecznie cerowanych skarpetek z wełny (in-
nych nie było), pończoch podwiązywanych na udach 
czerwoną gumką od słoików, puszek duszonej sło-
niny smarowanej na chlebie, marmolady z buraków 
oraz kina objazdowego pokazującego na przeście-
radle rozwieszonym w szkolnej świetlicy film „Skarb” 
z tą niezapomnianą aktorką.

Andrzej 
Wasilewski
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Zakład Pogrzebowy „Styks” świadczy usługi pogrzebowe we Wrocławiu (zarówno na cmentarzach 
komunalnych, jak i parafialnych), a także na terenie całej Polski. Oferuje również MIĘDZYNARODO-
WY TRANSPORT ZMARŁYCH. Wśród krajów, z którymi współpracowaliśmy do tej pory, wymienić 
można m.in.: Anglię, Niemcy, Jemen, Hiszpanię, Bośnię.

Wrocław
ul. Włodkowica 35, przy Urzędzie Stanu Cywilnego 71 344 11 97
ul. Opolska 8, przy cmentarzu 794 700 041
ul. Ślężna, przy Weigla, przy Szpitalu Wojskowym 794 700 042
ul. Osobowicka 61, przy Cmentarzu Komunalnym 505 304 172
ul. Trzebnicka 24, w pobliżu Szpitala MSWiA 794 700 032
ul. Traugutta 57/59, dawny szpital

Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, przy kościele 71 316 63 52
ul. Mireckiego 26, przy Cmentarzu Komunalnym

Zakład Pogrzebowy Styks, jako jedyny we 
Wrocławiu, zapewnia przewozy zmarłych z 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przy ulicy Ołbińskiej 32 oraz wszystkich 

hospicjów, domów pomocy i szpitali.

www.facebook.com/zapal.swieczke

601 700 290

Zakład Pogrzebowy „Styks” oferuje CAŁODOBOWY 
przewóz sanitarny osób zmarłych.

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

Od 23 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

www.styx.pl

Męska Szopa 
W Słupsku została otwarta, już druga w Polsce, 
Męska Szopa. To miejsce, w którym każdy może 
odnaleźć w sobie pasję do majsterkowania 
i spędzić aktywnie wolny czas. Pomysł naprawdę 
jest godny pochwały i naśladownictwa.

Inspiracja 

W Męskiej Szopie wszyscy chętni, nie tylko seniorzy, mogą odnaleźć i realizować 
swoją pasję – majsterkowanie, a jednocześnie poznawać nowych ludzi. Dzięki bez-
płatnemu dostępowi do warsztatu, kompleksowo wyposażonego w narzędzia przez 
firmę JULA, można nie tylko naprawić krzesło sąsiadce, zrobić przedszkolakom 
karmnik dla ptaków, ale również tworzyć nowe, kreatywne projekty. Idea Męskiej 
Szopy wywodzi się z Australii. Na grunt polski pomysł przeszczepiła pani Mira Stani-
sławska-Meysztowicz Fundatorka i wieloletnia Prezes fundacji „Nasza Ziemia”.
– Choć pomysł stworzenia „Męskiej Szopy” narodził się w dalekiej Australii, jeste-
śmy pewni, że na naszym lokalnym gruncie przyjmie się doskonale. Potencjał, 
możliwości  i zapał do majsterkowania mieszkańców Słupska mieliśmy okazję po-
znać podczas organizowanych nie tak dawno warsztatów międzypokoleniowych 
„Ginące  zawody”, które pokazały, jak duża jest potrzeba stworzenia przestrzeni 
do wspólnego majsterkowania. Takie twórcze spędzanie czasu jest doskonałą 
okazją nie tylko do poznawania innych, ale przede wszystkim do rozwijania ma-
nualnych umiejętności, w przyjemnej „indygowej” atmosferze – mówi Jacek Szu-
ba, Prezes Fundacji Indygo, dzięki której powstała i przez którą prowadzona jest 
Męska Szopa w Słupsku.
Męska Szopa w Słupsku zaprasza seniorów, a także wszystkie inne osoby, które 
chcą aktywnie spędzać wolny czas i szukają okazji do poznawania nowych ludzi. 
Informacje o wydarzeniach i działalności będzie można śledzić na fanpage’u: 
Indygowa Męska Szopa. Męską Szopę w Słupsku stworzyła i prowadzi Fundacja 
Indygo, przy wsparciu Miasta Słupska, partnerem zaś jest sieć multimarketów 
Jula. 

W trakcie wykładu poruszone zostaną tematy związane z tradycją Wielkiego Ty-
godnia, Niedzieli Palmowej i Świąt Wielkiej Nocy. Dopełnieniem spotkania będą 
warsztaty robienia palm, które poprowadzą niezwykle kreatywne i twórcze Panie 
z grupy „Niespodzianki”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują jednak 
zapisy. Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 40 
elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl.  
Cykl „Polskie obyczaje i tradycje” to seria zaplanowanych na cały rok spotkań, 
mających charakter otwarty i międzypokoleniowy. Ich tematyka oscyluje między 
innymi wokół polskich świąt, związanych z nimi zwyczajów, symboli i znaczeń.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej, wielkanocnej refleksji i dyskusji. Do zoba-
czenia we Wrocławskim Centrum Seniora!

6 kwietnia 2017 r. Grupa 
O-CAL-eni serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
na niezwykłe spotkanie 
wprowadzające w atmosferę 
Świąt Wielkiej Nocy. 

Wielkanocne obyczaje 
– wykład i warsztaty 
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Przeczytaj, 
zanim kupisz!
Święta za pasem i jak co roku czeka nas kolejna gorączka zakupowa. 
Pamiętajmy jednak, że przedświąteczny okres to również idealny 
czas dla wszelkiej maści sprzedawców, którzy usiłują za wszelką 
cenę spieniężyć swój towar. „Gazeta Senior” ostrzega, jak się chronić 
przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców.
15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumen-
ta, ponieważ tego dnia w 1962 r. John F. Kennedy 
sformułował cztery podstawowe prawa konsumen-
tów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i repre-
zentacji. W 2017 r. UOKiK postanowił przypomnieć 
o prawach osób w wieku senioralnym. Walka z nie-
uczciwymi praktykami  skierowanymi przeciwko nim 
to jeden z najważniejszych celów Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Działania niezgodne z prawem
– Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstsze 
nieprawidłowości dotyczą umów zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorcy, czyli podczas wizyty han-
dlowca w domu konsumenta lub podczas prezentacji 
towarów. W 2016 r. wydaliśmy 13 decyzji, w których 
stwierdziliśmy niedozwolone działania spółek zaj-
mujących się tego typu działalnością. Prowadzimy 
obecnie 14 kolejnych postępowań – mówi Marek Nie-
chciał, prezes UOKiK.
W przypadku wizyt w domach najczęściej naruszają 
prawo firmy, które sprzedają usługi telekomunikacyj-
ne, głównie telefonii stacjonarnej. Nieprawidłowości 

dotyczą również energii elektrycznej i gazu. Naj-
częstszym mechanizmem jest twierdzenie, że chodzi 
o zmianę warunków umowy i obniżenie płaconych 
rachunków. Przedstawiciele mówią, że reprezentują 
dotychczasowego operatora. Jednak w rzeczywisto-
ści podpisujemy umowę z nowym przedsiębiorcą, co 
wiąże się często z rozwiązaniem umowy u dotych-
czasowego i zapłaceniem kary za zerwanie kontrak-
tu.

Uwaga na pokazy sprzętów AGD!
Niedozwolone działania mają również często miejsce 
podczas pokazów, na których sprzedaje się sprzęt 
gospodarstwa domowego, wyroby medyczne czy po-
ściel. Przedsiębiorcy w przesyłanych zaproszeniach 
nie informują, że celem prezentacji będzie sprzedaż 
produktów. Wprowadzają również w błąd co do wła-
ściwości tych produktów oraz utrudniają odstąpienie  
od umowy w ustawowym czasie 14 dni. 

Jak jest w innych krajach? 
Urząd zapytał inne kraje UE, czy również mają pro-
blemy z praktykami wymierzonymi w seniorów pod-

REKLAMA
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Dowiedz się, ile możemy Ci zaoferować!  
Zadzwoń i wylicz swoją rentę dożywotnią.  

Coroczna waloryzacja  
renty dożywotniej

Przejmujemy opłaty  
związane z ubezpieczeniem  
nieruchomości

Dochód z renty nie podlega  
opodatkowaniu

Bezpłatny pakiet opiekuńczy  
w zakresie opieki medycznej  
i prawnej

Możesz wynająć mieszkanie  
i czerpać z tego tytułu  
korzyści finansowe

Możesz skorzystać  
z długoterminowej  
opieki domowej

Mieszkanie, na które  
pracowałeś całe życie,  
teraz zarabia na Ciebie!

Przyjmujemy opłaty związane  
z podatkiem od nieruchomości  
i użytkowaniem wieczystym

801 801 841

Z rentą dożywotnią stać Cię na więcej! 

Gotówka do  
końca życia

Comiesięczny dopływ  
gotówki dożywotnio

Pakiet Opiekuńczy
Opieka medyczna 

i prawna oraz 
możliwość korzystania z 
długoterminowej opieki 

domowej

Duży zastrzyk  
finansowy

Jednorazowy zastrzyk 
finansowy na wybrany  

przez Ciebie cel

Spłata zadłużenia
Pieniądze na spłatę 

zadłużenia lub  
inne wydatki

Finanse

O czym warto  
pamiętać  
podczas zakupów? 
•	 Zastanów się, zanim kupisz.

•	 Nie rozumiesz, nie podpisuj!

•	 Żądaj kopii wszystkich dokumentów, 
które podpisujesz. Masz do tego 
prawo.

•	 Jeśli zawierasz umowę na pokazie 
w domu, masz prawo odstąpić od 
niej w ciągu 14 dni kalendarzowych 
bez podawania przyczyny. 

•	 Wraz z odstąpieniem wygasają 
powiązane z nią umowy dodatkowe, 
np. umowa kredytu, bez względu, 
czy umowa została zawarta z tym 
samym przedsiębiorcą, czy innym 
podmiotem, z którym on się 
porozumiał. 

•	 Masz wątpliwość? Zadzwoń! 
Bezpłatne porady prawne, 
infolinia: 801 440 220 – rzecznicy 
konsumenta, inspekcja handlowa, 
federacja konsumentów.

REKLAMA

czas pokazów. Kilka z nich przyznało, że istnieje 
u nich podobne zjawisko. Były to m.in. Niemcy, Au-
stria, czy Węgry. W niektórych państwach istnieje 
obowiązek zgłaszania pokazu. Niedozwolone jest 
wówczas sprzedawanie innych produktów i w od-
miennych cenach niż w tym zgłoszeniu. 

Skargi seniorów
Polscy konsumenci-seniorzy skarżą się rów-
nież na zbyt małą czcionkę w umowach oraz ich 
skomplikowany język. Proponowane im kontrak-
ty zawierają również szereg odniesień do innych 
dokumentów, np. regulaminów, cenników, tabel 
opłat. W szczególności dotyczy to branży teleko-
munikacyjnej i finansowej. Seniorzy sygnalizują 
brak dostosowania oferty przedsiębiorców do ich 
potrzeb. Przede wszystkim chodzi o sprzedaż im 
usług, z których nie korzystają - np. różnego ro-
dzaju usługi związane z dostępem do internetu. 

Zgłaszanym problemem są również agresywne 
działania windykacyjne, które przede wszystkim 
wśród osób starszych powodują silny stres. 

Wszyscy możemy pomóc
UOKiK przypomina, że ochrona seniorów pro-
wadzona przez instytucje państwowe może być 
wspierana przez każdego z nas.
– Warto sobie zadać pytanie, czy na co dzień mo-
żemy coś zrobić, żeby nie dopuścić do sytuacji, 
w której senior padnie ofiarą manipulacji. Czy 
możemy porozmawiać z sąsiadką, koleżankami 
i powiedzieć im, żeby uważały na wizyty przed-
stawicieli handlowych, zaproszenia na rzekome 
bezpłatne badania medyczne, które okazują się 
pokazami? Ostrzec ich również przed pułapkami, 
które mogą czyhać na tych prezentacjach? – przy-
pomina prezes Marek Niechciał.
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Z naszą kartą wiele zyskujesz
Dbając o naszych Klientów stworzyliśmy „Program Klubowy +”, 
dzięki karcie zbieramy punkty i wymieniamy je na nagrody na 
wszystkich naszych stoiskach Firmowych oraz wybranych stoiskach 
Najemców. Niczego nie narzucamy, to właśnie TY, Drogi Kliencie, 
wybierasz, co chciałbyś otrzymać w ramach zgromadzonych 
punktów.

Wszystkie drogi prowadzą do ASTRY
Bez względu na to, jaki środek komunikacji wybierzesz , do ASTRY 
trafisz bez problemu! Jesteśmy przy skrzyżowaniu Legnickiej, Lotniczej, 
Milenijnej i Na Ostatnim Groszu.

ul. Legnicka
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C.H. ASTRA 
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6
Supermarket Spożywczy 
pon-sob 8.00-21.00, nd 10.00-16.00

pozostałe części obiektu 
pon-sob 9.00-20.00, nd 10.00-16.00

Astra w C.H TGG  
Wrocław, ul. Słubicka 18
Supermarket 
pon-sob 7.00-21.00, nd 9.00-16.00
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Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju o dpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemn iku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

We Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

1. odpady wielkogabarytowe;
2. papier i tekturę;
3. tworzywa sztuczne;
4. drewno;
5. metale;

7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie) 
- jednorazowo do 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l;
8. zużyte opony;

6. tekstylia;

Seniorzy

REKLAMA

Już za miesiąc Wielkanoc. Większość z nas nie może 
się doczekać świąt, ale dla osamotnionych starszych 
osób, Wielkanoc to smutny czas. Jedną z nich jest 
pani Zofia, która wspomina: Moja Wielkanoc zawsze 
kojarzyła się z cudnymi zapachami pieczonych ciast. 
W dzieciństwie skradałam się z siostrą do kuchni by 
wyjadać rodzynki z babki wielkanocnej. Jej dom za-
wsze pachniał domowym ciastem, a teraz nie ma już 
dla kogo piec. Przywykła do samotnych świąt. Wie 
pani, młodzi mają swoje życie, cały czas pędzą, nie 
mają czasu.. – mówi ze smutkiem.
- Doskonale rozumiem panią Zofię – podkreśla Joan-
na Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia 
Ubogich” – Przecież to jest cała radość tych świąt – 
dzielić je z rodziną, z bliskimi. Niestety, takich osa-
motnionych starszych osób jak pani Zofia jest wiele. 
Wolontariusze Stowarzyszenia odwiedzają je na co 
dzień w miastach, w których działają „mali bracia 

Ubogich” - wypełniając pustkę, zaspokajając tęskno-
tę za obecnością drugiego człowieka. Ale święta to 
szczególny czas, kiedy podopieczni „mbU” najdotkli-
wiej odczuwają brak rodziny. 
Chcemy im ten brak zrekompensować, dać poczucie, 
że nie są sami, że także mogą usiąść do stołu, przy 
którym będzie więcej niż jedno nakrycie. – kontynu-
uje J. Mielczarek.
Jak co roku, tuż przed świętami, Stowarzyszenie pla-
nuje zorganizować świąteczne śniadania dla ponad 
300 swoich podopiecznych. By było to możliwe po-
trzebuje wsparcia darczyńców i wolontariuszy. Koszt 
śniadania dla jednej samotnej osoby to 40 zł, w tej 
kwocie zawiera się posiłek, dekoracje świąteczne 
oraz transport dla mniej mobilnych seniorów. Każde 
40 czy 80 złotych to ogromna pomoc.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” zachęca do 
włączenia się w akcję, która może to zmienić

NR KRS 0000160750

Akcję świąteczną można 
wesprzeć wpłacając 
darowiznę bezpośrednio 
na konto Stowarzyszenia 
Numer konta głównego:  
95 1090 1043 0000 0001 
0112 4551
lub na stronie  
www.malibracia.org.pl/
wielkanoc
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JAK SZYBKO  
I BEZPIECZNIE  
WYLECZYĆ  
ZAĆMĘ?

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

Umów się na pełną i profesjonalną  
wizytę w kierunku zaćmy

w ramach świadczeń NFZ - BEZ KOLEJKI,
zabieg w prywatnej klinice w Czechach,
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.

REKLAMA
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VITA holistycznie do seniora
Znana wszystkim wrocławianom VITA – Przychodnia Lekarzy Specjalistów 
i Stomatologów jest z nami już ponad 60 lat. Bogate doświadczenie 
w leczeniu pacjentów, wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz 
nowoczesny sprzęt diagnostyczny sprawiają, że z usług przychodni cały 
czas korzystają rzesze wrocławian, a nawet Dolnoślązaków. 
Jedną z wielu poradni specjalistycznych w Vicie jest 
poradnia geriatryczna, która oferuje holistyczne podej-
ście do człowieka starszego. Kładzie również nacisk 
na profilaktykę, gdyż aby być sprawnym w starości, 
należy zadbać  o to wcześniej. I choć różne schorzenia 
przyspieszają proces starzenia się organizmu i utraty 
jego sprawności, to odpowiednio wcześnie zdiagno-
zowane problemy zdrowotne i wdrożone leczenie po-
zwalają przywrócić VITAlność i sprawność.

Kompleksowa ocena geriatryczna
Kto i w jakiej sytuacji powinien skorzystać z konsul-
tacji i kompleksowej oceny geriatrycznej? Na pewno 
osoby powyżej 60 roku życia, u których bliscy za-
uważyli zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci, 
pogorszenie sprawności. Konsultacje są także wska-
zane w sytuacji, gdy pacjent nie był jeszcze komplek-
sowo badany oraz gdy wykazuje niechęć do hospi-
talizacji. Kompleksowa ocena geriatryczna to także 
sposób, by uniknąć kilkukrotnych wizyt lekarskich, 
co bywa obciążające dla najbliższych krewnych, 
zwłaszcza gdy nie mają czasu na asystowanie star-
szej osobie oraz gdy nie jest ona w pełni samodzielna 
w poruszaniu się. Warto skorzystać z konsultacji, jeśli 
zależy nam, aby nasz bliski jak najdłużej pozostawał 
w dobrym zdrowiu.

Całościowa diagnoza
W ramach pakietu ambulatoryjnego Kompleksowej 
Diagnostyki Geriatrycznej specjalista wykona cało-
ściową ocenę geriatryczną pacjenta bez konieczno-
ści pobytu w szpitalu. Lekarz geriatra zbierze szcze-
gółowy wywiad od pacjenta i opiekuna, przeprowadzi 
badanie i ustali zalecenia dotyczące dalszego postę-
powania oraz leczenia. Na miejscu zostaną wykona-

ne niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje. 
I to wszystko podczas zaledwie jednej wizyty! Bez 
czekania, bez kolejek, bez zbędnego wysiłku.
Plan badań w ramach całościowej oceny geriatrycz-
nej obejmuje: ocenę sprawności funkcjonalnej, oce-
nę nastroju, stanu psychicznego, stanu odżywienia 
organizmu i sprawności umysłowej seniora, a także 
warunków socjalnych i jego indywidualnych potrzeb. 
Wykonane zostaną pomiary antropometryczne oraz 
pomiar ciśnienia i badanie EKG.

Badania na miejscu 
w Przychodni VITA
W trakcie konsultacji geriatrycznej po przeprowadze-
niu pogłębionego wywiadu lekarskiego i zbadaniu 
pacjenta, lekarz geriatra zleci badania diagnostycz-
ne, które można wykonać w Przychodni VITA: EKG, 
USG, w tym USG naczyń, USG serca, RTG, badania 
laboratoryjne oraz badanie słuchu. Do dyspozycji pa-
cjentów są również  indywidualnie dobrane konsul-
tacje specjalistyczne w zakresie takich specjalności, 
jak okulista, laryngolog, neurolog, kardiolog, angio-
log, diabetolog, reumatolog, ortopeda, gastroentero-
log oraz rehabilitacja.

Gimnastyka dla seniorów
W ramach działania poradni geriatrycznej seniorzy 
mogą skorzystać ze specjalnie im dedykowanej re-
habilitacji (Senior FITNESS). Udział w zajęciach zo-
stanie poprzedzony oceną fizjoterapeutyczną, czyli 
oceną sprawności ruchowej. 
Gimnastyka seniorów zawiera 10 zajęć mających na 
celu: poprawę sprawności ruchowej: równowagi, ela-
styczności, gibkości i wytrzymałości oraz zwiększe-
nie siły i masy mięśniowej. Seniorzy zdobędą rów-

nież praktyczną wiedzę w zakresie nauki wstawania 
po upadku. Każde zajęcia trwają 30 minut.
Co istotne, pacjenci wymagający rehabilitacji specjali-
stycznej mają indywidualnie dobierane programy. Do 
takich osób należą seniorzy z chorobą zwyrodnienio-
wą stawów, chorobą Parkinsona, osteoporozą, ze-
społem słabości oraz po endoprotezoplastyce stawu 
kolanowego i stawu biodrowego. Przy zakupie 10 za-
biegów fizjoterapeutycznych dostaniemy 15% zniżki.  

Pakiet rehabilitacja  
Zdrowy Senior:
Wariant 1 (cena po zniżce 300 zł):
• Ćwiczenia indywidualne x 5
• Masaż całego kręgosłupa x 1 
• 2 dowolne zabiegi fizykoterapii (elektrotera-

pia, laser, ultradźwięki, magnetoterapia) x 5 
(rodzaj zabiegu do ustalenia z fizjoterapeutą)

Wariant 2 (cena po zniżce 500 zł):
• Ćwiczenia indywidualne x 10
• Masaż całego kręgosłupa x 2
• 2 dowolne zabiegi fizykoterapii (elektrotera-

pia, laser, ultradźwięki, magnetoterapia) x 5 
(rodzaj zabiegu do ustalenia z fizjoterapeutą)

Zapraszamy do VITY! ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
tel. 71/ 343 22 65, 71/ 343 35 56, e-mail: kontakt@vita.wroclaw.pl

Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie

 

Więcej informacji na stronie internetowej nobelbiocare.pl

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

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

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

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

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

Sklep Medyczny 

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

•	 pieluchomajtki
•	 wkładki	urologiczne
•	 cewniki
•	 sprzęt	stomijny
•	 rajstopy	i	podkolanówki	
przeciwżylakowe

•	 materace	i	poduszki	
przeciwodleżynowe

•	 stabilizatory,	ortezy
•	 peruki	i	protezy	piersi
•	 chodziki
•	 wózki	inwalidzkie
•	 wkładki	ortopedyczne
•	 ciśnieniomierze
•	 glukometry
•	 laski,	kule	
i	in.	art.	medyczne

Zdrowie
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Krzesełko schodowe
Windy schodowe są to urządzenia wykorzystywane do transportowania ludzi starszych 
i mających trudności z poruszaniem się wzdłuż schodów. Bardzo często używają wind 
krzesełkowych również osoby młode, u których występuje problem z poruszaniem się 
po schodach.
Krzesełko schodowe to rodzaj windy schodowej, która 
pomaga w pokonaniu schodów osobie mającej trud-
ności w poruszaniu się. Jest jednym z najtańszych 
i najbardziej uniwersalnych typów wind schodowych, 
pomocnych w likwidowaniu barier architektonicznych. 
Jego zaletą jest prosta instalacja oraz łatwa obsługa, 
a także niska cena. Urządzenie jest zasilane z akumu-
latora, dzięki czemu może działać nawet wtedy, gdy 
w domu zabraknie prądu.
Krzesełko składa się z toru jezdnego, wagonika oraz 
siedziska. W wagoniku znajduje się napęd, zasilanie, 
system sterowania i przeniesienia napędu oraz cała 
konstrukcja i rolki stabilizujące. Na wagoniku zamon-
towane jest obrotowe, bardzo komfortowe i ergono-
miczne siedzisko, posiadające oparcie i podłokietniki 
(istnieje możliwość powiększenia szerokości pomiędzy 
podłokietnikami). Na siedzisku znajduje się także pas 
bezpieczeństwa.
W czasie jazdy siedzisko jest zablokowane w jednym 
położeniu. Dodatkowo podnóżek i pasy bezpieczeń-
stwa podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Zasilanie i sterowanie
Podział krzeseł schodowych można wykonać pod ką-
tem kształtu toru jezdnego – proste oraz zakrzywione. 
Krzesła schodowe prostoliniowe występują jako urzą-
dzenia używane, których cena jest dużo niższa niż 
krzesełek schodowych w wersji nowej.
Większość modeli krzesełek schodowych zasilana jest 
z akumulatorów, ładujących się na przystankach, które 
są z reguły umiejscowione na krańcach toru jezdnego.
W każdym krzesełku schodowym możliwe jest sterowa-
nie z poziomu siedziska (po zajęciu miejscu na krze-
sełku schodowym) lub sterowanie zdalne. W krzesłach 

krzywoliniowych jest to sterowanie radiowe, a w pro-
stych sterowanie na podczerwień.
Udźwig krzesełka schodowego w zależności od modelu 
wynosi od 125 kg do nawet 150 kg. 

Montaż
Winda krzesełkowa na szynie prostej może być mon-
towana na schodach prostych. Niekiedy możliwe są 
odstępstwa od tej reguły. Do montażu krzesła schodo-
wego nie są wymagane z reguły żadne wcześniejsze 
prace na schodach. 
Szynę jezdną mocuje się do stopni schodów. W dolnej 
części schodów szyna opiera się o podłogę, a w górnej 
części wychodzi poza ostatni stopień na 20 cm.
Winda schodowa jest zasilana z baterii znajdujących 
się w środku urządzenia. To oznacza, że podczas dzia-
łania (jazda w górę lub w dół) nie jest pobierana energia 
sieciowa. Aczkolwiek po zaparkowaniu windy na przy-
stanku (dolnym i/lub górnym) następuje doładowanie 
tych akumulatorów.
Obsługa krzesełka jest możliwa 
poprzez specjalne przyciski ste-
rujące, które znajdują się na oby-
dwu podłokietnikach. Możliwe jest 
także uruchomienie windy za po-
mocą pilota zdalnego sterowania.
Zdarza się, że krzesło dźwigowe 
proste udaje się zainstalować na 
schodach zabiegowych. Jeżeli 
ekipa zajmująca się instalacją ma 
duże doświadczenie, powinno się 
udać bez problemu zamontować 
krzesełko na schodach, gdzie za-
bieg jest na górze.

Przedsiębiorstwo Windy Schodowe dostar-
cza i montuje krzesełka oraz inne winny 
schodowe na terenie całej Polski. Zainsta-
lowaliśmy setki urządzeń do transportu osób 
starszych oraz niepełnosprawnych. Pomo-

gliśmy rzeszy osób mającym trudności w po-
konywaniu schodów. Jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem firmy Acorn w Polsce. 

Więcej informacji, rezerwacje, zamówienia: 
692 44 94 74 Pan Rafał, 608 445 819 Pan Łukasz

www.windy-schodowe.pl/promocje
e-mail: info@windy-schodowe.pl

Brytyjska firma Acorn, renomowany 
producent krzesełek schodowych, jako 
jedyna w Europie pozyskuje i oferuje 
używane krzesła schodowe na szy-
nie prostej. Krzesło schodowe i szyna 
jezdna najczęściej mają około 3-4 lata, 
natomiast siedzisko jest zawsze nowe. 
CENA! Koszt zakupu i montażu używa-
nego krzesełka schodowego firmy Acorn 
mieści się w przedziale od 5 do 7 tysięcy 
zł, ostateczna cena zależy m.in. od dłu-
gości toru, po którym będzie poruszać 
się krzesełko. Krzesełka dostępne są od 
ręki, a czas instalacji z reguły wynosi on 

od 3 do 7 godzin. GWARANCJA! Kupu-
jący otrzymuje roczną, pisemną gwaran-
cję, którą dodatkowo można przedłużyć 
do 2 lat za drobną opłatą. 
Krzesełko schodowe firmy Acorn jest je-
dynym używanym krzesełkiem schodo-
wym na polskim oraz europejskim rynku 
oficjalnie dystrybuowanym przez pro-
ducenta. Wiosenna promocja obejmuje 
model SuperGlide 130. Dzięki temu roz-
wiązaniu likwidacja bariery architekto-
nicznej jest tania i szybka. Zadzwoń już 
dziś, zacznij cieszyć się niezależnością 
i wolnością. 

Używane krzesło schodowe Acorn 

Wiosenna 
Promocja -40%

Materiał powstał we współpracy z firmą Windy Schodowe
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Kolanko Senior Care	to	centrum	rehabilitacji	z	dojazdem	do	pacjenta	
we	Wrocławiu	i	okolicach.	Specjalizuje	się	w	obszarach	takich	jak	rehabilitacja	
domowa	osób	starszych,	rehabilitacja	po	udarze,	rehabilitacja	po	endoprotezie,	
opieka	dla	seniora,	terapia	manualna,	masaż.	Więcej	informacji	na	stronie		
www.kolankoseniorcare.pl	oraz	pod	numerem	telefonu	606 953 454.		

Fizjoterapia 
z sercem cykl porad fizjoterapeutycznych

O tym, że ból kręgosłupa potrafi skutecznie utrudnić życie, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieją proste i skuteczne sposoby, 
które mogą być receptą na tego typu dolegliwości. 

O kilka prostych porad na temat tego, jakie ćwiczenia 
pomogą zmniejszyć ból pleców i jednocześnie lepiej 
funkcjonować na co dzień, zapytaliśmy Marcina Ko-
lanko, specjalistę w rehabilitacji seniorów z centrum 
rehabilitacji Kolanko Senior Care. 

O czym pamiętać i jak ćwiczyć, gdy boli nas 
kręgosłup?
– W momencie, gdy odczuwamy dolegliwości bólowe 
w obrębie pleców należy pamiętać przede wszystkim 
o tym, że istotny jest sposób, w jaki odpoczywamy. 
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pozycja 
siedząca, która wydaje się pozycją odpoczynku, jest 
dla naszego kręgosłupa obciążająca. Dlatego też, je-
żeli bolą nas plecy podczas stania, chodzenia, wyko-
nywania czynności domowych powinniśmy w wolnej 
chwili położyć się na łóżku lub na macie do ćwiczeń 
ze zgiętymi nogami na 15 minut. Nogi najlepiej uło-
żyć na większej poduszce lub jeżeli leżymy na macie 
na podłodze, ułóżmy je na krześle. 

Dzięki przyjęciu takiej pozycji nasz kręgosłup odpo-
czywa. 

Ćwiczenia w klęku podpartym
Oprócz tego warto wykonywać ćwiczenia w pozy-
cjach klęku podpartego. Są to pozycje niskie i bez-
pieczne dla naszego kręgosłupa. W tej pozycji klęczy-
my, obie dłonie opieramy na podłodze, a nasze plecy 

powinny być proste.
Z tej pozycji wyjściowej wykonujemy ćwiczenie pole-

gające na wyciąganiu pleców do góry tak, aby je za-
okrąglić i jednocześnie wykonujemy wydech.
Z zaokrąglonymi plecami pozostajemy ok. 3 sekundy, 
następnie wykonujemy wdech i wyginamy plecy w łuk, 
to znaczy lędźwia powinny być niżej niż biodra i barki.
Polecamy wykonanie 30 powtórzeń tego ćwiczenia 
codziennie. Dzięki temu ćwiczeniu pobudzamy krą-
żenie, poprawiamy wydolność płuc i pracujemy na 
mięśniach głębokich, które mogą się przyczynić do 
redukcji bólu kręgosłupa. 

Innym ćwiczeniem w klęku podpartym jest naprze-
mienne wysuwanie rąk przed siebie, przed głowę. 
Głowa zawsze powinna być skierowana w stronę 

dłoni ręki, którą wyciągamy do przodu. Rękę utrzy-
mujemy w górze przez ok. 3 sekundy.
Powtórzmy to ćwiczenie po 15 razy na każdą rękę. 
Dzięki niemu stabilizujemy i wzmacniamy kręgosłup, 
co również może znacznie zmniejszyć ból pleców. 

Rehabilitacja w domu pacjenta
Oczywiście u każdej osoby przyczyny bólu mogą być 
inne, z jednymi łatwiej jest sobie poradzić domowy-
mi sposobami, inne wymagają długotrwałej terapii. 
Dlatego też oprócz wykonywania kilku prostych, 
opisanych powyżej ćwiczeń zawsze powinniśmy 
skonsultować się także z fizjoterapeutą, najlepiej 
specjalizującym się w terapii osób po 50-tym roku 
życia. Będzie on w stanie profesjonalnie pomóc nam 
wrócić do sprawności, poświęci wystarczająco dużo 
czasu, by ćwiczenia przyniosły odpowiedni efekt. Co 
więcej, firma Kolanko Senior Care prowadzi rehabili-
tację w domach pacjentów, dlatego nie musimy mar-
twić się dojazdem do placówki medycznej, co zwłasz-
cza w przypadku, gdy odczuwamy ból, jest dużym 
ułatwieniem. Dodatkowo, fizjoterapeuta z Kolanko 
Senior Care nie pobiera opłaty za pierwszą 30-minu-
tową diagnostyczną wizytę u pacjenta. 
Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej i czy-
tania „Gazety Senior”, bo już w następnym numerze 
zamieścimy kolejny odcinek porad fizjoterapeuty 
Pana Marcina Kolanko.

Materiał powstał we współpracy z firmą Kolanko Senior Care
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Polski ZwiąZek Głuchych oddZiał dolnośląski 
sPecjalistycZny ośrodek diaGnoZy i rehabilitacji 
dZieci i MłodZieży Z wadą słuchu

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

Aparaty słuchowe to rozwiązanie 
najczęściej zalecane osobom 
starszym z niedosłuchem. Na czym 
polega specyfika protezowania 
słuchu u seniorów, wyjaśnia Aldona 
Sobiecka protetyk słuchu z Polskiego 
Związku Głuchych.
Presbyacusis definiuje się zazwyczaj jako 
niedosłuch typu odbiorczego (wynikający 
z uszkodzenia ucha wewnętrznego) w zakresie 
wysokich częstotliwości, spowodowany 
procesami starzenia się organizmu. Niedosłuch 
wysokoczęstotliwościowy u osób starszych generuje 
jednak inne problemy niż u osób młodych – seniorzy 
mają o wiele większe trudności z rozumieniem mowy, 
zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych, np. na ulicy, w głośnych, 
gwarnych miejscach. Dlatego ważniejszy niż słyszenie wszystkich 
otaczających dźwięków może okazać się komfort słyszenia.

aParat słuchowy 
dla seniora

ZaPrasZaMy 
do ośrodka 

PZG

Biała Sobota 20 maja, od 9.00 do 14.00
Badanie słuchu, prof. E. Ozimka, konsultacje 
psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

10% rabatu* dla członków 
PZG na akcesoria do aparatów 
słuchowych 

10% rabatu* dla wszystkich na 
baterie do aparatów słuchowych 
* rabaty obowiązują od 1 kwietnia

POzwól, by jeDzeNie  
Cię wyleCzyłO.  
Dieta ODKwaSzająCa  
w wiOSCe MeDyCzNej  
MeDCithi zebRzyDOwiCe.
Prawie każda choroba jest wynikiem zbyt dużego stężenia kwasu. Nadmiar 
kwasu jest przyczyną nadwagi, cukrzycy i innych chorób z nowotworem 
włącznie - twierdzi dr Young. Odkwaszając organizm zrzucasz ok. 0,5 kg 
dziennie jedząc 4 razy dziennie. Ograniczasz zapotrzebowanie na insulinę 
lub ją odstawiasz po trzech miesiącach. Organizm oczyścisz z grzybów, 
pleśni, drożdży. Ustąpią alergie i zaburzenia nastroju. Organizujemy 
również turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne i z dofinansowaniem 
PFRON, na które zapraszamy.

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

REKLAMA

Miałeś zawał? 
Porozmawiajmy o seksie
Zawał serca to nie tylko ogromne zagrożenie dla zdrowia, ale też 
bardzo traumatyczne przeżycie, które rzutuje na resztę życia. 
Trzeba jednak pamiętać, że po zawale serca można nie tylko wyjść 
ze szpitala, wrócić do pracy, ale też normalnie uprawiać seks. 
Najważniejsze jest, aby porozmawiać z lekarzem o swoich obawach 
i oczekiwaniach.

Jak dochodzi do zawału
W Polsce codziennie około 300 osób ma zawał. 
Jest to stan, w którym dochodzi do zamknięcia 
tętnicy doprowadzającej krew do serca. W efek-
cie, z powodu braku dopływu utlenowanej krwi, 
mięsień sercowy obumiera. Objawami zawału 
są: silny ból w klatce piersiowej za mostkiem 
i duszność, uczucie pieczenia, rozpierania klat-
ki piersiowej oraz ból pleców między łopatkami. 
Zdarzają się również nudności i wymioty. 
W przypadku zawału bardzo ważna jest szyb-

ka reakcja i przewiezienie chorego do szpita-
la w celu udrożnienia tętnicy. Warto pamiętać 
o profilaktyce, szczególnie jeśli znajdujemy się 
w grupie osób z czynnikami ryzyka rozwoju 
choroby wieńcowej i zawału, do których należą: 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, wysoki 
poziom cholesterolu, stres oraz wiek powyżej 45 
lat i czynniki genetyczne (historia zachorowań 
w najbliższej rodzinie).
Problemy po zawale
W przypadku większości mężczyzn nie ma prze-

ciwwskazań do powrotu do aktywności seksu-
alnej po zawale serca. Problemem są przede 
wszystkim obawy pacjentów, którzy wstydzą się 
na ten temat rozmawiać ze swoim lekarzem. 
Brak wiedzy wywołuje strach przed powrotem 
do współżycia.
Badacze z Uniwersytetu w Chicago potwierdzili, 
że im szybciej mężczyzna po zawale otwarcie 
porozmawia ze swoim lekarzem, tym szybciej 
zrozumie, jakie wyzwania czekają jego organizm 
i wróci do normalnego funkcjonowania. Również 
seksualnego.
Jak zauważa Paulina Polak, seksuolog z Cen-
trum Medycznego Falck: – Ważne jest, żeby 
porozmawiać ze swoim lekarzem nie tylko na 
temat oczekiwań, ale również obaw. Pytań jest 
wiele: kiedy można wrócić do aktywności sek-
sualnej, jaki będzie to miało wpływ na kondycję 
serca, ale również , na jakie znaki ostrzegawcze 
zwracać uwagę. W przypadku każdego pacjenta 
odpowiedzi będą się różnić.

Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl
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Zachorowalność na schorzenia układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem. Oprócz leczenia farmakologicznego 
niezwykle istotny jest tryb życia – odpowiednia dieta oraz rehabilitacja. Wczasy połączone z rehabilitacją stały 
się bardzo popularne wśród seniorów. To pierwszy krok do zmiany nawyków i zadbania o własne zdrowie, bo 
w ramach NFZ do sanatorium możemy zostać skierowani jedynie raz na dwa lata. A to zdecydowanie za rzadko.

Wyjazdy rehabilitacyjne dla 
osób z chorobami krążenia

SIEĆ OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO – REHABILITACYJNYCH

Statystyki są porażające: co drugi Polak umiera na serce. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego choroby 
i powikłania kardiologiczne są przyczyną niemal 46% wszyst-
kich zgonów, a w wyniku zawału serca codziennie do polskich 
szpitali trafia ponad 200 osób. Dotyczy to osób w każdym wie-
ku, ale najbardziej narażeni są seniorzy.
Rozwojowi choroby wieńcowej i zawału sprzyja niezdrowy 
tryb życia, a w szczególności stres, wysoki poziom chole-
sterolu, otyłość. Czynnikami ryzyka są także wiek powyżej 
45 lat, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz historia zachoro-
wań w najbliższej rodzinie.
Osoby po 50. r.ż. powinny wykonywać badanie poziomu 
cholesterolu co roku. Odpowiednia profilaktyka i szybka re-
akcja przy złych wynikach – zmiana diety, więcej ruchu lub 
pomoc farmakologiczna mogą skutecznie opóźnić rozwój 
chorób układu krążenia.

Rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna jest ważnym, bo kompleksowym 
działaniem w przypadku osób, którym grozi ryzyko zacho-
rowania na serce oraz tym, które już przebyły zawał. Wiele 

ośrodków poszerza swoją ofertę o odpłatne pobyty rehabilita-
cyjne, ponieważ kolejki w NFZ są długie, a coraz więcej osób 
starszych jest zainteresowanych wypoczynkiem połączonym 
z leczeniem lub profilaktyką. Większe zainteresowanie prze-
kłada się na niższe ceny dla seniorów, a korzystają z nich 
także osoby, które oczekują w kolejce do sanatorium na NFZ.

Wczasy dla osób po zawale
SUS TRAVEL posiada trzy, własne Ośrodki Wypoczynkowo-
-Rehabilitacyjne w urokliwych miejscowościach Pomorza 
Zachodniego: SUS i PIRAMIDĘ w Mrzeżynie oraz VARSO-
WIĘ w Międzywodziu.
Pobyty rehabilitacyjne w każdym z nich przeznaczone są 
m.in. dla osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniem ob-
wodowego krążenia krwi czy po przebytym zawale mięśnia 
sercowego. Wczasy zawierają nocleg, pełne wyżywienie, 
konsultację lekarską, opiekę pielęgniarską oraz dwa zabiegi 
dziennie. Oferowane zabiegi lecznicze obejmują m.in. ma-
saż klasyczny, drenaż limfatyczny, magnetoterapię, lasero-
terapię, elektroterapię, krioterapię, okłady borowinowe, ką-
piel perełkową i kąpiel solankową.
W trakcie turnusów odbywają się: gimnastyka poranna, wie-
czorki taneczne z muzyką na żywo, biesiady przy ognisku, 
nordic walking, wycieczki fakultatywne. Można również bez 
ograniczeń korzystać z szerokiej bazy sportowo-rekreacyj-
nej na terenie Ośrodków (w tym również z wypożyczalni 
sprzętu plażowego).
Warto już dziś zarezerwować wczasy rehabilitacyjne, aby za-
dbać o swoje zdrowie. W końcu to zdrowie jest najważniejsze 
i nie warto na nim oszczędzać. Pobyty rehabilitacyjne to dla 
osób chorych leczenie, a dla zdrowych skuteczna profilaktyka

O.W.R. SUS Mrzeżyno
ul. Nadmorska 12
72-330 Mrzeżyno
tel./fax 91 386 62 94
mrzezyno@sustravel.pl

O.W.R. VARSOWIA Międzywodzie 
ul. Wojska Polskiego 8
72-415 Międzywodzie
tel./fax 91 381 38 69
miedzywodzie@sustravel.pl

O.W.R. PIRAMIDA Mrzeżyno 
ul. Kołobrzeska 30
72-330 Mrzeżyno
tel./fax 91 386 61 47
piramida@sustravel.pl

OFERTA  
WIOSENNA

wypoczynek z zabiegami 
w atrakcyjnej cenie

OFERTA WIELKANOCNA
12.04 – 22.04.2017 r. (10 dni, 9 nocy)
CENA: 850 zł/os.

OFERTA WIOSENNA
22.04. – 29.04.2017 r;    560 zł/os.
06.05. – 20.05.2017 r.; 1300 zł/os.
20.05. – 03.06.2017 r.; 1400 zł/os.
Turnus rozpoczyna się kolacją  
w dniu przyjazdu, a kończy  
śniadaniem w dniu wyjazdu

ZAREZERWUJ U NAS     POMIń POŚREDNIKóW     ZAPłAć MNIEJ!

Jadwiga  
Kalinowska-Kowalik   
autor produktu 

PoMoc w walce Z nałoGieM i streseM

kudZu root
Korzeń rośliny Kudzu jet 
bogaty w izoflawony, które 
wpływają na funkcję trawienia 
i na fizjologię stresu. Łagodzą 
chęć sięgania po używki 
jak alkohol i nikotyna. 
Wspomagają redukcję napięcia 
nerwowego i zmęczenia. 
Korzeń Kudzu ma odczyn 
zasadowy, wspomaga 
trawienie, oczyszcza organizm, 
reguluje apetyt. Nie zawiera 
glutenu ani laktozy.

telefon Zaufania: 71 347 91 54

www.kudzu.pl
produt kanadyjski, oskar ziołowy

FUNDACJA AKITA

REKLAMA

Materiał powstał we współpracy 
z SUS Travel
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Co jest przyczyną łysienia?
Jesteśmy jednym z najbardziej 
łysiejących narodów świata – 
Polska to jedno z 10 państw 
o największej liczbie łysych, 
natomiast pierwsze miejsce 
piastują Czesi. Co sprawia, że 
Polacy tracą włosy częściej niż 
Holendrzy czy Skandynawowie? 
Naukowcy postanowili zbadać częstotliwość łysienia 
wśród populacji i stworzyli coś w rodzaju „mapy łysie-
nia”. Wnioski zaskakują. Na pierwszym miejscu naj-
bardziej łysiejących narodów są Czesi – niemal poło-
wa mężczyzn doświadcza utraty włosów, częściowej 
lub całkowitej. Kolejne są Hiszpania, Niemcy, Fran-
cja, Wielka Brytania, USA i Włochy. Polska plasuje 
się na 8 miejscu rankingu, zaraz za nią są Holandia, 
Rosja i Kanada.

Gen łysienia
– Takie wyniki są ciekawą perspektywą, choć pro-
blem łysienia jest znacznie bardziej skomplikowany, 
by sprowadzać go wyłącznie do szerokości geogra-
ficznej. Główną przyczyną łysienia androgenowego, 
czyli łysienia typu męskiego jest działanie dihydro-
testosteronu (DHT), hormonu będącego pochodną 
testosteronu, a konkretnie nadwrażliwość mieszków 
włosowych na wpływ DHT. Wrażliwość na DHT i tzw. 
„gen łysienia” są z kolei uwarunkowane genetycz-
nie. Dziedziczymy je pokoleniowo, ze strony matki, 
ojca lub obojga rodziców. Ten 5-krotnie silniejszy od 
samego testosteronu hormon występuje u każdego 
z nas, ale nie u każdego występuje taka sama reak-

cja. Dokładny mechanizm działania DHT na mieszki 
włosowe nie jest do końca zbadany. Wiemy nato-
miast, że prowadzi on do miniaturyzacji mieszków 
włosowych, hamuje i uniemożliwia poprawny wzrost 
włosów. Zwykle proces rozpoczyna się w okolicach 
30 roku życia i postępuje – komentuje dr Grzegorz 
Turowski, chirurg z dr. Turowski Hair Restoration Cli-
nic w Katowicach.

Cywilizacja łysiejących
Najmniejszy odsetek łysiejących jest z kolei w… 
Chinach. Także państwa takie, jak Meksyk, Japonia, 
Hongkong, Malezja, Tajwan czy Korea Południowa 
plasują się nisko w rankingu najbardziej łysiejących 
regionów świata. Ze statystyk wynika, że u mężczyzn 
o białym kolorze skóry problem łysienia występuje 
częściej niż u mieszkańców Azji, Ameryki Południo-
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Okulary progresywne z dużymi 
rabatami nawet do 40%
Modne i tanie oprawy
Ćwiczenia mięśni oczu. 20 minutowe 
sesje tylko za 20 zł
Profesjonalne badanie wzroku

ul. Komadorska 53 P, Wrocław
tel. 71 36 96 124
tel. 500 744 566

REKLAMA

wej lub Afryki. Również skala łysienia jest inna, bardziej zaawansowana u Euro-
pejczyków w stosunku do pozostałych grup etnicznych. Skąd takie różnice?
– Choć w większości przypadków utracie włosów winne są predyspozycje gene-
tyczne, to często jest to również efekt problemów zdrowotnych, skutek uboczny 
farmakoterapii lub też kombinacja różnych czynników, w tym stylu życia. Istotne są 
czynniki cywilizacyjne np. używki, stres, nieodpowiednia dieta. Widzimy tu pew-
ną zależność – narody, wśród których jest duży odsetek łysiejących to państwa 
głównie zachodnie, cywilizacyjnie wysoko rozwinięte. Z drugiej zaś strony mamy 
Indian, rdzennych mieszkańców m.in. Ameryki Północnej, u których problem ły-
sienia z nieznanych powodów nie występuje w ogóle. To, że tryb życia odgrywa 
coraz większą rolę, pokazuje również przykład Polski. Nieodpowiednie nawyki 
np. brak regularnych badań kontrolnych, lekceważenie objawów, duże wahania 
wagi, duży poziom stresu, nieodpowiednia pielęgnacja – to wszystko ma wpływ 
na coraz większy odsetek Polaków skarżących się na przerzedzenie włosów – 
mówi ekspert.  
Poszczególne przynależności etniczne różnią się nie tylko skalą utraty włosów, ale 
też ich wyglądem i strukturą. U mieszkańców Azji i Afryki pasma włosów są grub-
sze, u Europejczyka z kolei włosów jest więcej (gdy nie łysieje), ale są one cieńsze. 
Paradoksalnie, mimo że chińscy mężczyźni łysieją zdecydowanie rzadziej niż Eu-
ropejczycy, to równocześnie posiadają o wiele mniejszy zarost i dużo rzadsze 
owłosienie na ciele. 

Łysienie na… talerzu
Niektóre badania wskazują choćby na dietę poszczególnych krajów, która może 
mieć znaczenie dla kondycji włosów. W Japonii skala łysienia zwiększyła się wraz 
ze wzrostem  popularności fast foodów, tak popularnych na Zachodzie. Z kolei 
badacze z Instytutu Endokrynologii w Czechach zaobserwowali, że profil hormo-
nalny przedwcześnie łysiejących mężczyzn jest bardzo zbliżony do profilu hor-
monalnego kobiet chorujących na zespół policystycznych jajników. Choroba ta 
jest powiązana z wysokim poziomem insuliny i cukru we krwi, również u osób 
z problemem łysienia obserwuje się wysoki poziom cukru. Dlatego tak ważne jest 
odstawienie produktów bogatych w rafinowane węglowodany (np. cukier, biała 
mąka) na rzecz warzyw i chudego mięsa. 
Wystarczy też porównać talerz przeciętnego mieszkańca Zachodu oraz Wscho-
du. U Chińczyka lub Japończyka na talerzu znajdziemy żywność w większości 
nieprzetworzoną, świeże ryby, owoce morza, soję, która bogata w fitoestrogeny 
wyrównuje poziom testosteronu, dużo warzyw. Z kolei przeciętny Anglik, Polak lub 
Amerykanin o wiele chętniej zajada się fast foodami, czyli żywnością pełną kon-
serwantów. Czesi, którzy są na czele rankingu, również słyną z tłustego jedzenia, 
wśród których króluje smażony syr, knedliczki z sosem i mięsne gulasze. Eksperci 
wskazują, że choć jadłospis nie jest decydujący, to jednak dieta uboga w warzywa 
i witaminy oraz duże ilości soli mogą się ostatecznie odbić na kondycji włosów 
i pogłębiać dolegliwość. 



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny18

REKLAMA

Giełda ofert turystycznych

Zapewniamy całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, 
posiadamy własną bazę zabiegową, którą obsługuje 
wykwalifikowany personel medyczny.
Pokoje dwu-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
Ceny w zależności od terminu od 90 zł do 120 zł za dobę

Sanatorium Uzdrowiskowe „limba” 
położone jest w centrum Piwnicznej 
– Zdrój, na malowniczym cyplu 
utworzonym przy zakole rzeki 
Poprad. Obiekt zlokalizowany jest na 
nasłonecznionym stoku góry Kicarz.

tel. 18 44 64 223, 605 056 869
www.sanatoriumlimba.pl
e-mail recepcja@sanatoriumlimba.pl
NUMER KONTA BANKOWEGO 
BS PIWNICZNA 29 8813 0004 2001 0000 7360 0001 

 Pobyty sanatoryjne   
umowa z NFZ
 Pobyty rehabilitacyjne  14 dni, dofinansowywane 
z środków PFRON – posiadamy wpis do rejestru ośrodków 
i organizatorów, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne
 Pobyty rehabilitacyjne, zdrowotne, sanatoryjne  - płatne

Sanatorium  
„włókniarz” 
w busku-zdroju

Rehabilitacja *  Relaks *  wypoczynek
www.wlokniarz.pl   
Rezerwacja 41 370 70 70
e-mail: rezerwacja@wlokniarz.pl

• Poczuj dobroczynną 
moc leczniczych wód 
siarczkowych

• Odzyskaj siły witalne  
i wewnętrzną harmonię

• Skorzystaj  
z promocyjnych pobytów 
leczniczych w ofercie 
wiosennej

Zakochaj się na wiosnę!
Idzie wiosna, a wraz z nią więcej słońca i energii. Do życia budzą się nie tylko zwierzęta 
i rośliny, ale także ludzie, bo to na wiosnę przecież najczęściej się zakochujemy. A miłość, 
w tym fizyczna, to prawdziwy zastrzyk zdrowia. Seks po 65 roku życia daje mnóstwo korzyści 
dla samopoczucia, związku i zachowania witalności, o czym przekonują specjaliści.

Zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet eksperci zale-
cają co najmniej jeden orgazm w tygodniu. Z badań 
wynika, że kobiety po 70. czerpią z seksu więcej sa-
tysfakcji niż w wieku 40 lat. Co radzą specjaliści?
Eksperci polecają jeden orgazm w tygodniu dla za-
chowania zdrowia fizycznego i psychicznego – za-
równo dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Taka częstotli-
wość wystarcza do tego, by wzmocnić układ krążenia, 
przeponę miednicy, a także systemy nerwowy i od-
pornościowy.
– Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby rów-
nież w starszym wieku uprawiać seks dużo częściej, 
nawet codziennie. Udane życie seksualne przynosi 
mnóstwo korzyści dla zdrowia, a także poprawia sa-
mopoczucie i wzmacnia związek – mówi prof. Shlomo 
Noy, wybitny specjalista w zakresie geriatrii oraz autor 
prac i książek na ten temat, a także współzałożyciel 
Angel Care, centrum dla seniorów we Wrocławiu. 
Ważna jest oczywiście nie tylko częstotliwość i re-
gularność (przerwy nie sprzyjają kontaktom seksu-
alnym), lecz także jakość seksu – poczucie intymnej 
bliskości, czułość i wzajemne zrozumienie. Wtedy 
seks daje też solidny zastrzyk endorfin, przekładając 
się na natychmiastowe odczucie entuzjazmu i szczę-
ścia. Endorfiny działają również jak naturalny środek 
przeciwbólowy. 

Zdrowie

Uzdrowiska
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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 

REKLAMA

Zdrowie
Co daje seks 65+?

•	 Zmniejsza ryzyko depresji 

•	 Poprawia pracę układu 
krążenia

•	 Wzmacnia odporność

•	 Wzmacnia układ 
mięśniowo-kostny

•	 Powoduje, że ciało staje się 
bardziej elastyczne

•	 Pomaga spalić nadmiar 
kalorii

•	 Działa przeciwbólowo – 
1 stosunek równa się 2 
tabletkom aspiryny

•	 Chroni przed nowotworami, 
w tym rakiem prostaty 
i rakiem piersi

Książę na białym koniu
Seniorzy mogą być najlepszymi kochankami. To dla-
tego, że seks w starszym wieku trwa nieco dłużej 
(mężczyzna potrzebuje więcej czasu, by osiągnąć 
spełnienie), dzięki czemu kobiety mogą czerpać 
z niego większą satysfakcję. Z badań przeprowa-
dzonych przez amerykańską organizację National 
Council on Aging (NCOA) wynika, że kobiety po 70. 
czerpią z seksu więcej satysfakcji niż po 40.
– Istotny jest też fakt, że już po 60. roku życia kobiety 
i mężczyźni zaczynają się do siebie coraz bardziej 

upodabniać pod względem hormonalnym. To powo-
duje, że podobnie kształtują się również ich potrzeby 
seksualne. To bardzo komfortowa sytuacja dla oboj-
ga partnerów – podkreśla prof. Shlomo Noy. 
Dodatkowo, osoby starsze zdecydowanie lepiej zna-
ją i rozumieją swoje oczekiwania, mają wreszcie wię-
cej czasu tylko dla siebie, a także mniej stresu. 
– Wszystko to sprzyja seksowi. Wraz z wiekiem 
zmieniają się oczekiwania, dlatego pary powinny ze 
sobą jak najwięcej rozmawiać. Otwartość to klucz do 
satysfakcji w życiu seksualnym – dodaje prof. Shlo-
mo Noy.

Na seks nigdy nie jest się za starym 
Z przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii badań Lon-
gitudinal Study of Ageing (2015) wynika, że wśród 70 
i 80-latków nawet 54% mężczyzn i 31% kobiet upra-
wia seks przynajmniej dwa razy w miesiącu. Z drugiej 
strony, w grupie osób w wieku powyżej 50 lat, 39% 
mężczyzn ma kłopoty z erekcją, a 27% kobiet zgła-
sza niezdolność do uzyskania orgazmu. 
Seniorzy doświadczają nieraz również innych pro-
blemów zakłócających radość z seksu. To przede 
wszystkim inkontynencja (nietrzymanie moczu), za-
burzenia hormonalne czy suchość  pochwy. Tylko 
niewielka część seniorów odwiedza lekarza w celu 
poprawienia jakości swojego życia seksualnego. 
Najczęściej wstydzą się lub uważają, że ogranicze-
nia w tym obszarze są w starszym wieku czymś zwy-
czajnym. – W przypadku problemów tego rodzaju 
warto skonsultować się z lekarzem. Tym bardziej, 
że na przykład problemy z erekcją mogą oznaczać 
poważniejsze kłopoty z układem krążenia. Wszystkie 
wymienione problemy można skutecznie leczyć. Pa-
miętajmy, że pod względem czysto fizjologicznym nie 
istnieje żadna granica wieku, poza którą seks jest już 
niemożliwy – podkreśla prof. Shlomo Noy.

Jak utrzymać lub zwiększyć apetyt 
na seks?
Codziennie się ruszaj – spacer, jazda na rowerze, 
taniec, joga, pilates, gimnastyka mają zbawienny 

wpływ na układ krążenia, ogólną kondycję. Dbaj też 
o zbilansowaną dietę – nabiał, drób i owoce morza 
są szczególnie wskazane. Unikać trzeba cholestero-
lu, alkoholu, kawy i papierosów. 
– Życiu seksualnemu sprzyja zasadniczo wszystko 
to, co składa się na zdrowy tryb życia, i to niezależnie 
do wieku. Jeśli organizm jest w dobrej formie, odpo-
wiednio odżywiony i nawodniony, to w naturalny spo-
sób przenosi się to również na seksualną aktywność. 
Poza tym człowiek dobrze czuje się wtedy mentalnie 
i akceptuje się takim, jakim jest, a to fundament uda-
nego życia seksualnego – podsumowuje prof. Shlo-
mo Noy. 

Analiza składu ciała 
Jadłospisy indywidualne i familijne

Edukacja żywieniowa | Dietoterapia
Bilansowanie jadłospisów w żywieniu specjalnym

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

www.abcdietetyk.pl
Izabela Helman

693 638 539

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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REKLAMA

ul. Słowiańska 37B
50-234 Wrocław

tel. 71 793 18 88

23-30 kwietnia, wylot z Wrocławia, Hotel 4* przy 
plaży, wyżywienie 2 x dziennie, polski rezydent

MIĘDZYWODZIE OW Metamorfoza
wczasy dla Seniorów, wyżywienie 2 x dziennie, zabiegi, 1 tydzień

707 zł

LWÓW
570 zł

12-14 maja, wycieczka dla Seniorów autokarem 
z Wrocławia, Hotel + wyżywienie+ przewodnik

2300 zł

COSTA BRAVA + Barcelona
8-15 października, wylot z Wrocławia, Hotel 4* 100m od plaży,  
wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka do Barcelony w cenie, polski rezydent

1550 zł

MAJORKA dla Seniora
2100 zł

18-25 kwietnia, wylot z Wrocławia, Hotel 4* 
blisko plaży, wyżywienie 3 x dziennie

MALTA dla Seniora

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

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

100-200 m

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

włOChy

7 dni cena od 1119 zł

12 dni cena od 1459 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!

Moje wielkie greckie wakacje
Trzy mniejsze półwyspy, zwane palcami: Kassandra, Sithonia 
i Athos ostro wcinają się w morze. Każdy z nich jest inny. Kassandra 
i Sithonia słyną z pięknych, piaszczystych plaż, w całej, nie tylko 
północnej Grecji. Trójpalczasty półwysep Chalkidiki wcinający się 
w Morze Egejskie jest najbardziej zielony w całej Grecji. 

Chalkidiki to wiodący region produkcji miodu (o róż-
nych smakach np. pomarańczowym) oraz wyrobów 
rękodzielniczych. Oliwa i oliwki jadalne należą do naj-
ważniejszych produktów eksportowych przynoszą-
cych znaczną część dochodu temu regionowi. Po-
nadto przemysł kosmetyczny, wyroby z naturalnych 
aloesów, kremy, dezodoranty, toniki tak poszukiwane 
przez turystki. Pomimo to półwysep jest mało znany 
turystom.

Trzy „palce” Chalkidiki
Kasandra – zachodni, pierwszy „palec” półwyspu, 
znany jest z pięknej plaży i skalistych gór. Nazwa 
Sithoni, środkowego „palca”, pochodzi od mitologicz-
nego króla Macedonii – Sithonia, syna boga morza, 
Posejdona. Góra Athos, wschodni „palec”, jest praw-
dziwą perłą architektury i malarstwa. W 885 roku bi-
zantyjski cesarz Bazyli oficjalnie uznał ją za miejsce 
przeznaczone dla mnichów. Obecnie, zgodnie z kon-
stytucją Grecji, jest to autonomiczna Republika Świę-
tej Góry Athos, posiadająca własny rząd, ale podle-
gająca państwu greckiemu. Górę Athos zamieszkują 
mnisi wyznania prawosławnego. Od 1060 r. obowią-
zuje zakaz wstępu kobiet na teren republiki.
Warto wiedzieć, że w 384 r. w miasteczku Stagina 
urodził się najbardziej znany w całej historii Grecji 
wielki uczony Arystoteles, nauczyciel Aleksandra 

Maria Marchwicka

Giełda ofert turystycznych Europa20
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zapraszamy do naszego biura we wrocławiu
ul. j. Piłsudskiego 32/1b (róg zielińskiego)
od poniedziałku do piątku: 9.00 - 17.00
tel. 71/324 15 33
wroclaw@exodus.com.pl
www.exodus.com.pl

Posiadamy bogatą, autorską ofertę wyjazdów 
autokarowych, wycieczek jednodniowych 
(każda piąta tylko za 1 zł!) i rejsów statkami. 
Organizujemy wyjazdy na zamówienie grupowe.

• 7 nocy w hotelu *** ze strefą saun, 100 m od termy!
• Wyżywienie 2 x dziennie
• Autokar, opieka pilota, ubezpieczenie
• Wiele terminów! W cenie wycieczka do Debreczyna 

gratis! Wyjazd z Wrocławia!

biuro Podróży exodus 
zaprasza na wczasy 
lecznicze w węgierskim 
kurorcie hajduszoboszlo

tylko 1325 zł/os.! Od tej kwoty 
75 zł zniżki na hasło senior!

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 
14.05 – 18.05.2017, cena; 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 31 MARCA

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

NAJLEPSZE WCZASY I WYCIECZKI DLA SENIORÓW

wszystko w cenie: przelot, zakwaterowanie,
wyżywienie, napoje, transfery, ubezpieczenie, 
basen, opieka rezydenta. w Ralitsy i Vita 
Parku: serwis plażowy, bar na plaży, animacje.
zNiŻKi Dla GRUP MiN. 21 osób!

Samolot z Katowic Hotele

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

29.04-06.05 7 1830 - 1660

06.05-29.05 23 3470 - 2680

29.05-08.06 10 2290 2290 1880

08.06-19.06 11 2690 2590 2140

19.06-29.06 10 - 2650 2190

31.08-11.09 11 2780 2640 2280

11.09-21.09 10 2420 2360 2040

21.09-02.10 11 2280 - 1920

bUłGaRia 
albeNa – złOte PiaSKi 

- Św. KONStaNtyN

wCzaSy bez PORtFela

zaPRaSzaMy DO wSPółPRaCy: KlUby SeNiORa i Utw 

all iNClUSiVe
Piękne plaże, hotele położone wśród zieleni, 
doskonały klimat, bezpieczeństwo i jakość usług
bułgaria - najlepszy pomysł na udane wakacje!

Giełda ofert turystycznych
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Seniorzy

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

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

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

Idealne miejsce do 
spędzenia wakacji, 

weekendu i krótkiego 
odpoczynku w ciągu roku. 

Pensjonat Azul znajduje 
się 2-3 minuty  

od plaży i morza.

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 

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

w cenie: wyżywienie, 10 lub 14 noclegów, transport
wyjazd z Kłodzka. wałbrzycha, Świdnicy i wrocławia.

ul. Kościuszki 29
Stronie Śląskie

Rewal SUNSet SPa*
08.05-18.05 1250 zł
09.09-19.09 1250 zł

łeba "willa Róża"
25.06-09.07 1600 zł
17.08-27.08 1250 zł

Ustronie Morskie
"amber"
08.07-18.07 1250 zł
02.08-12.08 1250 zł

Międzyzdroje "Stilo"
06.07-16.07 1450 zł

wczasy nad polskim morzem

e-mail: marcin@manikar.pl
www.manikar.pl

tel. 74 814 36 94
tel. 605 170 074

biuro turystyczne "MaNiKaR"

*Możliwość wykupienia 5 dniowego pakietu rehabilitacyjnego  
(2 wybrane zabiegi x 5 dni) za dopłatą 150 zł

Giełda ofert turystycznych Morze22
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REKLAMA

lUNa
al. bursztynowa 14, 72-350 Niechorze
tel. 606 445 074    www.niechorzeluna.pl

Zarezerwuj już dziś!

Cena poza 
pakietem 
95 zł 

/doba /osoba

Oferta obowiązuje w terminach od 18 kwietnia  
do 31 maja oraz od 10 do 30 września 2017 r. 

7 dni już od 530 zł /os.
• 6 noclegów w komfortowych nowoczesnych 

pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami  
i balkonami

• 6 wyśmienitych bufetów śniadaniowych
• 6 bogatych obiadokolacji + serwis kawowy
• 200 m od piaszczystej plaży
• 100 m od ścieżek zdrowia
Zapewniamy leżaki i parawany

lUNa zaprasza  
na wypoczynek  
do Niechorza

PaKiet PObytOwy
Dla SeNiORów 50+

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+ 

Wielkiego, twórca teorii filozoficznych. Powiada się 
także, że na Kasandrze zatrzymał się Święty Paweł 
w czasie podróży do Salonik w 50 r. Dla upamiętnie-
nia tego wydarzenia w Nea Fokea znajduje się nie-
wielka wieża nosząca imię świętego. 
Będąc na półwyspie, warto zwiedzić Jaskinię Petra-
lona, gdzie w 1977 r. odkryto czaszkę ludzką, której 
wiek określono na 700 tysięcy lat. Jest to najstar-
sze w Europie znalezisko szczątków ludzkich. Jed-
ną z największych atrakcji Grecji są Meteory, gdzie 
znajdują się słynne klasztory zawieszone między nie-
bem a ziemią. Od X wieku zamieszkują je zakonnicy. 
Z czasem dla turystów dobudowano schody. To nie-
samowite dzieło człowieka wzbudza podziw milionów 
turystów z całego świata. 

A nad głową pomarańcze
Tym razem gościłam w niewielkiej nadmorskiej miej-
scowości Kalives. Lot nie był męczący, trwał tylko 1,5 
godziny. Lądowanie w Salonikach, a następnie auto-
karem pojechaliśmy do hotelu  Kalives (miejscowość 
i hotel miały jednakową nazwę). Zakwaterowano nas 
w pokojach dwuosobowych z klimatyzacją, lodówką, 
balkonem. Hotel był niskiej zabudowy, miał jedno pię-
tro. Prowadziła go grecka rodzina. Można śmiało po-
wiedzieć, że był komfortowy, chociaż tylko 3-gwiazd-
kowy. Bardzo miła obsługa, bardzo dobre wyżywienie 
w postaci szwedzkiego stołu, na którym znajdowało 
się wszystko, co tylko dusza zapragnie. Grecka kuch-
nia zaspokaja smaki najwybredniejszych smakoszy. 
Szczególną uwagę zwróciłam na dolmades – gołąbki 
bezmięsne z ryżem, zawijane w liście winorośli. Bar-
dzo smakowała mi kawa frappe (w Polsce nie można 
jej kupić, a szkoda). Grecy do potraw dodają bardzo 
dużo ziół, takich jak bazylia, tymianek, mięta, rozma-
ryn. Narodowy trunek Greków to quzo o smaku any-
żowym, podawany jako aperitif. Jednak  prawdziwa 
„gwiazda” wśród alkoholi to metaxa. Jest to alkohol 
znany na całym świecie, nazywany nektarem bogów.
Przy hotelu rosły drzewa pomarańczowe, cytrynowe, 
figowce, a obiekt otaczały przepiękne krzewy kwia-

towe. Leżąc na leżaku, nad głową miałam zwisają-
ce dojrzałe pomarańcze – czułam się, jakbym była 
w raju. I choć temperatura wynosiła 35 stopni, wiatr 
łagodził ten upał.

Saloniki nocą
Zorganizowano nam wycieczki fakultatywne: wzięłam 
udział w całodniowym rejsie statkiem wzdłuż wybrze-
ża mistycznej i tajemniczej Republiki Mnichów. Pły-
nąc statkiem, widzieliśmy monumentalną górę Athos, 
pustelnie i okazałe monastyry. Druga wycieczka to 
„Saloniki nocą”.  To drugie pod względem wielkości 
miasto Grecji robi wrażenie o każdej porze roku.
Spacerowaliśmy przez dzielnicę Kastra, która jest 
pod ścisłą ochroną prawa greckiego. Podziwialiśmy 
stare domy, kościółki, meczety, doszliśmy do Bazyliki 
Świętego Demetriusza, której historia sięga V wieku 
naszej ery. Autobusem dojechaliśmy do Ladadika 
w centrum miasta. To dawna portowa dzielnica Sa-
lonik, mekka rozrywki dla mieszkańców. Potem uda-
liśmy się na krótki rejs wzdłuż wybrzeża tego porto-
wego miasta. Widok na Saloniki od strony morza jest 
niesamowitym przeżyciem, choć z zaskoczeniem za-
uważyłam brak zieleni, drzew, szczególnie w nowej 
części miasta.

Z przygodami po prezenty
Mój pobyt w Kalives był wyjątkowy. Jednak to było 
pustkowie, żadnych sklepów, gdzie można byłoby 
kupić jakieś upominki. Co prawda był jeden market, 
ale tylko z artykułami spożywczymi i alkoholem. I tu 
po raz kolejny w moich wycieczkach po Grecji odno-
towałam fakt, że jest to kraj przyjazny ludziom. Prze-
konałam się o tym, gdy w trudnej sytuacji życiowej 
pomógł mi spotkany przypadkowo Grek. Jak wspo-
minałam, mój pobyt dobiegał końca, a ja nie kupiłam 
żadnych upominków. W związku z tym pojechałam 
do miasteczka oddalonego o 8 km od mojego hote-
lu. Miasteczko było położone nad samym morzem, 
a mini market zaopatrzony doskonale. Zrobiłam za-
kupy i z ciężką siatką udałam się na przystanek. Po 

trzech bezowocnych godzinach czekania na bus pró-
bowałam złapać taksówkę, niestety żadna nie jecha-
ła w tym kierunku. Wtedy przyszedł mi z pomocą pe-
wien Grek, który podwiózł mnie swoim samochodem 
do hotelu. Nie wziął za to żadnych pieniędzy. Byłam 
bardzo zdziwiona, że jeszcze istnieją ludzie, którzy 
robią coś bezinteresownie. To były moje WIELKIE 
GRECKIE WAKACJE.

c.d. ze strony 20
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Kulinarne szlaki na  
Dolnym Śląsku
Czasy, kiedy w plecaku była konserwa turystyczna i manierka z herbatą, już nie wrócą. Teraz turyści 
po wędrówkach górskim szlakiem zasiadają w restauracjach i posilają się lokalnymi specjałami.

W cieplejszych regionach Europy już od jakiegoś 
czasu organizowane są szlaki gastronomiczne, na 
których można sprawdzić, jak smakują jadło i napitki 
wytwarzane według tradycyjnych dla regionu prze-
pisów. Także na Dolnym Śląsku restauratorzy i go-
spodarstwa agroturystyczne zauważyli, że fast foody 
są nudne. Teraz osoby mające coś do powiedzenia 
w lokalnej gastronomii wyszukują przepisy i organi-
zują spotkania, by atrakcyjny turystycznie i licznie 
odwiedzany region proponował posiłki oparte na lo-
kalnej kuchni. 
Zawierucha polityczna sprawiła, że na Dolny Śląsk 
przyjechały wraz z przesiedleńcami kuchnie z po-
łowy Europy. Na obszarze województwa spotkacie 
potrawy zarówno z greckim, jak i ukraińskim rodowo-
dem, polskie pierogi z kapustą i grzybami i żydowskie 
chałki wypiekane z ciasta formowanego z warkocza. 
To kuchnia jest przecież jednym z ważniejszych osią-
gnięć kulturowych. 

Kaczka w buraczkach
Karpie z Milicza tak zdominowały świąteczne stoły, że 
już nikt sobie nie wyobraża wigilii bez karpia w ga-
larecie lub smażonego z chrzanem, albo pieczonego 
w piekarniku podlewanego masłem. Karp zawłaszczył 
polskie świąteczne stoły dopiero po wojnie. Wcześniej 
to raczej szczupak po polsku faszerowany był potra-
wą świąteczną. Różne były kuchnie: włościańska, 
mieszczańska, dworska, a różniły się zwykle ilością 
kosztownych przypraw i sposobem podania, bo su-
rowce podstawowe były zwykle te same. W smaku 
zając kłusownika i ten ustrzelony przez myśliwego 
różnią się tylko ilością śrutu, bo buraczki smak mają 
taki sam. Wszyscy wiedzą, że zając w buraczkach, 
a nie kaczka. Pewno dlatego szef kuchni w hotelu Pla-
za Zbigniew Koźlik proponuje kaczkę właśnie w bu-
raczkach z ich lekko ziemistym smakiem oraz zupę 
z pokrzyw z orzechami nerkowca. Entuzjaści śmieta-
nowych sosów mogli zachwycać się konsystencją pie-

rogów z kapustą polanych aksamitnym, intensywnym 
w smaku sosem z borowików. 

Niebo z Gottwaldówki
Jedną z entuzjastek lokalnych kuchni jest Barbara 
Jakimowicz-Klein, archeolog, etnograf i autorka licz-
nych książek kucharskich. Na konferencji zatytuło-
wanej „Smaki Dolnego Śląska” opowiadała między 
innymi o potrawie nazywanej Niebo, której można 
spróbować w Gottwaldówce. To taki skansen w ma-
lowniczym zakątku w górach, w paśmie Krowiarek. 
To tam, wśród górskich łąk, można spotkać czarnego 
bociana, naoglądać się cudownych widoków i zjeść 
wyśmienite potrawy. Są już przewodniki i sieć współ-
pracujących ze sobą gospód, karczm, restauracji. 
O budowaniu wizerunku Zielonej Doliny i nowocze-
snych sposobach produkcji żywności mówił profesor 
Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodni-
czego. Agnieszka Hajbura-Michałowska opowiada-
ła zebranym o małopolskich szlakach kulinarnych. 
Na Dolnym Śląsku, przy wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego i pomocy Dolnośląskiej Organizacji Tu-
rystycznej, dla pasjonatów takiej formy spędzania 
czasu szlaki dopiero powstają. Oczywiście nie wy-
starczy samo jadło do dobrze skomponowanego po-
siłku. Napoje, w tym piwa rzemieślnicze i wina z miej-
scowych winiarni, nalewki, ratafie i słynne na Europę 
miody pitne. Mamy w czym wybierać, by przyjemnie 
zakończyć posiłek. Wytwórcy win i nalewek narze-
kają na niedostosowane prawo i wskazują jako przy-
kład Austrię, gdzie ilość produkowanego alkoholu 
uzależniona jest od ilości posiadanych drzew owoco-
wych, przez co przepisy są mniej rygorystyczne niż 
w Polsce i rozwijają lokalną wytwórczość, a spady 
owocowe się nie marnują.
Każdy musi sam rozstrzygnąć, czy żyje po to, by 
jeść, czy też je, aby żyć. Przy obu poglądach i tak 
warto odżywiać się porządnie, wszak jesteśmy tym, 
co jemy.

Jerzy Dudzik

Giełda ofert turystycznych

Zwiedzanie

REKLAMA

25.03 Dawny Klasztor Norbertanów - arcydzieło 
baroku - Kaplica Hochberga, Sala Nehringa, 
Katedra Greckokatolicka
09.04 Nie poznane osiedla Wrocławia cz. III
22.04 Kolejne terminy – info. u przewodnika 

Dodatkowe terminy, szczegółowe informacje
annatour anna zwiech 

tel. 604 94 89 81
przewodnik@annatour.pl

8.04 Osobliwości Ziemi Kłodzkiej - Jaskinia 
Niedźwiedzia, Huta Szkła Kryształowego
23.04 Atrakcje Doliny Odry – dolny odcinek
29.04 – 01.05 Kraków dla dociekliwych, 
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Wieliczka
20.05. Ziemia Lubuska 
3.06 – 4.06 Beskid Śląski/Żywiecki – m.in. 
Pszczyna, Cieszyn, Wisła, Koniaków, Żywiec, 
Bielsko-Biała
17.06 Zalew Sulejowski i okolice 
30.06 – 02.07 Kaszuby. Kociewie, Żuławy
20.07-23.07 Ziemia Sandomierska/Lubelska 

WROCŁAW  
Z PRZEWODNIKIEM 

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE
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DObRa jaKOŚĆ
w atRaKCyjNej CeNie

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

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

obiady, kolacje
• parking monitorowany

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

Oferta specjalna dla  
zorganizowanych grup seniorów.

Serdecznie zapraszamy  
do Krakowa.

hotel 
Przyjazny 
Seniorom

609 941 775
509 550 645

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

biuro obsługi turystycznej PodrÓżnik
2016

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

Zapraszam Jolanta Furyk

bot Podróżnik zaprasza na wycieczki jedno- i kilkudniowe
29 kwietnia Sulisław pałac - Łambinowice obóz jeniecki – Niemodlin zamek

6 maja Czechy – Ołomuniec

Stary Sącz – Spiska Kapituła – Spiski Hrad – 
Kieżmark – Lewocza – Jaskinia Bielańska – 
Sądecki Park Etnograficzny

5 – 8 października Słowacja Spisz 

Bóbrka Muzeum Przemysłu Naftowego – przejazd Bieszczadzką 
Kolejką Wąskotorową – przejście spacerowe  Przełęcz Wyżniańska-
Mała Rawka - Zagroda Pokazowa Żubrów w Mucznem – przejście 
Wołosate-Tarnica-Ustrzyki Górne – zapora w Solinie zwiedzanie 
– Muzeum Młynarstwa i Wsi Ustrzyki Dolne – Park Miniatur 
Sakralnych w Myczkowcach – ruiny zamku Sobień 

27 września - 1 października Bieszczady Jesienne

13 maja Książ (nowa wystawa), stadnina, Galowice Muzeum Powozów, Żórawina kościół

6 – 9 kwietnia Warszawa 

23 – 24 czerwca Gniezno i Szlak Piastowski 

25 – 27 sierpnia Praga inaczej 
Dzielnica Żydowska Josefov (wnętrza synagog!) – wzgórze Petrin – klasztor Strachov – Dom 
Reprezentacyjny (Obri Dum – wnętrza) – Ćesky Sternberg zamek – Jemniste pałac – Park 
Pruhonicki (UNESCO)

Gniezno – Ostrów Lednicki – Pola Lednickie – Trzemeszno – Mogilno – Strzelno – Kruszwica – rejs 
po jeziorze Gopło - Wielkopolski Park Etnograficzny Dziekanowice – Park Miniatur Pobiedziska

Belweder, studio TV na ul. Woronicza, Wilanów, Muzeum 
Żydowskie, Łazienki – Pałac Na Wodzie, Stare Miasto, Krakowskie 
Przedmieście, Pałac Kultury i Nauki

3 maja czechy Bruntal pałac – Karlova Studanka uzdrowisko

7 maja Czechy – Ołomuniec

REKLAMA

Klub Seniora Podróżnika  
im. Janusza Czecha  
zaprasza na PRELEKCJĘ 
23 marca (czwartek)  
godz. 14.00
Polska w obiektywie klubowiczów. 
Spotkanie i prelekcja poświęcone 
będą przeglądowi najciekawszych 
miejsc, które odwiedzili klubowicze 
podczas wycieczek krajoznawczych 
w 2016 r. Będzie to także okazja do 
powspominania miłych i zabawnych 
momentów. Prelekcję poprowadzi 
Pani Teresa Szewioła. Klub Seniora Podróżnika  

im. Janusza Czecha  
zaprasza na wycieczki!
Krzeszów-Kamienna Góra-Chełmsk 
Śląski, termin: 22.04.2017
Głogów-Rejs statkiem Laguna - Nowa 
Sól, termin: 27.05.2017 
Nowa Ruda - Bożków - Broumov  
(2 dni), termin: 10-11.06.2017
Gniezno - Biskupin - Wenecja
termin: 15.09.2017

Zapisy na spacery i wycieczki odbywać się będą przed i po prelekcji Klubu 
Seniora Podróżnika w sali 210 na II piętrze oraz podczas dyżuru klubu. 
Zapisy przyjmuje pani Teresa Szewioła tel. 691 395 470, tel. 797 163 682. 
Dyżury KS Podróżnika: 13 kwietnia (czwartek), godz. 11:00-13:00, sala 28

27 kwietnia (czwartek) godz. 14.00
Syberia. Prelekcję wygłosi Pani Anna Padewska 
– znana naszych klubowiczom podróżniczka.

Zapraszamy serdecznie do Wrocławskiego 
Centrum Seniora, sala 210 (II piętro). Sala ma 
ograniczoną liczbę miejsc, dlatego prosimy 
o zgłoszenie chęci przybycia telefonicznie lub 
mailowo u Pani Elżbiety. Zapisy: Elżbieta Iwań-
ska, tel. 71 772 49 40 
e-mail: elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl

Organizatorem jest Scena Kamienica, która 
zapewnia przewodnika, oprawę muzyczną 
i bar pełen łakoci. W towarzysko-
wakacyjny nastrój wprowadzi nas 
symboliczna lampka szampana. 
Zapisy z równoczesną wpłatą 50 zł będą 
przyjmowane w dniu 23.03.2017 w sali 
210, plac Dominikański 6. Więcej informacji 
Teresa Szewioła tel. 691 395 470 (zostało 
tylko 20 wolnych miejsce)

Giełda ofert turystycznych Zwiedzanie
Muzyczny Rejs  
po Odrze! (3h)
23 maja (wtorek) godz 15.00; 
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tel: 506 483 483, 33 86 36 835
www.villamartin.pl
ul. Osiedlowa 24, 34-340 Jeleśnia

• miejsce gwarantujące  
ciszę i wspaniałe widoki na 
masywy Pilska, Romanki  
i Babiej Góry. Blisko centrum

• dla osób aktywnych: 
świetne warunki do górskich 
spacerów, wycieczek 
rowerowych, uprawiania jogi, 
nordic walkingu

• basen kryty w sezonie letnim 
(w ośrodku)

• duży, piękny ogród  
i zadaszona altana z ławami 
oraz grillem 

• wspaniałe wieczory przy 
muzyce, winie, wspólnej 
biesiadzie

• przytulne i komfortowe 
wnętrza budynku 

• pokoje z łazienkami, TV, WiFi

Pensjonat w górach z pyszną 
kuchnią w cenie 
pobytu. Obiekt 
przyjazny seniorom.

od 87 zł 
osoba/dzień

2016

Otwarci 50+

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

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

Pensjonat Złoty Widok 
zaprasza na wypoczynek 
w góry cały rok

Święta wielKaNOCNe 
laSt MiNUte 99 zł

cena za osobę/pełne wyżywienie 
oferta	przy	rezerwacji	min.	4	dóbMasz 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

Giełda ofert turystycznych

Góry

26
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Pensjonat **** GabOReK
ul. Szkolna 7, Krynica zdrój
Recepcja: 18/26 26 710; 18/26 26 711 
kom. 694 665 222
recepcja@pensjonatgaborek.pl

tygodniowe pobyty dla emerytów 
89 zł/dobę/osobę z wyżywieniem

Oferta dla grup, a w cenie:
 ͫ 7 noclegów, 7 śniadań,  
7 obiadokolacji

 ͫ wieczorek taneczny 
z poczęstunkiem

 ͫ wycieczka z przewod-
nikiem (Krynica-Zdrój 
i Dolina Popradu)

 ͫ nieograniczony dostęp 
do Spa (sauna sucha, 
sauna parowa, jacuzzi)

 ͫ opłata uzdrowiskowa, 
podatek VAT

 ͫ Internet WiFi
 ͫ bezpłatny 
monitorowany 
niestrzeżony parking

 ͫ oferta obowiązuje poza 
sezonem wysokim 
i świątecznym dla grup 
35 os. 

tel. 33 817 92 92, tel. 516 168 046
www.gosciniec-szczyrk.pl

„Gościniec salmopolski”
Pakiet 349 zł / 6 dni

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

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

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

Do dyspozycji:
• murowany grill,
• możliwość organizacji 

zabaw (profesjonalne 
nagłośnienie  
i oświetlenie)

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

Wczasy skrojone na miarę

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

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

Zapraszamy 
grupy

REKLAMA
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• nocleg w stylowych góralskich pokojach  
(TV, radio, WiFi, czajnik)

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

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

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

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

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

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

OFERTA GRUPOWA  
dla seniorów 

Tydzień atrakcji w OSW  
Moszczeniczanka w Zakopanem

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

  Kołobrzeg 150 m od plaży  
28.05-10.06 1120 zł; 11.06-24.06 1180 zł; 25.06-08.07 
1220 zł; 09.07-22.07 1400 zł; 18.08-31.08 1380 zł; 
01.09-14.09 1180 zł 
wieczorek zapoznawczy, 3 posiłki, pokoje z łazienką, TV, 
lodówka, czajnik, leżaki, ręczniki, przewóz autokarem +160 zł

  Międzyzdroje 150 m od plaży  
17.05-30.05 980 zł; 31.05-13.06 1050 zł; 02.08-15.08 
1810 zł/1650 zł pok. 3 os.; 03.09-16.09 1050 zł;  
24.09-07.10 950 zł; 
wieczorek zapoznawczy, 3 posiłki, pokoje z łazienką i balkonem, 
TV, czajnik, parawan, ręczniki, przewóz autokarem +160 zł

  Mrzeżyno 150 m od plaży  
01.07-14.07 1200 zł 
3 posiłki, pokoje z łazienką i balkonem, TV, teren zalesiony, 
przewóz autokarem +160 zł

  zakopane Poronin wyjazd po zdrowie na  
  baseny termalne  
18.06-26.06 750 zł; 28.08-06.09 840 zł; 
wieczorek zapoznawczy, 3 posiłki, pokoje z łazienką, TV, 
wyjazdy na baseny termalne Szaflary –Chochołów, dostęp do 
basenu krytego, wycieczka do sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej w Krzeptówkach, bilety wstępu na termy -20% zniżki

Club Partnerski
aktywne wczasy Seniora 

Ul. Powstańców Śl. 5/119, wrocław 
509 134 973, 71/780 66 61, www.clubpartnerski.pl

Oraz wiele innych atrakcyjnych lokalizacji i ośrodków m.in. 
w Jastarni, Mielnie, Świnoujściu, Dźwirzynie, Ciechocinku, 
Lądku-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Bieszczadach

wczasy wypoczynkowe i turnusy  
rehabilitacyjne w domach wczasowych

Jesteśmy doświadczonymi ekspertami w tworzeniu 
ofert turystycznych dedykowanych seniorom. Propo-
nujemy aktywny wypoczynek klientom indywidual-
nym, jak i grupom zorganizowanym. Posiadamy pro-
fesjonalnie opracowaną ofertę otwartą na rencistów, 
emerytów oraz osoby niepełnosprawne.
Żyjemy i tworzymy dla seniorów! 

2x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 290 zł/os 

dzieci 3-10 lat - 190 zł/os
3x nocleg

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

4x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 430 zł/os 

dzieci 3-10 lat - 290 zł/os
5x nocleg

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

2 x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 200 zł/os 

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

śniadanie, obiadokolacja280 zł/os 
dzieci 3-10 lat – 180 zł/os

4 x nocleg
śniadanie, obiadokolacja360 zł/os 

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

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

1x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 90 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 70 zł/os
2x nocleg

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

3x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 240 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 180 zł/os
4x nocleg

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

5x nocleg
śniadanie, obiadokolacja - 350 zł/os 

dzieci 3-10 lat – 250 zł/os

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

wesela Obozy sportowe imprezy integracyjne
imprezy okolicznościowe Restauracja z włoską Pizza

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

korzystanie z boiska 
wielofunkcyjnego

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

Parking, Ping-Pong, korzystanie  
z boiska wielofunkcyjnego

Ognisko z pieczeniem kiełbas

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

Szczegółowe menu Świąteczne 
na www.nadwodospadem.pl

wielkanoc
14-19 kwietnia 2017 r.

Majówka
28 kwietnia - 4 maja 2017 r. 

boże Ciało
15-18 czerwca 2017 r. 

Giełda ofert turystycznych Morze/Góry28
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Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 
„OPOLE”w Dźwirzynie k/Kołobrzegu

- wczasy dla seniora
- turnusy rehabilitacyjne (PFRON)
- wczasy wypoczynkowe

Zapraszamy!

Po zdrowie nad Bałtyk!

Rezerwacje:
tel. 77 441 80 02, 94 358 54 95
www.osrodek.opole.pl

Giełda ofert tur ystycznych

Góry

Morze
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REKLAMA

Wpadka dziadka
Dziadek emeryt, który jest fanem nart, każdej zimy kilka razy wyjeżdża w góry. Latem zaś całe miesiące 
wolne od zajęć na UTW spędza w mieście. Ma więc latem dużo czasu. Nic więc dziwnego, że często zdarza 
mu się spędzać wolny czas z wnuczkami. Jedną z wnuczek jest mająca trzy i pół roku wnusia Olgusia. Jest 
to bardzo rezolutna i spostrzegawcza dziewczynka. Dziadek przeżył z nią pewnego dnia ciekawą przygodę.
Przyszedł sierpień. Drugi miesiąc wakacji. Pogoda 
bardzo ładna, cieszą słoneczne pogodne dni, łagod-
ne powiewy wietrzyku. Wszystko nastraja do space-
rów i wypoczynku. Ale jak to zwykle w sierpniu bywa, 
wiele ludzi wybiera się wtedy na urlopy. Na urlopy 
idą też wychowawcy przedszkoli, a w związku z tym 
przedszkola bywają nieczynne. Nieczynne jest też 
przedszkole, do którego uczęszcza wnusia Olgusia.

Wycieczka do ZOO
Ponieważ tata Olgusi zajęty jest codziennymi obo-
wiązkami w pracy, wnusią opiekuje się mama. Ale 
któregoś dnia, zmuszona do załatwienia ważnych 
spraw w urzędach, opiekę nad wnuczką zleca dziad-
kowi. Ponieważ dzień jest piękny, a dziadek ma czas, 
więc bez żadnych protestów zgadza się na spędze-
nie tego pięknego letniego dnia razem z wnuczką. Co 
w takim przypadku ma robić dziadek? Musi wymyślić 
coś, czym zajmie rezolutną i spostrzegawczą dziew-
czynkę. 
Dziadek oczywiście nie zastanawia się długo i pro-
ponuje wycieczkę do wrocławskiego ZOO z jego naj-
większą atrakcją, czyli Afrykarium. Synowa akceptuje 
pomysł dziadka, jeszcze kilka uwag przed wyjściem, 
jakieś picie i herbatniczki na drogę dla wnusi, jakiś 
sweterek na wypadek, gdyby pogoda się zmieniła, 
i dziadek z wnuczką ruszają w stronę pętli tramwajo-
wej na Krzykach. 

„Ale dlaczego?”
Po drodze wnuczka zadaje dziesiątki pytań. Intere-
suje ją dosłownie wszystko. Pytania są z reguły pro-
ste, np.: „dlaczego nasz tramwaj skręca w tą stronę”, 

„dlaczego ci ludzie wysiedli?” albo „czemu nasz tram-
waj jedzie, a auta stoją?”. Na te proste pytania łatwo 
dziecku odpowiedzieć, gorzej gdy maluch zaczyna 
drążyć temat i po każdej udzielonej odpowiedzi na-
stępuje kilka pytań „a dlaczego?”. I tu dziadek musi 
wykazać się przede wszystkim cierpliwością i wiedzą, 
bo najtrudniej jest odpowiedzieć na najprostsze py-
tania. Niestety, potrzebna jest tu również znajomość 
psychiki dziecka. 
Dziadek był nieco zaniepokojony tym, co będzie 
w ZOO z takimi pytaniami i już w czasie jazdy tram-
wajem przygotowywał się na niespodzianki. Gdy 
wysiedli przy bramie ZOO i poszliśmy kupić bilety, 
oczywiście nie obyło się bez pytań typu „dlaczego”. 
I tu dziadek znowu cierpliwie musiał odpowiadać na 
te, wydawałoby się, naiwne pytania, ale odpowiadać 
w sposób zrozumiały dla dziecka. Przecież pytania 
te to nic innego, jak tylko część procesu poznawania 
świata przez dziecko i dziadek nie może tych pytań 
lekceważyć. Na każde powinien odpowiedzieć i robić 
to tak, by dziecko zrozumiało i po odpowiedzi powie-
działo „acha”, co chyba w języku dziecka jest dowo-
dem na zrozumienie odpowiedzi.

Nie ryby, a samoloty
Potem zaczęło się zwiedzanie ZOO. Wnuczkę intere-
sowało wszystko. Widać było zachwyt w jej oczach. 
Szczególnie tam, gdzie zwierzęta poruszały się i nie-
ważne, czy robiły to leniwie i dostojnie, jak np. stru-
sie czy słoń, czy baraszkowały jak małpki. Wnuczkę 
wszystko zachwycało. No, a Afrykarium zrobiło na 
niej chyba największe wrażenie. Olbrzymia ilość i róż-
norodność rybek przyciągała ją do szyb, od których 

wprost nie można jej było oderwać. I tu pytań typu 
„dlaczego” było bez liku. Pytania dotyczyły kształtu 
i koloru rybek oraz sposobu ich poruszania się. Naj-
większe wrażenie na wnusi zrobiły duże płaszczki 
oglądane w podwodnym tunelu. Wnusia stwierdziła, 
że to nie ryby, tylko takie samoloty. Faktycznie, moż-
na było odnieść takie wrażenie. Dużo czasu zajęło 
oglądanie tego podwodnego świata.  
Potem dziadek z wnuczką udali się na taras widoko-
wy i tu niespodzianka. Trafili na porę karmienia fok 
uchatek. Ileż radości sprawiało wnusi obserwowanie, 
jak foki proszą o pokarm, jak szybko podpływają do 
rzuconego pokarmu i jak wystawiają się nad wodę, 
prosząc o następną porcję. Każda taka scenka wy-
woływała u dziecka salwy śmiechu. 

Ach, te lody!
Potem poszli do pawilonu motyli oglądać ich koloro-
we i ciekawe okazy, ale choć wnuczka jeszcze oka-
zywała zainteresowanie, widać było, że zmęczenie 
zaczyna dawać znać o sobie. Gdy dziadek zapropo-
nował, by poszli coś zjeść, wnuczka zażyczyła sobie 
lody. Dziadek się zgodził i tu nastąpiła wpadka. No 
cóż, dziadek lodów nie jada, bo nie lubi, w dodatku 
dziadkowi po lodach chce się pić. Nie jadł, a więc 
i nie kupował lodów już od kilkudziesięciu lat. Gdy 
przyszło złożyć zamówienie i dziadek zobaczył w ga-
blocie kilkanaście gatunków lodów, nie wiedział, jakie 
zamówić. Spytał więc o to wnuczkę. Wnuczka odpar-
ła: „Poproszę gumę balonową”. Dziadek wiedział, że 
ta guma balonowa to zawsze była gumą do żucia i nie 
chciał jej tego kupić, bo to niezdrowa słodycz. Wciąż 
nie wiedząc, jakie lody ma zamówić, poprosił wnucz-

Wnuki

Łukasz Kaleciński
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kę, by pokazała, które chce. Wnuczka wskazała na 
pojemnik z niebiesko-fioletowymi kolorami, dziadek 
poprosił, a pan za gablotą powiedział: „To właśnie 
jest guma balonowa”. No cóż, dziadek „dał plamę”. 
Nie wiedział, że guma balonowa to gatunek lodów. 
Musiał się przyznać do niewiedzy w tym temacie, 
a ludzie stojący za dziadkiem mieli z tego powodu 
trochę wesołości.

Kolejna wpadka dziadka
Ale to nie ostatnia wpadka dziadka w tym dniu. Gdy 
wnuczka konsumowała swoją porcję lodów o smaku 
gumy balonowej, w pobliże ich stolika przyfruwały 
wróbelki. Dziewczynka je obserwowała i pokazywa-
ła dziadkowi. Wiedziała już, że są to wróbelki i że się 
tak nazywają. W pewnej chwili jeden z ptaków usiadł 
na gałązce pobliskiego krzewu. Dziadek spytał wnu-
się: – Olgusiu, powiedz, czy ten wróbelek na gałęzi 
to siedzi, czy kuca?

Olgusia odpowiedziała:
– On siedzi.  
Dziadek wtedy:
– Gdyby siedział, to by mu nóżki zwisały na dół z ga-
łęzi, więc chyba nie siedzi, tylko kuca.
Wnuczka się zafrasowała, zrobiła zamyśloną minkę 
i po chwili powiedziała:
– Dziadku, przecież on stoi.
No cóż, kolejna wpadka dziadka. Okazuje się, że 
dziadek od wnuczki też może się czegoś nauczyć.
W końcu i dziadek i wnuczka wrócili do domu. Za-
dowoleni, bo wycieczka była i ciekawa, i kształcąca.

Tekst powstał w ramach warsztatów dzienni-
karskich prowadzonych na UTW w UWr przez 
red. Magdę Wieteskę.

Pociąg 
do nieba
Wiecie, jak wygląda „Pociąg 
do nieba” ustawiony na 
Placu Strzegomskim 
we Wrocławiu? Pewno, 
że wiecie. Makietę tego 
monumentu możecie 
zobaczyć w Galerii Miejskiej. 
Zresztą nie tylko makietę 
Pociągu. 

Przez miesiąc w Galerii Miejskiej można podzi-
wiać modele, rzeźby i obrazy Andrzeja Jarodzkie-
go. Właściwie obrazów jest najwięcej, z różnych 
czasów, łącznie z „Wieżą Babel”, która na co dzień 
wisi w siedzibie Archicomu. Andrzej Jarodzki ma po-
ciąg do nieba od dzieciństwa. Wszystko zaczęło się 
w podkrakowskiej wsi Mogiła. To tam Andrzej stawiał 
pierwsze kroki. Na nieodległym lotnisku czerwonoar-
mista zabrał pięciolatka do dwupłatowca i tak zaczę-
ła się fascynacja lotnictwem Andrzeja Jarodzkiego. 
Jak mówi artysta, niespieszne latanie płatowcami od 
Kalifornii po Alaskę sprawia ogromną przyjemność. 
Podobnie jak poszukiwanie „windy” szybowcem, 
wypatrywanie ptaków, by znaleźć miejsce, gdzie 
są prądy wznoszące. Czy tam rodzą się te barwne 
i realistyczne obrazy? Ocenicie sami, odwiedzając 
wystawę w Galerii Miejskiej.
Wystawa została zatytułowana „Złodziej obrazów”. 
Znajdziecie zarówno prace z lat osiemdziesiątych, 
XX wieku, jak i z ubiegłego roku. Obrazy malowa-
ne na kredensowych drzwiach i na płótnie nabitym 
ćwiekami na deski. W wielu pracach ujrzycie pociąg, 
samolot, rakietę, i od was tylko zależy, jak to będzie-
cie interpretować. Tytuły mogą w tym zajęciu i za-
chwycie pomóc.

Informacja praktyczna
Przedmiot będący w codziennym użyciu wykorzy-
stany do celów artystycznych, nazywamy objet tro-
uvé. Tak stało się z „Pociągiem do nieba”.
Wystawa będzie dostępna do 1 kwietnia 2017 w Ga-
lerii Miejskiej we Wrocławiu, ulica Kiełbaśnicza 28, 
wstęp wolny.

Jerzy Dudzik
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Kultura

Kultowe filmy w Centrum Historii Zajezdnia
rozpocznie się cykl pokazów „W roli głównej: Wrocław”, który będzie 
odbywał się we wrocławskiej Zajezdni. Pierwszy pokaz już 23 marca.
Założeniem projektu „W roli głównej: Wrocław” jest 
przybliżenie bogatego dorobku Wytwórni Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu, która odegrała ogromną 
rolę w powojennym rozwoju polskiej kinematografii. 
Cykl ma także na celu zaprezentowanie tego, w jaki 
sposób sztuka filmowa dokumentowała losy Ziem 
Zachodnich oraz ich nowych mieszkańców. 
- Chcemy pokazać to, jak kino przedstawiało i re-
agowało na ważne społeczno-polityczne przemiany 
powojennej Polski. Wspólnymi mianownikiem pre-
zentowanych filmów będzie Wrocław, zarówno jako 
miejsce ich powstawania, jak i akcji - mówi Krzysztof 
Żyła, koordynator projektu.
W repertuarze cyklu znajdą się filmy takich twórców 
jak Agnieszka Holland, Aleksander Ford, Wojciech 
Has czy Andrzej Wajda. To tylko niektórzy z polskich 
reżyserów, którzy przewinęli się przez istniejącą ponad 
50 lat wytwórnię. Pokazom będą towarzyszyć spotka-
nia z gośćmi odkrywającymi znaczenia oraz kulisy po-
wstawania prezentowanych filmów. Za bilet na filmy 
prezentowane w cyklu zapłacimy tylko 5 złotych.

50-lecie „Samych swoich”
Pierwszym filmem prezentowanym w ramach cyklu 
będzie polska komedia wszechczasów, czyli „Sami 
swoi”. Wybór otwierającego filmu nie jest przypad-
kowy. Po pierwsze, w tym roku przypada 50. roczni-
ca premiery filmu. Po drugie, reżyserem obrazu jest  
Sylwester Chęciński, który został właśnie laureatem 
Orła - Polskiej Nagrody Filmowej przyznawanej za 
osiągnięcia życia. Projekcja w Zajezdni będzie ide-
alną okazją do przypomnienia sobie tego ważnego 
dla dorobku twórcy filmu. 
Projekcji w Zajezdni będzie towarzyszyć spotkanie 
z Dariuszem Koźlenko, autorem książki „Sami swoi. 
Na planie i za kulisami komedii wszech czasów”. 
Z rozmów z reżyserem, scenarzystą oraz aktorami 
filmu, układa on opowieść o tym, jak powstawała 
najzabawniejsza polska komedia, o ciężkiej pracy 

na planie czy zawodowej rywalizacji między Włady-
sławem Hańczą i Wacławem Kowalskim. 
"Sami swoi" prezentuje losy dwóch, zwaśnionych 
rodów: Pawlaków i Kargulów. Ich zadawniony spór 
o miedzę, w latach powojennych stał się siłą napę-
dową konfliktów między rodzinami, które osiedliły 
się na ziemiach zachodnich tuż obok siebie. Muzy-
ka Wojciecha Kilara, wyraziste postacie i kwieciste 
dialogi, z których wiele określeń weszło do codzien-
nego życia najlepiej świadczą o ponadczasowości 
filmu.

W roli głównej Wrocław: "Sami swoi"
23.03.2017, godz. 18.00
Kino Centrum Historii Zajezdnia
Bilety w cenie 5 zł do nabycia przed seansem
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Niezbędnik
Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Skok Stefczyka
Wrocław, ul. Piłsudskiego 24
Wrocław, ul. Wita Stwosza 1-2

71 781 55 16
71 343 20 22

Kultura i rozrywka
Teatr Śmiechu 
www.teatrsmiechu.pl
Recital Ireny Santor 

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

Styks                                      601 700 290
Wrocław
ul. Włodkowica 35, przy Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Opolska 8, przy Cmentarzu Parafialnym
ul. Ślężna, przy Weigla, przy Szpitalu Wojskowym
ul. Osobowicka 61, przy Cmentarzu Wojskowym
ul. Traugutta 57/59, dawny szpital 
ul. Trzebnicka 24, w pobliżu Szpitala MSWiA
Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, 
ul. Mireckiego 26, przy Cmentarzu Komunalnym

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

AnnaTour Anna Zwiech 
www.annatour.pl

604 94 89 81

Biuro Podróży Arion  
Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Biuro Podróży Exodus
Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 32/1b 
(róg Zielińskiego)

71 324 15 33

Biuro Podróży KOS
Wrocław, ul. Słowiańska 37 B

71 322 53 90

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Turystyczne Manikar
Stronie-Śląskie, ul. Kościuszki 29

74 814 36 94 

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Club Partnerski Aktywne 
Wczasy Seniora
Wrocław, ul. Powstańców śl. 5/119

509 134 973

Długopole Zdrój 74 813 90 51

Gościniec Salmopolski 
Gościniec-szczyrk.pl 

33 817 92 92

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

Luna
Niechorze, al. Bursztynowa 12-14

606 445 074

Moszczeniczanka 
Zakopane, ul. Kościelika 79d 

18 201 27 72

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

OWL Opole
Dżwirzyno, ul. Wyzwolenia 42

77 441 80 02

OW Star 
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

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

733 959 596

Pensjonat Azul 
Grzybowo, ul. Żeglarska 5

790 686 552

Pensjonat GABOREK
Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 7

694 665 222

Pensjonat Złoty Widok
Karpacz, ul. Sarnia 7

505 651 577

Sanatorium Uzdrowiskowe  
„Limba” Piwniczna-Zdrój
www.sanatoriumlimba.pl

18 44 64 223

Sanatorium  
Włókniarz Busko-Zdrój
www.wlokniarza.pl

41 370 70 70

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

94 354 31 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

O.W.R. SUS TRAVEL „SUS”
Mrzeżyno, ul. Nadmorska 12 

91 386 62 94

O.W.R. SUS TRAVEL  
„PIRAMIDA”
Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30

91 386 61 47

O.W.R. SUS TRAVEL  
„VARSOWIA” Międzywodzie, 
ul. Wojska Polskiego 8

91 381 38 69

Uzdrowisko Uniejów-Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Uzdrowisko Kraków  
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Willa Diana
Stronie Śląskie, Strowie Wieś 37 C

512 660 326

Willa Martin 
Jeleśnia, ul. Osiedlowa 24 

506 483 483

Willa Widokowa Wojnar 
Zakopane, ul. Pardałówka 6 

18 20 190 90

Zamek Księżą Góra 
Karpacz, ul. Księża Góra 2

75 718 42 48

Praca
Opiekunki AJ Partners 32 395 88 83

Usługi
PSZOK ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

Kinderplaneta
Sky Tower
Carrefoure Borek
Pasaż Grunwadzki
Arkady Wrocławskie
Ferio Gaj
Auchan Bielany
Dom Handlowy Renoma
Factory Outlet 

785 583 024
887 417 934
601 659 330
723 063 093
669 411 316
603 516 793
790 362 544
721 869 466

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

Krzeseka schodowe 
i schodołazy, str. 12
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Zdrowie i uroda
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dietetyk Helman
Centrum  
Optyczno-Optometryczne
ul. Komadorska 53P, Wrocław

71 369 61 24

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

Inteligentny wzmacniacz słuchu 91 443 78 58

Kodzu Root pomoc w walce z nałogiem
Kudzu.pl

Kolanko Senior Care
fizjoterapia w domu pacjenta

606 953 454

Lexum grupa Optegra             222 466 148
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

OneDayClinic
Operacje usunięcia zaćmy

71 723 41 38

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

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

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

71 344 81 20

VITA Przychodnia Lekarzy  
Specjalistów i Stomatologów
Wrocław, ul. Oławska 15

71 343 22 65

Od 23 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

601 700 290

-40%


