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„Ojciec żył, tak jak chciał”, „Tyle 
złamanych serc”, „Mężczyzna i łzy” – 
te piosenki w latach 80. nuciła niemal 
cała Polska. Potem na jakiś czas Gang 
Marcela zniknął ze sceny muzycznej, 
a od 2007 r. nagrywa płyty w stylistyce 
zainspirowanej sferą sacrum.
O historii zespołu, muzycznych trendach 
i miłości w rozmowie z Magdą Wieteską 
opowiada Marceli Trojan, lider zespołu.

Gangsterzy  
w życiu  
i na scenie
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Magda Wieteska: Zanim zawiązał się 
Gang Marcela, graliście Państwo pod 
szyldem zespołu Familia. Dlaczego 
zmieniliście nazwę, skąd wziął się na 
nią pomysł i jak w ogóle doszło do po-
wstania jednego z najbardziej znanych 
zespołów w Polsce lat 80.?

Marceli Trojan: Familia to zespół 8-osobowy, 
stricte wokalny, coś na kształt Partity, w którym 
występowali liderzy i przyszli założyciele Gangu 
Marcela – Barbara Pysz i  Marcel Trojan. Zespół był 
aktywny w latach 1977-1979.
Z końcem 1979 r. ww. dwójka liderów postanowiła 
założyć nieco mniej liczną grupę muzyczną i w tym 
celu dobrała do składu wokalistę z Gliwic – Jerzego 
Różyckiego. Tej 3-osobowej formacji nadano pier-
wotnie nazwę „Gang”. Nazwa ta była odzwierciedle-
niem charakteru muzyki, jaką początkowo zamierzali 
wykonywać wspólnie Barbara Trojan, Jerzy Różycki 
oraz Marcel Trojan w roli „szefa gangu”. Miała to być 
muzyka lat 30-tych, a więc czasów amerykańskiej 
prohibicji, big-bandów i… gangsterów.
Jednak los zdecydował, że ze względu na sytuację 
rynku muzycznego w Polsce nowopowstały zespół 
rozpoczął działalność od współpracy z Krzysztofem 
Krawczykiem (1980-1981), a następnie z Marylą 
Rodowicz (1981-1983) w charakterze 3-osobowego  
zespołu towarzyszącego, co przesunęło realizację 
pierwotnych zamierzeń zespołu o niespełna dwa 
lata. 
Jeszcze w trakcie tej współpracy, pod koniec 1981 
r., „gang” rozpoczął wreszcie swą samodzielną 
aktywność muzyczną na estradach kraju i zagrani-
cy.  Znaczącym tego akcentem było nagranie przez 
zespół przeboju „Tyle złamanych serc”. Sukces ten, 
za przyczynkiem ówczesnego managera zespołu – 
Andrzeja Kosmali, spowodował taktyczne „pójście 
za ciosem”, czyli nagranie kilku piosenek własnych 
w podobnym charakterze, co z kolei wpłynęło na 
przesunięcie zainteresowania zespołu bardziej 
w stronę muzyki country. I to dlatego właśnie, ze 
względu na ukształtowanie swojej odrębnej styli-
styki i własnego repertuaru nawiązującego przede 
wszystkim do muzyki country, a także z uwagi na 
rozszerzenie brzmienia nazwy na Gang Marcela, ten 
właśnie okres (1981 r.) uważany jest przez członków 
grupy za prawdziwe narodziny zespołu. 

M.W.: Wasze piosenki wywodzą się 
z pogranicza country, folku i popu. Który 
z tych gatunków jest/był Wam najbliższy?

M.T.: Trudno się tak jednoznacznie zdeklarować; 
są utwory country, które nas fascynują, ale także 
znajdziemy tzw. „perełki” w muzyce pop czy folk, czy 
nawet w innych stylach muzycznych.
Myślę, że jesteśmy gdzieś pośrodku; nasze pio-
senki są niejako specyficznym konglomeratem tych 
właśnie trzech stylistyk. Ogólnie określamy naszą 
muzykę jako „country na swojską nutę” i myślę, że 
to oddaje kwintesencję naszej muzyki.  A zdarza się, 
że sięgamy także do innych, bardziej odległych rejo-
nów muzycznych, zgodnie z powiedzeniem „gramy 
tak, jak nam w duszy gra”.

M.W.: Jedna kobieta i dwóch mężczyzn 
– tak zapamiętałam Państwa z telewizji. 
Czy dla Pani Barbary, a może odwrotnie 
– dla Panów – stanowiło to jakąś barie-
rę? W końcu wspólne trasy koncertowe 
bywały długie i pewnie nie zawsze kom-
fortowe? 

M.T.: Jedna kobieta i dwóch mężczyzn to najlepszy 
z możliwych układów zespołowych. Wokalnie, bo 
trzy osoby wystarczają żeby śpiewać w akordach 
(akord to minimum 3 dźwięki); prywatnie – bo dwaj 
mężczyźni z reguły funkcjonują nieproblematycznie, 
a jedna kobieta także nie stanowi problemu, nato-
miast przy dwóch kobietach znacznie częściej rodzą 
się problemy (np. która ma śpiewać konkretną so-
lówkę, piosenkę…); zaś ogólnie w bardziej liczbowo 
rozbudowanych grupach powstają  „podgrupy”, co 
z pewnością nie ułatwia współpracy zespołu.
Poza tym znaczenie ma także „dobór osobniczy”. 
U nas nigdy nie było z tym problemów. Zawsze  
dobieraliśmy do zespołu współpracowników na 
tzw. poziomie, potrafiących się zachować, współ-
pracować, z tzw. kulturą osobistą i wyczuciem oraz 
określonym morale. Tak że trasy koncertowe Gangu 
Marcela to bardziej spotkania przyjaciół niż ciężka 
praca lub przykry obowiązek.

M.W.: W 1985 roku Gang Marcela za-
wiesił działalność. Na stronie zespołu 
można przeczytać, że właśnie ten czas 
liderzy grupy – Barbara i Marceli Trojan 
wykorzystali na uregulowanie spraw ro-
dzinnych, czyli krótko mówiąc – pobrali 
się. Czy to była miłość od pierwszego 
wejrzenia, która długo dojrzewała do 
sformalizowania relacji, czy może decy-

zja podyktowana innymi względami?

M.T.: Sprawy rodzinne trzeba tu potraktować nieco 
szerzej, nie tylko w kategorii ślubu, który zawarliśmy 
już w 1982 r.  Bardziej chodziło nam o stworzenie 
prawdziwej rodziny, a więc o dzieci, na które nie 
mogliśmy sobie w naszej koncertowej rzeczywisto-
ści pozwolić. Nasza średnia koncertowa wynosiła 
wówczas ponad 25 dni w miesiącu w trasie, poza 
domem. A do tego żadnej pomocy ze strony bliskich, 
ponieważ ze strony Barbary takowych już nie było, 
a ze strony mojej (Marcela) wszyscy za granicą. 
Stąd właśnie ten zwrot ku zagranicy. Chcę dodać, 
że dzięki temu pobytowi poza Polską udało się nam 
uregulować nasze sprawy rodzinne w postaci dwóch 
synów, Davida i Jakuba, urodzonych właśnie w cza-
sie „urlopu” za granicą.
Jeżeli zaś idzie o rodzaj łączącego nas uczucia, to 
rzeczywiście była to swoista miłość od pierwszego 
wejrzenia, która objawiła się pewnym magnetyzmem 
i wzajemnym zainteresowaniem jeszcze w okresie 
naszych wspólnych studiów na Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Uczucie to potrzebowało jednak kilku 
lat dojrzewania, zanim przemieniło nas w trwały 
związek uwieńczony w 1982 r. ślubem.

M.W.: Razem w domu i w pracy. Proszę 
zdradzić receptę na taki sukces.

M.T.: Wspólnota poglądów, planów  i… miłość…

M.W.: W latach 90. zespół się reakty-
wował, idąc bardziej w stronę country 
i piosenek biesiadnych niż muzyki pop. 
Jeździliście Państwo na festiwale do 
Mrągowa, czy któryś z występów zapadł 
Wam szczególnie w pamięci?

M.T.: Wszystkie te (szczególnie te ostatnie), w któ-
rych braliśmy udział, ponieważ mimo że zjawiamy 
się w Mrągowie co kilka lat, i że w międzyczasie na 
widowni przewinęły się przynajmniej ze dwa po-
kolenia „countrowców”, to już przy samym wejściu 
na scenę witają nas wciąż te same gorące oklaski 
i serdeczne przyjęcie.
To bardzo przyjemne odczucie. Swego rodzaju 
ponadczasowość… Dlatego tak bardzo lubimy tam 
jeździć.

M.W.: Moją ulubioną piosenką jest „Oj-
ciec żył, tak jak chciał”, a który utwór 
najchętniej wykonuje Gang Marcela?

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 korzyst-
nej 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
Ponad 300 modeli opraw, jednoogniskowe szkła organiczne 
z powłoką utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 7900 zł
Okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą
Jednoogniskowe szkła organiczne, ochrona przed 
promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 10950 zł
Okulary progresywne najwyższej jakości
Ponad 300 modeli opraw, szkła organiczne z powłoką 
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 27900 zł

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
 Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Szczecin i Wrocław. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. Dalsze informacje www.fielmann.com

www.fi elmann.com
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M.T.: Ze względu na naszych fanów, najczęściej, 
bo praktycznie w czasie prawie każdego koncertu, 
wykonujemy właśnie piosenkę „Ojciec żył tak jak 
chciał”. Od lat jest to nasz przebój numer 1. Wiemy, 
że publiczność także lubi ten utwór, więc dlatego 
gramy go chętnie. Chociaż ojcowie, którym był on 
przed laty dedykowany, to już dzisiaj dziadkowie 
albo i lepiej, to jednak sądzę, że z przyjemnością 
wracają oni na krótką chwilę do tamtych lat swojego 
ojcostwa. A najważniejsze przecież,  żeby nasza 
publiczność była zadowolona.

M.W.: W 2007 roku Gang Marcela nagrał 
płytę „Pokój i dobro”. Znajdują się na 
niej  utwory związane z postacią i ideami 
głoszonymi przez św. Franciszka. Skąd 
wzięła się taka zmiana w Państwa re-
pertuarze? Czy fascynacja sferą sacrum 
dotyczy tylko muzyki, czy również życio-
wych postaw?

M.T.: Muzyka sakralna/parasakralna towarzyszy 
Gangowi Marcela niemal od samego początku 
(piosenki „Bym drogi nie pomylił”, „Rachunek su-
mienia”), chociaż nie było łatwo w czasach poprzed-
niego ustroju lansować w mediach tego rodzaju 
twórczości. Większość takich utworów pisana była 
wówczas do szuflady. Konkretny „wysyp” repertuaru 
sakralnego nastąpił dopiero w latach 90-tych, kiedy 
to wydaliśmy płytę „Pytania o sens”, dotykającą 
swoją treścią spraw egzystencjonalnych, a wręcz 
religijnych.
Jeśli idzie o płytę „Pokój i dobro” to znakomitą oka-
zją do jej wydania (wraz z książkowym albumem) 
był jubileusz 800-lecia istnienia zakonu franciszkań-
skiego (2009 r).
Nasza „przygoda” ze św. Franciszkiem zaczęła się 
w maju 2007 roku, kiedy to zespołowo wybraliśmy 
się na pielgrzymkę do Asyżu, organizowaną przy 
współudziale o.o. franciszkanów z Brodnicy. W cza-
sie licznych pielgrzymkowych rozmów z Ojcem 
Łukaszem z brodnickiego klasztoru dowiedzieliśmy 
się wielu szczegółów i ciekawostek zarówno z życia 
Biedaczyny z Asyżu, jak i założonego przez niego 
zakonu franciszkańskiego. Między innymi tego, że 
na 2009 r. zaplanowane były uroczyste obchody 
jubileuszu 800-lecia istnienia zakonu franciszkanów, 
co zainspirowało nas – jako zespół –  do uczczenia 
w sposób także artystyczny tego znaczącego wyda-
rzenia, tym bardziej że św. Franciszek jest przecież 
również patronem artystów.
Dodać tu trzeba, że w naszym późniejszym reper-
tuarze znajdują się także inne pozycje dotykające 
mniej lub bardziej tematyki religijnej, a i w naszych 
zamierzeniach na przyszłość leżą kolejne edycje 
twórczości bardziej uduchowionej.  
Reasumując, fascynacja sferą sacrum nie jest dla 
nas jedynie atrakcyjną przygodą ani też nie odnosi 
się wyłącznie do naszej twórczości artystycznej, 
ale jest wypadkową naszych przekonań i regularnie 
praktykowanego światopoglądu.

M.W.: „Gangsterzy” nadal koncertują, 
zarówno z piosenkami z wcześniejszych, 

tak dobrze znanych szerokiej publicz-
ności płyt, jak i z nowymi utworami. Kto 
przychodzi na Państwa koncerty? Fani 
z dawnych lat, a może zupełnie młodzi lu-
dzie, którzy nie mieli możliwości poznać 
zespołu w latach jego świetności?

M.T.: W zależności od koncertu przychodzą przed-
stawiciele różnych wiekowo generacji. Na koncerty 
zamknięte, kameralne, przychodzą głównie nasi 
dawni i aktualni fani, zaś  na otwartych imprezach 
plenerowych są to również rodzice czy dziadkowie 
z dziećmi, jak i kilkunastoletnia młodzież, która – ku 
naszemu zaskoczeniu – mimo zmieniających się 
trendów muzycznych całkiem dobrze bawi się przy 
naszych piosenkach.

M.W.: Jak Państwo postrzegają dzisiej-
szą muzykę, współczesne muzyczne 
trendy? Gdybyście dziś zaczynali karierę 
– byłoby łatwiej niż w latach 70., 80., czy 
może wręcz przeciwnie?

M.T.: Muzyka zdaje się być swego rodzajem odbi-
ciem świata, jaki nas otacza. Rzeczywistość lat 80-
tych ubiegłego wieku była nieco inna niż ta obecnie. 
Mniej pośpiechu, więcej czasu i pogody ducha… I to 
odzwierciedla się także w muzyce z tamtych lat… 
z naszych lat. W  dzisiejszej muzyce z jednej strony 
słychać większą dozę hałasu, pośpiechu, nerwowo-
ści, a mniej zadumy czy romantyzmu, zaś z drugiej 
strony, tej bardziej „discopolowej”, obowiązują ścisłe 
reguły dopuszczające wyłącznie  piosenki szybkie, 
rytmiczne, proste harmonicznie i  z wieloma po-
wtórzeniami, ażeby było łatwiej. Wolne, refleksyjne 
utwory, wymagające skupienia czy refleksji, z reguły 
uważa się za nudne.
Jak widać z powyższego nasze piosenki, w których 
dominują tematy bardziej refleksyjne, romantyczne 
i melodyjne, przynależą jednak do minionej – nieste-
ty – epoki lat 80-tych. To był nasz świat, nasz czas 
i nasza wrażliwość, którą razem z naszymi fanami, 
pamiętającymi tamte lata, staramy się zaszczepić 
w dzisiejszej rzeczywistości. Na ile nam się to udaje, 
to już muszą ocenić młodsze pokolenia.

M.W.: Na 35-lecie Gang Marcela wydał 
podwójny album pt. „Wciąż chce mi się 
żyć”, z 35 piosenkami, wśród których 
znajdują się zarówno znane wielkie 
przeboje, jak i nowe pop-owe utwory. 
Czy z okazji 40-lecia zespołu również 
będziemy mogli liczyć na nową płytę? 

M.T.: Naszą „czterdziestkę” zamierzamy świętować 
w 2021 roku, a więc mamy jeszcze pełne 4 lata, 
żeby stworzyć jeszcze kilkanaście piosenek dla 
naszych fanów.
W zależności od naszej kondycji fizycznej i du-
chowej być może będzie to płyta-niespodzianka, 
z czymś zupełnie nowym i zaskakującym, albo może 
romantyczna płyta na pożegnanie z estradą (?).

Gangsterzy w życiu i na scenie
REKLAMA
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Działania słuchaczek z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to jeden 
z przykładów projektu, w którym osoby starsze realizują jako wolontariusze i wo-
lontariuszki różnorodne pomysły.
– Studentki Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają bardzo napięty 
dzień. O 9:30 przedstawienie w przedszkolu, potem rysowanie z dziećmi. W po-
łudnie Edyta udziela wywiadu w telewizji regionalnej, będzie opowiadać o klubie 
wolontariatu. O 14.00 wielkie gotowanie w świetlicy środowiskowej, a o 16.00 
odbędzie się uroczyste zakończenie projektu „Gotowanie z babcią”. Dzieci dosta-
ną dyplomy i książki kucharskie, które własnoręcznie przygotowały oraz fartuszki 
z własnym imieniem – opowiada Anna Liminowicz.
W WUTW studenci od dawna zajmują się wolontariatem. Jednak po przystąpieniu 
do programu „UTW dla społeczności” wszystko ruszyło z większym rozmachem. 
Powstał klub wolontariusza z 6 członkiniami. Z tych 6 osób szybko zrobiło się 
25, a i to ciągle za mało, bo klub wolontariusza cieszy się w Wodzisławiu nie-
małym zainteresowaniem. Do seniorek wciąż napływają nowe zaproszenia od 
przedszkoli.

Dla dzieci w szpitalach i świetlicach
Ważną częścią działań jest współpraca ze szpitalnym oddziałem dziecięcym 
i świetlicą środowiskową. Na oddziale dziecięcym seniorki odciążają zestresowa-
ne mamy, które w czasie ich pobytu mogą wyjść, odpocząć, napić się kawy.
Seniorki starają się łączyć różne działania, dlatego angażują młodzież do przed-
stawień, wystawianych poza świetlicą. Wolontariuszki przychodzą do świetlicy 
dwa razy w miesiącu.
Gotowanie z dzieciakami seniorkom nie wystarczyło –  one chciały dać podopiecz-
nym coś więcej. Tak powstały książki kucharskie przygotowane indywidualnie dla 
każdego uczestnika i dla każdej uczestniczki. Na każdej z nich znajduje się buzia 
właściciela i napis: „Książka kucharska”. Na przygotowanie książek seniorki po-
święciły całe wakacje. Krystyna śmieje się, że na emeryturze pracuje na cały etat. 
Od dawna nie miała dnia wolnego. To samo Mira, która jest tak zajęta, że ciągle 
nie udaje jej się spotkać z synem.

Działania projektowe
Działania wodzisławskiego UTW to przykład na to, jak wspaniale można wykorzy-
stać uczestnictwo w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.
W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze i wolontariuszki 
różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne 
w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni pu-
blicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają osoby zamieszkują-
ce domy pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu 
kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane 
ze swoją pasją.

Zgłoszenia
Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych, orga-
nizatorzy wyłonią 10 UTW, którym zaoferują zróżnicowane wsparcie w urucho-
mieniu grup wolontariatu i działań społecznych: cykl warsztatów poświęconych 
budowaniu grupy wolontariatu, wsparcie trenerów i trenerek z „Sieci Latających 
Animatorów/Socjologów”, mikrogrant na działanie wolontariackie, poznanie in-
nych Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaangażowanych społecznie – „Sieć UTW 
zaangażowanych społecznie” .Zgłoszenia można przesyłać do 15 maja 2017 
roku.

Formularz zgłoszeniowy (wersja elektroniczna) i więcej informacji o projek-
cie znajdują się na stronie: www.utw.seniorzywakcji.pl
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Marcin Górecki,  
tel. (22) 396 55 16 lub 19, e-mail: marcin.gorecki@e.org.pl

„UTW dla społeczności” 
– aplikuj o wsparcie!
Grupy wolontariatu seniorów coraz aktywniej działają na 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Już 40 takich grup powstało 
w różnych miejscach Polski w ramach projektu „UTW dla 
społeczności” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności. Z początkiem kwietnia ruszyła rekrutacja do V edycji 
projektu „UTW dla społeczności”. Zachęcamy do aplikowania 
o mikrogrant na działanie wolontariackie!

Seniorzy
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Życie na skrzydłach
– Dziękuję, nie skorzystam – mówi pan Aleksander do słuchawki telefonu 
i kończy rozmowę z przedstawicielką firmy farmaceutycznej oferującej 
jakieś preparaty dla seniorów. – Dzięki Bogu nie potrzebujemy jeszcze 
żadnych lekarstw – dodaje mimochodem w moją stronę.

Matuzalem. Wysoki, postawny. Godność, dostojeń-
stwo, siwa broda, spokojna twarz. Jeden z półtorami-
lionowej rzeszy Polaków po osiemdziesiątce. Nadal 
jest czynnym pilotem samolotów. Corocznie zali-
cza pomyślnie badania zdrowotno-sprawnościowe 
w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej i nadal 
zasiada za sterami. Jest doskonałym przykładem na 
tezę, że rozpatrując kwestie tej grupy wiekowej na-
leży rozróżniać odmienne potrzeby i możliwości se-
niorów niepełnosprawnych chorobowo oraz seniorów 

samodzielnych życiowo, niewymagających wsparcia 
opiekuńczego.

12 minut latania
– W lipcu  1939 roku ojciec wziął mnie i młodszego 
brata na lotnisko w Częstochowie, fundując lot awio-
netką – opowiada Kujawski. – Samolot nie wystarto-
wał. Popsuł się. Ale i tak byłem zauroczony na tyle, 
że postanowiłem zostać pilotem, inżynierem i mieć 
tyle pieniędzy, żeby móc kupić sobie własny samo-

lot. Podczas wojny czytałem wiele książek o samo-
lotach, pilotach, lataniu, budowałem latające modele 
szybowców. Ciekawiło mnie to.
Po wojnie, poprzez hufce „Służby Polsce”, trafia na 
kurs w poniemieckiej szkole szybowcowej na Pomo-
rzu. – Wówczas – mówi pan Olek – szybowce były 
bardzo proste, bez żadnego oprzyrządowania, bez-
kokpitowe. Prędkość szacowało się po sposobie ło-
potania nogawek i łzawieniu oczu. 
Po półtoramiesięcznym kursie otrzymał zaświadcze-
nie, że wylatał… 12 minut. – Dzisiaj proces szkolenia 
jest bardziej aktywny, ale też odbywa się na niepo-
równanie doskonalszym sprzęcie – objaśnia. 
Wie, co mówi. Jest instruktorem szkolenia szybow-
cowego. Zafascynowany lataniem chciał ukończyć 
studia z budowy płatowców lub budowy silników lotni-
czych. Złożył dokumenty do jeszcze istniejącej, sław-
nej z okresu przedwojennego, wyższej szkoły tech-
nicznej Wawelberga w Warszawie. Był zaskoczony, 
że nie znalazł się na liście przyjętych mimo zdanego 
egzaminu. I u nikogo nie mógł dowiedzieć się, dla-
czego. „Widocznie są powody” – odpowiadano enig-
matycznie. Nikt nie chciał powiedzieć otwarcie, jakie 
to powody. Wreszcie ktoś mruknął jakby ukradkiem, 
że Aleksander nie zostanie przyjęty do żadnej wyż-
szej szkoły w Polsce. 

Rodzinny fortel
Wdrażana właśnie w życie filozofia walki klasowej 
i dyktatury proletariatu określała miejsce Olka Kujaw-
skiego w nowym ustroju politycznym. Jego ojciec był 
właścicielem środków produkcji, prowadził własny, 
niewielki zakład produkujący siatkę ogrodzeniową. 
A to oznaczało, że jest kapitalistą, co automatycznie 
kwalifikowało go jako wroga klasowego. Dzisiaj słu-
cha się tego zabawnie, ale wówczas nikomu nie było 
do śmiechu.
Ale Olek inżynierem chciał zostać mimo wszystko. 
Rodzina wymyśliła fortel. Wujek złożył gdzie trzeba 
pisemne oświadczenie, że on tego syna kapitalisty 
adoptuje w celu reedukacji ideologicznej i zapewni 
mu wychowanie marksistowskie w duchu ideałów 
socjalizmu, internacjonalizmu oraz umiłowania prze-
wodniej roli Związku Radzieckiego. Następnie, wy-
korzystując różne znajomości, udało się chłopaka 
(w którego usytuowaniu rodzinnym nic a nic się nie 
zmieniło) ulokować w Wyższej Szkole Inżynierskiej. 
Jednak ów akt nieformalnej „adopcji” nie zdołał uśpić 
do końca czujności odpowiednich władz. W roku 
1951 obaj bracia Kujawscy bez podania przyczyn zo-
stali skreśleni z listy pilotów oraz objęci urzędowym 
zakazem wstępu na lotnisko. 

W zastępstwie lotnictwa
No to Olek przerzucił się na żeglarstwo. Ponieważ 
nie zajmował się żadną aktywnością  polityczną i su-
miennie pracował jako inżynier-odlewnik w hucie Ma-
łapanew w Ozimku koło Opola, czujność polityczna 
podążała za jego poczynaniami raczej opieszale. Ale 
podążała. Zanim jednak się zorientowała, Kujawski 
zdążył pod żaglami opłynąć Bornholm oraz kilka in-
nych wysp na Bałtyku. Z dumą pokazuje książeczkę 
żeglarską z wpisami rejsów. Po roku 1956, który przy-
niósł „polityczną odwilż”, władza zdejmuje z Kujaw-
skiego etykietę podlegającej dyskryminacji, wrogiej 
klasowo burżuazji. Olek wraca za stery samolotów 
i szybuje w przestworza. Lata bez przerwy do cza-
su obecnego, przeżywając wiele sukcesów, przygód, 
ekscytacji i niesamowitości, które uskrzydlają jego 
życiową fascynację. Jest znanym w cały kraju na-
uczycielem niezliczonej rzeszy pilotów sportowych. 

Andrzej 
Wasilewski
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•	 całodzienne	wyżywienie		
-	domowa	kuchnia	

•	 opieka	wykwalifikowanych	opiekunek	
•	 nadzór	pielęgniarek	

•	 pokój	treningowy	
•	 ogród	z	altaną	
•	 pobyt	w	komfortowych	pokojach		

(tv,	telefon)

Pensjonaty Opieki Spokojna Przystań pod  
Warszawą zapraszają na pobyt stały i dzienny
10	lat	doświadczenia

ul. Spokojna 4, 05-532 Baniocha
tel. 22 736 17 60, tel. 501 182 362
e-mail: biuro@spokojnaprzystan.pl
www.spokojnaprzystan.pl
USA Office: tel. (001-847) 648-8400

NOWO OTWARTY Pensjonat	w	Jazgarzewie

Żona pana Olka
Aleksander śpiewa także w chórze. Razem z żoną, Jolantą. Bo muzyka jest jej 
pasją, w której przeżywaniu mąż uczestniczy.
Pani Jolanta (spokojna elegancja, nienarzucająca się obecność, energia w oczach 
absolutnie sprzeczna z numerem PESEL, stanowczość…) uczestniczy w lot-
niskowym funkcjonowaniu męża, chociaż życie w skrzydłach nie jest jej pasją. 
Raczej muzyka. Gra na fortepianie (oprócz technicznego, ma też wykształcenie 
muzyczne). Ceni Bacha za doskonałość polifoniczną, Mozarta za lekkość melo-
dyczną i logiczną konsekwencję oraz Chopina za jego niepowtarzalność polskich 
klimatów. 
Fortepian zajmuje połowę dużego pokoju blokowego (klawiatura otwarta, nuty 
rozłożone, kiedy wchodzę do pokoju). Lubi pieśni cerkiewne i w takim właśnie 
chórze oboje małżonkowie śpiewają. Nie lubi bezczynności trwoniącej energię 
życia. – Nie można dać się demobilizować psychicznie starości – mówi. Po przej-
ściu na emeryturę schowała do szuflady dyplom inżyniera, ale nie czuła się do-
brze bez aktywności zadaniowej. Od dłuższego czasu pełni społecznie funkcję 
prezesa Komitetu Pomocy Społecznej. Nie za biurkiem, raczej jako lider grupy 
wolontariackiej. Razem z pozostałymi dziewięcioma wolontariuszami zbiera żyw-
ność, robi paczki dla samotnych matek, rodzin wielodzietnych, bezdomnych, roz-
daje chleb potrzebującym. – Brakuje nam wolontariuszy – wzdycha. Jednak po 
dziesięciu latach czuje się już zmęczona niektórymi elementami tej pracy i to-
warzyszącymi jej zjawiskami. Tym bardziej, że nie jest to jedyna jej aktywność 
społeczna. Udziela się także w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie chodzimy na łatwiznę
Państwo Kujawscy zamierzają urozmaicić swoje emerytalne życie o nowy cykl 
jego organizacji, oparty o podróżowanie. Nie łatwiznę podróżniczą z biurami tury-
stycznymi. – Taka forma nie dostarcza przygód – twierdzi pani Jolanta. – Wszyst-
ko jest z góry ustalone, zaprogramowane, odbywa się punktualnie w wyznaczo-
nych miejscach, nie może być niespodzianek. 
A Kujawscy cenią sobie właśnie niespodzianki przygodowe, swobodę wyboru 
miejsc i szczegółów, poczucie wolności i radość zaskoczeń. – Chyba zaczniemy 
od Karkonoszy – rozmyśla głośno pani Jolanta. 
Jest wieczór. Kończymy rozmowę. Spieszą się na próbę chóru, kilkanaście kilo-
metrów od domu. Emeryci, którzy nie mają ochoty dyskryminować sami siebie 
wymówkami o posiadanym wieku. Podobnie aktywnych jest co prawda niemało, 
żyjących nadal pełnią życia  wbrew temu że media na ogół ukazują inny – skost-
niały, niepełnosprawny, nieporadny życiowo i nieszczęśliwy obraz funkcjono-
wania tego pokolenia. Też prawdziwy, ale przecież nie wypełniający sobą całej 
przestrzeni świata senioralnego. Przestrzeni w znacznym obszarze tętniącej nor-
malnym pulsem aktywnego życia.

REKLAMA
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co musisz wiedzieć?

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

Kredyty konsumenckie

W pierwszej części artykułu wyjaśnialiśmy, dlaczego seniorzy są pożądaną 
grupą klientów instytucji finansowych. Wskazaliśmy na różnice pomiędzy 
bankiem i parabankiem, a także kredytem i pożyczką. Omówiliśmy, czym 
jest zdolność i wiarygodność kredytowa. Dziś kolejna porcja porad na temat 
świadomego korzystania z kredytów konsumenckich.

Część II

Łukasz Marszałek

Wiek kredytobiorcy i maksymalny 
okres kredytowania
Szczególnie istotnymi parametrami kredytowania 
w przypadku seniorów, które zresztą przekładają się 
na zdolność kredytową, jest wiek kredytobiorcy i mak-
symalny okres kredytowania. Niemal każdy bank 
określa górną granicę wieku, do której udzieli nam 
kredytu. Zazwyczaj będzie to wiek, który możemy 
osiągnąć na koniec okresu kredytowania (a więc ile 
możemy mieć maksymalnie lat, gdy zapłacimy ostat-
nią ratę kredytu). Zwróćmy uwagę, że wiek seniora 
będzie miał zatem bezpośredni wpływ na okres, na 
jaki może pożyczyć pieniądze, a tym samym określi 
jego zdolność kredytową. Im dłuższy bowiem okres 
spłaty kredytu, tym niższa rata spłaty, a tym sa-
mym wyższa zdolność kredytowa. Czasami nasz 
wiek nie pozwoli nam zaciągnąć kredytu na tak długi 
okres, jak w przypadku osoby młodej.

PRZYKŁAD: Bank A oferuje kredyty gotówko-
we, które można spłacać przez maksymalny okres 

120 miesięcy (10 lat). Jednakże maksymalny wiek 
kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kre-
dytu nie może przekroczyć 75 lat. Pani Anna skończy 
w tym roku 70 lat. Tym samym Pani Ania nie może 
skorzystać z maksymalnego okresu kredytowania. 
Ze względu na wiek Bank A pożyczy Pani Ani pienią-
dze najdłużej na 5 lat.

Informacja: Na rynku znajdziemy też 
oferty, w przypadku których bank nie będzie 
ograniczał maksymalnego wieku kredytobior-
cy, jednak najczęściej skorzystanie z kredytu 
będzie się wiązało z koniecznością zakupienia 
ubezpieczenia na życie. Celem tego ubezpie-
czenia będzie zabezpieczenie spłaty kredytu 
na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Współkredytobiorca i poręczyciel
Może się zdarzyć, że w pojedynkę nie będziemy mieć 
zdolności kredytowej na kwotę, którą chcemy poży-
czyć. W takim przypadku można rozważyć zaciągnię-

cie kredytu wraz z drugą osobą – tzw. współkredyto-
biorcą. Seniorzy też nierzadko są proszeni przez 
młodsze osoby z rodziny o przystąpienie do kre-
dytu w roli współkredytobiorcy w celu poprawy 
zdolności kredytowej potomków.
Dlatego warto wiedzieć, kim jest współkredytobiorca. 
To osoba, która wraz z inną zawiera umowę kredy-
tową i w praktyce jest kredytobiorcą w takim samym 
stopniu. Niezależnie od tego, kto tak naprawdę sko-
rzysta z pożyczonych pieniędzy. Czasami zdarza się, 
że współkredytobiorcy w równym stopniu korzystają 
z pożyczonych pieniędzy (np. razem kupują mieszka-
nie). Ale też współkredytobiorca może służyć jedynie 
wspomnianej poprawie zdolności kredytowej. Bank, 
licząc zdolność kredytową, będzie bowiem brał pod 
uwagę dochody wszystkich współkredytobiorców. 
Co ciekawe, w wielu bankach nie ma wymogu, aby 
współkredytobiorcy byli ze sobą spokrewnieni (może 
to być np. sąsiad lub przyjaciel), a do kredytu może 
przystąpić nawet kilku współkredytobiorców.

REKLAMA
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Odpowiedzialność  
współkredytobiorcy
Należy mieć świadomość, że współkredytobiorcy 
w takim samym stopniu i zakresie odpowiadają za 
spłatę rat kredytu i nie jest tak, że odpowiedzialność 
za spłatę raty w przypadku np. dwóch współkredy-
tobiorców rozkłada się po 50%. Jeśli zatem kredyt 
nie jest spłacany, bank nie będzie wnikał, kto zawinił, 
kto w praktyce skorzystał z kredytu, a kto był jedy-
nie figurantem w celu poprawy zdolności kredytowej. 
Jeśli więc sprawa dotrze do etapu komornika, ten 
najprawdopodobniej ściągnie należność z docho-
dów tego współkredytobiorcy, w przypadku którego 
będzie mógł to zrobić najszybciej i najskuteczniej. 
Niestety, poza konsekwencjami finansowymi, jeste-
śmy narażeni również na to, że zostaniemy wpisani 
do Biura Informacji Kredytowej (BIK) jako niesolidny 
kredytobiorca i popsujemy swoją historię kredytową, 
czym możemy sobie zamknąć możliwość uzyskania 
kredytu nawet na kilka lat.
Tak więc warto dwa razy zastanowić się nad przy-
stąpieniem do kredytu w sytuacji, gdy osoba, która 
nas o to prosi, nie ma wystarczającej zdolności kre-
dytowej. Może to bowiem rodzić spore ryzyko, że jej 
sytuacja finansowa nie jest wystarczająco stabilna i, 
zwłaszcza w przypadku kredytów długoterminowych, 
możemy mieć w przyszłości spore kłopoty.

Kim jest poręczyciel
Współkredytobiorcy nie należy mylić z poręczycie-
lem. Poręczyciel jedynie zabezpiecza kredyt (gwa-
rantuje jego spłatę) w sytuacji, gdy kredytobiorca nie 
był w stanie go spłacić. Dochody poręczyciela nie są 
również brane pod uwagę przy ocenie zdolności kre-
dytowej (przeciwnie do dochodów współkredytobior-
cy). Co nie oznacza, że bank nie sprawdzi sytuacji fi-
nansowej poręczyciela – musi bowiem wiedzieć, czy 
będzie miał z czego egzekwować dług, jeśli kredyto-
biorca popadnie w tarapaty. Ale dochody poręczycie-
la nie poprawią zdolności kredytowej kredytobiorcy.  
Warto wiedzieć, że w umowie poręczenia można 
zastrzec, iż poręczyciel będzie zobowiązany spła-
cić dług dopiero w sytuacji, gdy nie uda się wyeg-
zekwować należności z majątku kredytobiorcy (tj. 
komornik bezskutecznie przeprowadzi egzekucję 
z majątku kredytobiorcy). Można również ograniczyć 
kwotę, którą poręczamy (np. do wysokości jedynie 
kapitału, bez odsetek karnych). Powinniśmy także 
zadbać o to, abyśmy jako poręczyciel byli informo-
wani o opóźnieniach w spłacie rat kredytu. Będziemy 
mogli wówczas odpowiednio wcześnie zareagować.

WAŻNE: Informacje zarówno o współkre-
dytobiorcy, jak i poręczycielu są przekazywane 
do Biura Informacji Kredytowej – nawet jeśli 
kredyt spłacany jest terminowo. Dla większości 
banków będzie to ostrzeżenie w sytuacji, gdy 
sami będziemy występowali o kredyt. Bank 
może przyjąć, że kredyt poręczony obciąża 
nas tak samo, jak nasz własny, a więc obniża 
naszą zdolność kredytową. Może się zdarzyć, 
że sami nie otrzymamy kredytu ze względu na 
kredyt poręczony.

Zgoda małżonka na zaciągnięcie 
kredytu
Osoby żyjące w związku małżeńskim powinny wie-
dzieć, że nawet w sytuacji, gdy tylko jeden z małżon-
ków wnioskuje o kredyt, bank może wymagać, aby 
drugi małżonek wyraził pisemną zgodę na zaciągnię-
cie tego kredytu. Z reguły banki będą wymagały takiej 
zgody, gdy kwota kredytu przekroczy określony próg 
– który różni się w zależności od banku. W jednych 
wynosi on 10 tys. zł, w innych 15 tys. zł, a jeszcze 
w innych 50 tys. zł. Czasami udzielenie takiej zgody 
jest trudne – gdy np. drugi małżonek przebywa za 
granicą – wówczas można szukać banku, w którym 
taka zgoda dla oczekiwanej przez nas kwoty kredytu 
nie będzie wymagana. Co nie zmienia faktu, że poza 
zgodą formalną dobrze jest decyzję o zaciągnięciu 
kredytu podjąć wspólnie.

Całkowity koszt kredytu
Gdy szukamy tego „najkorzystniejszego” kredytu, 
najczęściej kierujemy się jego ceną. Zwykłe porów-
nanie oprocentowania kredytu niestety nie wystar-
czy, aby znaleźć ten najtańszy. Często zdarza się, że 
kredyt o niższym oprocentowaniu będzie droższy niż 
ten z oprocentowaniem wyższym. Na koszt kredytu 
składa się bowiem wiele składowych, które należy 
wziąć pod uwagę. Dlatego najlepszą miarą pozwa-
lającą porównać kredyty względem ceny jest tzw. 
całkowity koszt kredytu. Całkowity koszt kredytu 
to suma kosztów, jakie poniesiemy w związku z za-
ciągnięciem kredytu w całym okresie kredytowania. 
Oprócz odsetek (oprocentowania) uwzględnia on 
także wszelkie prowizje i opłaty związane z przy-
znaniem kredytu (np. prowizja za udzielenie kredy-
tu), a także koszty usług dodatkowych, jeśli ich 
poniesienie jest wymagane w celu uzyskania kredytu 
(np. obowiązkowe ubezpieczenia do kredytu). Tak 
policzony koszt można podać w postaci wartościowej 
(np. 1289 zł) lub procentowej (np. 15%). Procento-
we określenie całkowitego kosztu kredytu zwane jest 
w skrócie RRSO. RRSO to Rzeczywista Roczna Sto-
pa Oprocentowania wyrażona jako stosunek sumy 
wszystkich kosztów kredytu do całkowitej kwoty kre-
dytu w ujęciu rocznym.

Informacja: Całkowity koszt kredytu 
można również policzyć korzystając z kalkula-
tora dostępnego na stronie internetowej www.
zanim-podpiszesz.pl

WAŻNE: Zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim każdy konsument ma prawo 
wiedzieć, ile wynosi całkowity koszt kredytu. In-
formacja ta obowiązkowo powinna się znaleźć 
m.in. w tzw. formularzu informacyjnym doty-
czącym kredytu konsumenckiego. Każdy kre-
dytodawca ma obowiązek przekazać nam taki 
formularz przed zawarciem umowy o kredyt lub 
pożyczkę. Formularz powinien być wypełniony 
według obowiązującego wzoru i zawierać infor-
macje m.in. o kredytodawcy/pożyczkodawcy, 
kosztach kredytu, kosztach usług dodatkowych 
czy zabezpieczeniach kredytu.

Produkty dodatkowe do kredytu
Bardzo częstą strategią sprzedaży kredytów stoso-
waną przez banki jest oferowanie kredytów na pre-
ferencyjnych warunkach, jeśli wraz z zaciągnięciem 
kredytu skorzystamy z innych produktów i usług 
oferowanych przez daną instytucję finansową (tzw. 
sprzedaż wiązana). Najczęściej oferowane produkty, 
wymagane do uzyskania tańszego kredytu to:
• założenie w danym banku rachunku osobistego, 

nierzadko z wymogiem regularnego zasilania go 
wpływami z tytułu dochodów (np. renty lub eme-
rytury),

• wydanie i korzystanie z karty płatniczej, z określo-
ną miesięczną kwotą płatności bezgotówkowych,

• wydanie karty kredytowej,
• zakup ubezpieczenia (np. ubezpieczenie spłaty 

kredytu, ubezpieczenie na życie).

WAŻNE: Analizując ofertę kredytową, za-
wsze pytaj, czy wiąże się ona z koniecznością 
skorzystania z usług dodatkowych instytucji 
finansowej.

Podpisujemy umowę kredytową
Najważniejsza zasada obowiązująca przed podpisa-
niem umowy to jej dokładne przeczytanie, dodajmy: 
ze zrozumieniem. Jeśli coś jest dla nas niejasne, 
powinniśmy dopytywać doradcę tak długo, aż zro-
zumiemy. W takim przypadku dobrze też zaciągnąć 
opinii kogoś zaufanego – rodziny, znajomego. Nigdy 
nie powinniśmy się śpieszyć z podpisaniem umowy, 
martwić się, że zajmujemy czas doradcy kredytowe-
mu itp.
Bardzo dobrą praktyką jest poproszenie o wydruko-
wanie kopii przygotowanej umowy i zabranie jej do 
domu. Wtedy mamy czas, aby spokojnie ją przeczy-
tać oraz skonsultować z kimś bliskim. Jeśli instytucja 
odmawia nam takiej możliwości, powinniśmy dobrze 
się zastanowić, czy chcemy korzystać z jej usług.

Informacja: Kredytodawca na wniosek 
konsumenta ma obowiązek przekazać mu 
bezpłatny projekt umowy kredytowej, jeśli kon-
sument spełnia warunki do udzielenia mu kre-
dytu.

Co zawiera umowa kredytowa
Na etapie podpisywania umowy kredytowej powin-
niśmy również zwrócić uwagę, czy dotyczy ona wy-
łącznie kredytu, czy też „przy okazji” sprzedawane są 
nam wspomniane już wcześniej produkty dodatkowe. 
Może się zdarzyć, że firma pożyczkowa oferuje nam 
„darmową” kartę kredytową do kredytu i usłyszymy, 
że to nic nie kosztuje. Miejmy jednak świadomość, 
że po pierwsze przyznany w takiej karcie kredytowej 
limit obniża naszą potencjalną zdolność kredytową. 
Po drugie – nawet jeśli nie zapłacimy nic za wydanie 
karty, to może się okazać, że po jakimś czasie zo-
staniemy obciążeni innymi kosztami związanymi z jej 
posiadaniem. 

REKLAMA

Jeśli pragniesz na nowo odkryć radość życia, chcesz 
zregenerować ciało i umysł, przyjedź do Gąsek nad morzem 
i weź udział w warsztatach. Warsztat jest połączeniem 
zajęć Ireny Polkowskiej-Rutenberg (88 lat) oraz wokalno-
integracyjnych i rozwojowych Anny Przybysz. Przeznaczony jest 

dla osób, które chcą ubogacić swoje wnętrze, zrelaksować się, podnieść 
poczucie własnej mocy i wzniecić RADOŚĆ BYCIA! Dla wszystkich, którzy 
chcą cieszyć się życiem.

www.wspieranie-rozwoju.pl

Miejsce: Gąski nad morzem  
w Ośrodku Wspierania Rozwoju Osobistego; Gąski, ul. Piaskowa 5, 
Prowadząca: Irena Polkowska-Rutenberg i Anna Przybysz
Termin: od 3 do 10 czerwca 2017 
Inwestycja: 1380 zł 
CZYTELNICY „GAZETY SENIOR” otrzymują zniżkę 100 zł
W cenie: 7 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami, wyżywienie:  
3 posiłki wegetariańskie dziennie - gotuje Stefan Poprawa
Informacje i zgłoszenia: Ewa Żukowska, tel. 603 126-196, 
     email: makarena.gaski@go2.pl
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Mogą być nimi np. opłata za wydanie nowej karty 
(plastiku) po upływie terminu ważności pierwotnie 
otrzymanej, opłata za użytkowanie karty, jeśli nie do-
konujemy płatności kartą na określonym przez bank 
poziomie lub opłata za ubezpieczenie karty. Dlatego, 
jeśli nie potrzebujemy takiego produktu, nie powinni-
śmy z niego korzystać, nawet jeśli otrzymujemy go 
teoretycznie „za darmo”. 

Informacja: W całym okresie trwania 
umowy o kredyt konsumencki zawartej na 
czas określony, mamy prawo otrzymać na 
nasz wniosek – bezpłatnie – harmonogram 
spłaty kredytu.

Porady i wsparcie
Przed podpisaniem umowy kredytowej można 
również zasięgnąć porady na jej temat m.in. 
w następujących instytucjach:
Infolinia Konsumencka prowadzona przez 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fun-
dację Konsumentów, tel. 801 440 220 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, opła-
ta wg taryfy operatora)
Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów; lista rzeczników dostępna m.in. na stronie 
www.uokik.gov.pl lub pod numerem telefonu: 
(22) 55 60 800

Federacja Konsumentów – poprzez swoje 
oddziały terenowe; lista oddziałów dostępna 
na stronie internetowej www.federacja-konsu-
mentow.org.pl lub pod numerem telefonu: tel. 
(22) 827 11 73
Centrum E-Porad konsumenckich prowa-
dzone przez Stowarzyszenie dla Powiatu; kon-
takt wyłącznie e-mailowy: 
porady@dlakonsumentow.pl

Odstąpienie od umowy kredytowej
Od każdej umowy o kredyt konsumencki mamy 
prawo odstąpić w terminie do 14 dni od daty za-
warcia umowy. Dotyczy to zarówno banków, SKOK-
-ów, jak i parabanków. Co więcej, instytucje te mają 
obowiązek powiadomić nas o przysługującym nam 
prawie do odstąpienia, a także przy zawarciu umo-
wy wręczyć nam wzór odstąpienia od umowy 
kredytowej. Należy wiedzieć, że kredytodawca nie 
ma prawa obciążyć nas dodatkowymi kosztami za 
odstąpienie od umowy kredytowej. Jesteśmy jednak 
zobowiązani do zapłaty odsetek za okres od dnia 
wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Na zwrot poży-
czonych pieniędzy mamy 30 dni od daty złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. 
Jeśli z umową, od której odstępujemy, była związana 
jakaś usługa dodatkowa, to odstąpienie jest skutecz-
ne także w zakresie tej usługi.

WAŻNE: Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy kredytowej złóż osobiście pod adre-
sem wskazanym przez kredytodawcę (poproś 
o potwierdzenie złożenia dokumentu z datą 
przyjęcia na jego kopii) bądź nadaj przed upły-
wem 14 dni listem poleconym.

Spłata kredytu przed terminem  
zakończenia umowy
Instytucje finansowe nie mają prawa odmówić nam 
spłaty części lub całości kredytu przed terminem, na 
jaki zawarliśmy umowę kredytową. Musimy jednak 
wiedzieć, że w takim przypadku może być zastoso-
wana prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Bar-
dzo często w umowach kredytowych zapisane jest, 
że w sytuacji, gdy spłacimy częściowo kredyt przed 
terminem umownym, możemy zdecydować czy:
• bank ma obniżyć ratę spłacanego kredytu, pozo-

stawiając pierwotny okres spłaty kredytu lub
• bank ma pozostawić ratę kredytu na niezmienio-

nym poziomie, skracając okres spłaty kredytu.

Senior aktywny 
zawodowo
Oczywiście aktywność zawodowa seniorów ma wpływ na 
jakość ich życia. Po przejściu na emeryturę lub utracie pracy 
w starszym wieku zmieniają się nie tylko warunki finansowe 
i bytowe, często spada poczucie własnej wartości i czujemy 
się niepotrzebni, a to wszystko nieraz przekłada się na stan 
zdrowia. Jak temu zaradzić? 
Obniżenie wieku emerytalnego, sprawi że wiele ak-
tywnych, wykształconych i pełnych energii osób bę-
dzie miało poczucie bycia nieprzydatnymi i zestre-
sowanymi biernością oraz mniejszym dochodem. 
Dlatego tak ważne jest kontynuowanie aktywności 
zawodowej, chociażby w mniejszym wymiarze cza-
su. Pozwoli to podtrzymać relacje zawodowe, rozwi-
nąć nowe umiejętności, zaktywizować umysł. Warto 
wybrać pracę, która daje możliwość elastycznego do-
boru godzin czy utrzymania kontaktu z ludźmi. Taką 
pracę oferują biura telefonicznej obsługi klientów.

Jakie kompetencje należy 
posiadać?
Od pracownika biura obsługi klienta wymaga się pod-
staw obsługi komputera oraz zdolności komunikacyj-
nych. Pracodawcy mają świadomość, że tzw. nowe 
media i internet nie są już barierą dla osób powyżej 
55 roku życia. Seniorzy nie mają żadnego problemu 
związanego z korzystaniem z nowoczesnych tech-

nologii. Obsługują komputery, korzystają z Internetu  
i z mediów społecznościowych, a do tego lubią roz-
mawiać z innymi ludźmi. 
Mitem jest, że praca w call center jest tylko dla mło-
dych ludzi. Wiele firm poszukuje starszych, doświad-
czonych zawodowo osób do kontaktów z dojrzałymi 
klientami. Coraz więcej firm zapewnia starszym oso-
bom pracę wśród rówieśników, z drugiej strony praca 
seniorów i dwudziestolatków w jednym biurze nikogo 
nie dziwi.
Obsługa klienta przez telefon przynosi wiele satys-
fakcji. Rozmawiamy z różnymi osobami, zwykle po-
magając im rozwiązywać ich problemy. To sprawia, 
że czujemy się potrzebni.
Dziś pracuje się w nowoczesnych, przestronnych 
pomieszczeniach, firma dba o komfortowe warunki 
pracy, a lokalizacja call center w świetnym miejscu 
komunikacyjnym ułatwia dojazd do pracy. 
Dodatkowym atutem jest fakt, że można pracować  
w dowolnym wymiarze godzin i zwiększyć swoją 
emeryturę.

Praca dla seniora
Lubisz rozmawiać z ludźmi?  
Chcesz podzielić się Twoją  
energią i entuzjazmem?
Nasz zespół ceni sobie  
doświadczenie i dojrzałość!
Z nami rozwiniesz dotychczasowe  
i zdobędziesz nowe umiejętności!

Skontaktuj się z nami  
pod numerem 
22 276 20 30 lub napisz e-mail 
praca@armatis-lc.com

co musisz wiedzieć?
Kredyty konsumenckie

c.d. ze strony 9

§
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Z najnowszego badana opinii zrealizowane-
go przez Fundusz Hipoteczny DOM wynika, 
że Prawie 83 proc. seniorów ocenia swoją 
sytuację finansową jako przeciętną, złą lub 
bardzo złą. Okazuje się, że seniorów nie stać 
na przyjemności takie jak: teatr, kino, ubra-
nia czy kosmetyki. Najczęstszą rozrywką, 
jaką wskazują respondenci jest oglądanie 
telewizji (ok. 62 proc.), czytanie książek, ga-
zet i spacery. – Jakość życia osób starszych 
pozostawia wiele do życzenia. Trudna sytu-
acja finansowa, pogłębiające się wykluczenie 
społeczne, ale przede wszystkim samotność 
– to problemy, z którymi boryka się 73 proc. 
przebadanych przez nas seniorów. Takie 
inicjatywy jak Klub Seniora DOM otwierają 
nowe możliwości i dają szansę na barwniej-
sze życie po sześćdziesiątce. Musimy zacząć 
nie tylko dostrzegać problemy polskiego se-
niora, ale również szukać dla nich rozwiązań 
– mówi Robert Majkowski, Prezes Zarządu 
Funduszu Hipotecznego DOM.

Senior w Internecie
W Polsce z sieci korzysta 26 proc. 
osób powyżej 65 roku życia, w związku 
z czym powstaje coraz więcej portali se-
nioralnych. Jednym z nich jest nowy portal  
www.zycieseniora.com, który jest rozsze-
rzoną i elektroniczną wersją gazety „Życie 
Seniora” wydawanej przez Fundusz Hipo-
teczny DOM w ramach działań Klubu Senio-
ra DOM. Ulgi i zniżki dla seniorów, dodatki 
mieszkaniowe i prawo spadkowe, leczenie 
w sanatorium lub pobyt w hospicjum, sze-
reg artykułów zdrowotnych – to tylko niektó-
re z tematów poruszanych na portalu. Dużą 
zaletą nowej platformy jest jasny i czytel-

ny układ strony, intuicyjna nawigacja oraz 
czcionki, które nie „męczą” oczu nawet przy 
dłuższym czytaniu.

Kino dla Seniora
Klub Seniora DOM od 2012 roku organizuje 
również darmowe „Kino dla Seniora”. W 23 
pokazach filmowych, które odbyły się m.in. 
w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Kra-
kowie i Wrocławiu seniorzy mogli obejrzeć 
takie filmy jak: „Żelazna Dama”, „Zakocha-

ni w Rzymie” Woody’ego Allena, czy „Eks-
centrycy”. Za nami kolejna edycja inicjaty-
wy, dzięki której już ponad 4,5 tys. seniorów 
uczestniczyło w bezpłatnych pokazach fil-
mowych. Warto wspomnieć, że przed se-
ansem, seniorzy mają okazję, by dołączyć 
do Klubu Seniora DOM i dzięki temu brać 
udział w różnych wydarzeniach aktywizują-
cych osoby starsze. Najbliższe „Kino dla 
Seniora” odbędzie się 16 maja we Wro-
cławiu oraz 18 maja w Poznaniu.

Klub Seniora DOM od ponad sześciu lat aktywizuje osoby starsze w całej Polsce. 
Jego członkowie spotykają się, by wziąć udział w warsztatach, wysłuchać 
wykładów i skorzystać z porad psychologów, lekarzy, dietetyków i innych 
ekspertów. Najpopularniejszym z działań Klubu jest bezpłatne „Kino dla Seniora”, 
które w sześciu dotychczasowych edycjach zgromadziło ponad 4,5 tys. widzów 
w wieku 65+. Dzięki takim inicjatywom zamiast siedzieć przed telewizorem seniorzy 
mogą spędzić czas w sposób twórczy i aktywny. Dlaczego warto się zaangażować?

Emerytura 
nie musi być nudna

KLUB
SENIORA

Więcej informacji:
Infolinia: 801 005 801
www.funduszhipoteczny.pl

Fundusz Hipoteczny DOM jest liderem na rynku rent dożywotnich w Polsce i już od 2008 
oferuje Seniorom posiadającym nieruchomość bezpieczne rozwiązanie pozwalające poprawić 
ich sytuację finansową. Renta dożywotnia to regularny zastrzyk gotówki i gwarancja 
zamieszkiwania we własnym domu do końca życia. Od początku istnienia Fundusz Hipoteczny 
DOM wypłacił już Seniorom świadczenia o wartości przekraczającej 8 mln zł.
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Jeśli problem zaćmy dotyka Ciebie lub bliską Ci osobę, mamy dobrą wiadomość! Nie musisz już czekać 
w kolejce NFZ na zabieg usunięcia zaćmy. Obecnie istnieje alternatywne rozwiązanie, które pozwala szybko 
i bezpiecznie wyleczyć ZAĆMĘ. Dzięki Dyrektywie Transgranicznej Pacjenci cierpiący z powodu zaćmy 
mają możliwość wykonania zabiegu nawet do 14 dni. Aby skorzystać z tej opcji leczenia wystarczy aktualne 
ubezpieczenie zdrowotne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot kosztów z NFZ oraz skierowanie na zabieg 
usunięcia zaćmy w ramach leczenia szpitalnego.

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

ZADZWOń: 222 466 148
www.zacma.cz

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

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

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

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

Jak szybko  
i bezpiecznie  
wyleczyć  
zaćmę?

REKLAMA
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GRUPA OPTEGRA
OSTRAWA

Dowiedz się więcej o metodach leczenia 
zaćmy na www.zacma.cz

BERLIN

W jaki sposób dba Pani o swój wzrok?
Przez całe życie miałam znakomity wzrok. Jednak wraz  
z wiekiem zaczęłam gorzej widzieć na bliską odległość, co 
jest zupełnie normalne. Wiem, że w chwili pojawienia się 
pierwszych objawów pogarszającego się wzroku bardzo 
ważna jest szybka reakcja i kontakt z okulistą. By sprawdzić 
co dzieje się z moim wzrokiem, udałam się do dobrej kliniki 
okulistycznej, która zapewnia świetnych lekarzy specjalistów 
oraz najnowocześniejszy sprzęt.

Jakie miała Pani problemy z widzeniem?
Jestem aktorką, ale specjalizuję się również w prowadze-
niu imprez artystycznych. Bardzo wyraźnie odczuwałam  
pogorszenie widzenia, gdy czytałam tekst na scenie.  
Zwłaszcza   przy gorszym oświetleniu. W moim zawodzie  
muszę widzieć dobrze z bliska, jak i z daleka. Próbowałam 
stosować soczewki kontaktowe, lecz nie zdały one egzaminu 
i źle się w nich czułam.

Dlaczego zdecydowała się Pani na zabieg, co wpłynęło na  
decyzję?
Jestem wyjątkowo otwarta na wszelkie nowości medyczne,  
a ostatnio podziwiam rozwój nowoczesnej okulistyki.  
Uważam, że nie ma sensu zwlekać z decyzją o zabiegu, który 
poprawi naszą jakość życia. Po prostu szkoda życia!
Ważne też dla mnie były rekomendacje znajomych  
i przyjaciół, którzy również poddali się zabiegom usunięcia 
wad wzroku.   
W klinice okulistycznej Optegra wykonano mi zabieg, dzięki 

któremu dzisiaj widzę znakomicie i z bliska i z daleka,  
bez żadnych okularów! Wspominam go bardzo dobrze,  
nie czułam żadnego bólu i po kilku godzinach wróciłam  
do domu.   

Czy poleciłaby Pani leczenie chorób oczu wśród swoich  
najbliższych?
Obserwowałam efekty operacji usunięcia zaćmy u mojego 
męża Krzysztofa Chamca i mojej mamy. Byłam z nimi bardzo 
blisko i na co dzień opiekowałam się po zabiegach. Z całą  
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że ich życie po  
usunięciu zaćmy zmieniło się na lepsze. Krzysztof, który jako 
aktor, pod koniec życia pracował głównie w radio, cieszył  
się, że czyta wszystkie teksty bez okularów. Żartował, że  
koledzy podczas wspólnych nagrań dziwią się, że tak  
odmłodniał. Moja mama natomiast, typowa wiecznie młoda 
„kobieta bez wieku” była zachwycona również tym, że bez 
okularów ładniej i młodziej wygląda.
 
Co chciałaby Pani przekazać osobom, które boją się  
diagnostyki i operacji chorób oczu?
Najważniejsze by każdy człowiek, zwłaszcza w dojrzałym 
wieku, regularnie badał swój wzrok. Dzięki temu można  
na wczesnymetapie wykryć wady, z którymi poradzi sobie 
nowoczesna medycyna. Zabieg usunięcia zaćmy to  
najbezpieczniejszy i najczęściej wykonywany zabieg  
chirurgiczny na świecie. Wzrok to nasz największy skarb  
i najważniejszy zmysł, o który trzeba dbać, chronić i pilnować 
jak „oka w głowie”.  

Wzrok to nasz największy skarb,  
o który trzeba dbać, chronić  
i pilnować jak „oka w głowie”.
Choć zaćma jest bardzo powszechna, a jej diagnostyka i leczenie coraz 
łatwiejsze, wielu pacjentów wciąż nie ma odpowiedniej wiedzy. Jednym 
z mitów na temat zaćmy jest to, że dotyka ona tylko ludzi w podeszłym 
wieku. Faktem jest, że zaćma ma związek ze starzeniem się, dlatego poja-
wia się około 60 roku życia. Wpływ czynników środowiskowych zaś spra-
wia, że widoczny jest wzrost liczby pacjentów cierpiących na zaćmę już w 
okolicach 40 roku życia. 
O tym, jak dbać o wzrok, co powinno zaniepokoić i kiedy zgłosić się do 
specjalisty rozmawiamy z  Laurą Łącz – polską aktorką filmową i teatral-
ną. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach kinowych, serialach, przedsta-
wieniach teatralnych i Teatru Telewizji. Jest również autorką książek dla 
dzieci oraz zajmuje się organizacją imprez artystycznych dla dzieci i doro-
słych. To właśnie przy pracy nad książkami dla dzieci zaczęła odczuwać, 
że jej wzrok nie jest już tak wyraźny, jak kiedyś. Z kolei dobre widzenie na 
każdą odległość jest konieczne w roli konferansjera. Laura Łącz aktorka

OPTEGRA_reklama_SENIOR_255x341_testymonial_Laura_v2.indd   1 05/05/2017   14:29
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Rozsądna  
i pełnowartościowa dieta
Mówi się, że aby przyspieszyć metabolizm, powinno się 
spożywać mniejsze porcje, ale częściej (co 2-3 godz.). 
Jest to prawda, pod warunkiem, że faktycznie będą to 
niewielkie objętościowo, pełnowartościowe posiłki. 
W przeciwnym razie dostarczymy do organizmu zbyt 
dużą wartość energetyczną, przez co uzyskamy odwrot-
ny efekt (zmniejszone tempo przemiany materii). Dodat-
kowo po 60-tym roku życia często pojawia się problem 
nadmiernej masa ciała w połączeniu z niedożywieniem. 
Paradoks ten jest związany z nieodpowiednim doborem 
produktów, które oprócz kilokalorii nie zaspokajają za-
potrzebowania na białko, witaminy i składniki mineralne.

Nie można się głodzić!
Bez wątpienia najważniejszym posiłkiem dnia jest śnia-
danie, które powinno być spożyte w ciągu maksymalnie 
godziny od przebudzenia, natomiast kolacja – 3 godz. 
przed snem.  Głodówki lub diety bardzo restrykcyjne nie 
są wskazane, ponieważ spowalniają tempo przemiany 
materii. Jest to naturalna reakcja naszego organizmu, 
który magazynuje energię na wypadek kolejnych okre-
sów niedoboru. Ponadto po zakończeniu ich stosowania 
występuje tzw. efekt jo-jo (wzrost masy ciała, nierzadko 
powyżej wcześniejszej wartości).

Oto trzy proste sposoby na 
przyspieszenie metabolizmu:
•	 Należy zadbać o prawidłową ilość błonnika w diecie. 

Znajduje się on przede wszystkim w surowych warzy-
wach i owocach, pełnoziarnistych produktach zbożo-
wych, gruboziarnistych kaszach (gryczana, pęczak, 
jęczmienna). Błonnik reguluje pracę jelit, zapobiega 
zaparciom, pozytywnie wpływa na gospodarkę wę-
glowodanową i tłuszczową. Ponadto warzywa mają 
wysoką wartość odżywczą, a niską energetyczną.

•	 Wypijanie odpowiedniej ilości płynów – ok. 2l/dzień. 
Powinna to być głownie woda niegazowana, słaba 
herbata czarna lub herbaty owocowe, ewentualnie 
ziołowe, bez cukru. Należy pamiętać, że do dzien-
nej sumy zaliczają się także zupy oraz woda zawarta 
w produktach stałych, która stanowi ok. 300ml. UWA-
GA! Osoby z niewydolnością serca powinny ograni-
czyć płyny do ok. 1.5l/dobę.

•	 Ważnym składnikiem diety jest białko. Pozwala przy-
spieszyć tempo przemiany materii nawet o 25%. Jego 
źródła to: drób, ryby, jaja, chude mleko i przetwory 
mleczne, nasiona roślin strączkowych (groch, fasola, 
soja, soczewica, ciecierzyca). UWAGA! Podaż białka 
powinny ograniczyć osoby z niewydolnością nerek.

Nieodłącznym elementem pobudzenia metabolizmu 
jest wysiłek fizyczny. Po 60-tym roku życia wystarczy pół 
godziny dziennie umiarkowanej aktywności (szybszy 
spacer, pływanie, nordic walking, jazda na rowerze) po-
dejmowanej regularnie, aby uzyskać odczuwalną popra-
wę naszego metabolizmu.

Każdy reaguje inaczej
Podczas stosowania każdej diety należy pamiętać o tym, 
że każdy organizm jest inny. Nie wszyscy tak samo za-
reagują na dane produkty i zmiany trybu życia. Dlatego 
warto zwrócić się po poradę do dietetyka, który dobie-
rze dietę specjalnie dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb. Jeśli jednak jego zalecenia nie będą działały, 
należy udać się do lekarza, ponieważ możliwe, że istnie-
ją inne, niezdiagnozowane dotąd problemu zdrowotne, 
które negatywnie wpływają na metabolizm.

Anna Osiecka, dietetyk w klinice Natural Medical

Jak usprawnić zwalniający 
metabolizm?
Duży wpływ na metabolizm naszego organizmu ma to, jak się 
odżywiamy. „Dieta zachodnia” rozumiana jako spożywanie 
małych ilości owoców, warzyw, a dużych ilości produktów 
przetworzonych, tłuszczu pochodzenia zwierzęcego 
i czerwonego mięsa sprzyja występowaniu zaburzeń 
metabolicznych (cukrzyca, nadciśnienie, dyslipidemie), 
a także nadwadze czy otyłości. Co zrobić, aby wspomóc 
zwalniający z wiekiem metabolizm?

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

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

Śniadanie: 
•	 jogurt naturalny ze świeżym ananasem i płatkami 

owsianymi, 
•	 kefir z dodatkiem suszonych śliwek i otrąb 

jęczmiennych, 
•	 kasza jaglana gotowana na wodzie z dodatkiem 

jabłka i cynamonu

II śniadanie: 
•	 sałatka grecka z dodatkiem odtłuszczonego sera 

feta i oliwy z oliwek
•	 garść orzechów włoskich/migdałów/nerkowców
•	 chleb razowy z pastą rybną (twaróg chudy, 

makrela w pomidorach, papryka, szczypiorek)

Obiad:
•	 pierś z kurczaka grillowana z dodatkiem brokuła 

gotowanego na parze i kaszą gryczaną
•	 zupa krem z dyni z dodatkiem pestek słonecznika/

dyni i grzanek z chleba graham
•	 ryż brązowy, leczo warzywne (cukinia, papryka, 

pomidor, cebula, pieczarki)

Podwieczorek:
•	 sałatka jarzynowa z dodatkiem jogurtu greckiego, 

bułka grahamka
•	 chleb z ziaren, pasta z awokado (awokado, cebula, 

sok z cytryny, ulubione przyprawy)
•	 maślanka z truskawkami i pestkami dyni

Kolacja:
•	 halibut gotowany na parze, dowolne warzywa 

duszone bez dodatki tłuszczu, niewielka ilość 
kaszy pęczak

•	 sałatka z soczewicą (soczewica zielona, kiełki 
rzodkiewki, pomidorki koktajlowe, olej lniany)

•	 omlet na parze ze szpinakiem

A oto posiłki, które w połączeniu z wyżej wymienionymi wskazówkami, przyspieszą metabolizm:
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Nowa metoda leczenia AMD
AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, jest 
najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób po 60 roku życia. Choroby 
nie można było do tej pory zatrzymać na wczesnym etapie, a jedynym 
sposobem na spowolnienie jej dalszego rozwoju była zdrowa dieta 
wzbogacona odpowiednimi witaminami i mikroelementami. Od niedawna 
wczesne zmiany AMD można nie tylko leczyć, ale nawet je cofnąć.

O Instytucie Oka 
Instytut Oka to centrum kompleksowej diagnostyki i nowoczesnego leczenia 
chorób oczu i wad wzroku. Łączy ekspercką wiedzę z najnowszymi, światowymi 
technologiami w diagnostyce i terapii chorób oczu oraz wad wzroku u dorosłych 
i dzieci. Ośrodek specjalizuje się szczególnie w diagnostyce i leczeniu chorób 
siatkówki (AMD, retinopatia cukrzycowa), oraz jaskry. Posiada również osobne piony 
dedykowane okulistyce dziecięcej, diagnostyce i leczeniu chorób przedniego odcinka 
oka (m.in.dystrofie rogówki, Zespół Suchego Oka), specjalizujący się w nowoczesnej 
chirurgii zaćmy, korekcji wad wzroku i terapii widzenia. 

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem to 
najpowszechniejsza choroba siatkówki oka i naj-
częstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia 
u seniorów, żyjących w krajach uprzemysłowionych. 
W Polsce cierpi na nią ponad 1 mln osób, a na całym 
świecie ok. 70 mln. Zbyt późno wykryte AMD lub zbyt 
późno rozpoczęte leczenie tej choroby prowadzi do 
ślepoty, dlatego tak istotne są profilaktyczne badania 
okulistyczne dna oka, które każda osoba po 50 roku 
życia powinna przeprowadzać raz w roku. 
Objawami AMD są pogorszenie widzenia, zauważal-
ne zwłaszcza przy czytaniu, zniekształcone widzenie 
linii prostych, rozmycie krawędzi oglądanych przed-
miotów, widzenie wyblakłych kolorów, mogą też poja-
wić się zniekształcenia obrazu. 
- W Instytucie Oka u pacjenta z podejrzeniem AMD 
przeprowadzamy specjalistyczne bardzo dokładne 
badanie siatkówki oka za pomocą aparatu do trójwy-
miarowej tomografii OCT. Dzięki aparatowi Spectralis 
HRA+OCT2 - uznawanemu obecnie za najprecyzyj-
niejszy na świecie sprzęt do obrazowania siatkówki 
oka - możemy bardzo dokładnie zobaczyć wszystkie 
warstwy siatkówki i odkryć nawet najmniejsze po-
wstające zmiany chorobowe. Badanie OCT to bada-
nie niezbędne w diagnostyce i monitorowaniu chorób 
siatkówki takich jak AMD czy retinopatia cukrzycowa 
oraz jaskra – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krystyna 
Czechowicz-Janicka, Dyrektor medyczna Instytutu 
Oka w Warszawie.

Dwie postaci AMD
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem występuje 
w dwóch postaciach: wczesnej, tzw. suchej, niewy-
siękowej oraz późnej tzw. mokrej, wysiękowej.
W postaci suchej AMD pogorszenie ostrości widzenia 
następuje stopniowo, sukcesywnie doprowadzając 
do utraty widzenia centralnego. W tej postaci choroby 
obumierają komórki odpowiedzialne za prawidłowe 
odbieranie wrażeń wzrokowych oraz funkcjonowanie 
siatkówki oka.
W postaci wysiękowej AMD (tzw. postać mokra) zna-
czące pogorszenie widzenia może nastąpić gwałtow-
nie, nawet w ciągu kilku dni.
Około 90 procent przypadków występuje tzw. sucha 
forma AMD, która rozwija się stopniowo i powoli nisz-
czy widzenie. Charakteryzuje się występowaniem 
tzw. druz, czyli złogów produktów przemiany materii 
siatkówki oraz zmianami zanikowymi w siatkówce. 
Z upływem czasu postać sucha AMD przechodzi 
w postać wysiękową (wilgotne AMD), gwałtownie 
i nieodwracalnie niszcząc komórki światłoczułe siat-
kówki. Powstałe wówczas ubytki w polu widzenia są 
już trwałe i nieodwracalne.
Zwykle zmiany degeneracyjne w przebiegu zwyrod-
nienia plamki związanego z wiekiem obejmują naj-
pierw jedno oko, co może pozostawać niezauważo-
ne przez chorego, ponieważ oko zdrowe funkcjonuje 

jeszcze właściwie. U około 40% pacjentów, u których 
rozpoznano AMD, zmiany zwyrodnieniowe pojawiają 
się również w drugim oku – w przeciągu 5 lat.

Szansa dla chorych
W początkowej, wczesnej fazie zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem jeszcze do niedawna jedynym 
sposobem na spowolnienie rozwoju choroby i opóź-
nieniu jej przejścia w niebezpieczną fazę zaawanso-
wanego AMD była tylko suplementacja diety. Próby 
wykorzystania laserów, stosowanych konwencjonal-
nie przy laseroterapii chorób siatkówki, nie przynosiły 
zadowalających efektów głównie ze względu na skut-
ki towarzyszące termicznemu uszkodzeniu komórek 
siatkówki. Dlatego pojawienie się lasera 2RT – o mocy 
kilkaset razy mniejszej niż konwencjonalnie stosowa-
ne lasery koagulujące i o odmiennym mechanizmie te-
rapeutycznym – stało się rewolucyjnym rozwiązaniem 
w leczeniu wczesnego, niewysiękowego AMD. 

Jak działa laser?
– Niezwykle delikatny promień nanosekundowego 
lasera 2RT dociera do wybranych, pojedynczych ko-
mórek siatkówki i stymuluje je do samo odbudowy, 
uruchamiając naturalny, biologiczny proces samo re-
generacji tkanki. Dla chorych we wczesnym stadium 
AMD pojawiła się więc szansa na spowolnienie rozwo-
ju choroby, a nawet na cofnięcie jej skutków – oczywi-
ście, jeśli choroba została wykryta w początkowym jej 
stadium. – mówi prof. dr hab. n. med. Krystyna Cze-
chowicz-Janicka z Instytutu Oka w Warszawie.

Pierwsze zabiegi w Polsce
Od stycznia 2016 r. w Instytucie Oka w Warszawie 
pierwszy w naszym kraju certyfikowany zespół do 
wdrażania terapii 2RT u polskich pacjentów przepro-
wadził już ponad 1000 zabiegów Retinal Rejuvena-
tion Therapy („odmłodzenia siatkówki oka”).
– W czasie kontroli przeprowadzanej w okresie od jed-
nego do trzech miesięcy po zabiegu stwierdzaliśmy 
u pacjentów poprawę w polu widzenia, ostrości wzro-
ku lub w obrazie tomograficznym OCT siatkówki. Co 
ważne, nie odnotowaliśmy żadnych objawów ubocz-
nych tej terapii. Nasze obserwacje potwierdzają wcze-
śniejsze międzynarodowe doniesienia, że terapia 2RT 
daje szansę chorym na zatrzymanie a nawet cofnięcie 
zmian – podkreśla prof. Czechowicz- Janicka.
Instytut Oka jako pierwszy w Polsce ośrodek okuli-
styczny rozpoczął stosowanie przełomowej terapii 
Retinal Rejuvenation Therapy (2RT). Obecnie zabiegi 
2RT wykonywane są także m.in. w ośrodku profesora 
Kałużnego Oftalmika w Bydgoszczy oraz w Ośrodku 
Chirurgii Oka profesora Zagórskiego w Lublinie.
– W schorzeniach siatkówki oka i w jaskrze czas 
ma ogromne znaczenie. Im wcześniej rozpoznana 
choroba tym większa szansa na jej wyleczenie lub 
zatrzymanie we wczesnym stadium zanim zmiany 
staną się już nieodwracalne. Dzięki najnowocześniej-
szej aparaturze, którą posiadamy w Instytucie Oka 
nasi pacjenci poddawani są pełnej okulistycznej dia-
gnostyce i specjalistycznej konsultacji w ciągu jednej 
wizyty w naszym ośrodku. Jeśli badania wskażą na 
konieczność wykonania zabiegu laserowego – moż-
na go wykonać również tego samego dnia. – zazna-
cza prof. Czechowicz-Janicka.

Przed i po zabiegu 2RT
Przed wykonaniem zabiegu pacjent kierowany jest 
na badania kwalifikujące do wdrożenia terapii Retinal 
Rejuvenation „odmłodzenia siatkówki oka”. Jeśli wy-
niki są pomyślne, zabieg 2RT może odbyć się jesz-
cze tego samego dnia.
Sam zabieg trwa bardzo krótko, ok. 7 minut i jest bez-
bolesny. Po zabiegu pacjent może wrócić do domu. 
Nie ma też żadnych przeciwwskazań do prowadze-
nia codziennej aktywności. Na badanie kontrolne 
Pacjenci powinni się zgłosić po 3 i po 6 miesiącach 
od wykonania zabiegu 2RT. W bardziej zaawansowa-
nych stadiach postaci suchej AMD istnieje możliwość 
powtarzania zabiegu.

prof. dr hab. n. med.  
Krystyna Czechowicz-Janicka

Al. Niepodległości 18, Warszawa

22 307 77 99
info@instytutoka.pl
www.instytutoka.pl
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REKLAMA

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
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 

Szybka
realizacja Niska cena

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.
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komfort oddychania
Czy wobec faktu, że codziennie wdychamy około 11 tysięcy 
litrów powietrza, a 90% czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń, 
jakość powietrza jest ważna? Tak, ale są osoby dla których jakość 
powietrza jest najważniejsza dla ich bezpieczeństwa.

Rosnąca liczba ludzi w miejscach publicznych, dzie-
lenie się powietrzem w pomieszczeniach wspólnego 
przebywania w biurach, pokojach, aulach, przychod-
niach, szkołach, hotelach odbija się na zdrowiu, bez 
względu na wiek. Kolejnym zagrożeniem, przybiera-
jącym w Polsce ekstremalny wymiar, jest smog odpo-
wiedzialny za skrócenie naszego życia o rok i powo-
dującym 45 tys. zgonów rocznie. 

Najbardziej narażeni seniorzy i dzieci
Osobami najbardziej narażonymi na skutki zanie-
czyszczonego powietrza i najłatwiej ulegającymi infek-
cjom oraz komplikacjom z tego powodu są seniorzy 
i dzieci. O ile świadomość potrzeby dbałości o jakość 
powietrza, jakim oddychają nasze dzieci, jest na wy-
sokim poziomie to w odniesieniu do seniorów wymaga 
ona ciągłej edukacji. Przepisy budowlane nie uwzględ-
niają różnic w poziomach zanieczyszczenia powietrza, 
więc jakość powietrza pompowanego do budynków 
przez systemy wentylacyjne różni się w zależności od 
obszarów kraju, miast. Jednakże właściciele budyn-
ków mają wpływ na jakość powietrza w fazach zarów-
no projektu, jak i eksploatacji, a co za tym idzie, mogą 
przyczyniać się do zdrowia osób w nich przebywają-
cych. Już dziś obiekty dla seniorów dbające o zdrowie 
pensjonariuszy są poszukiwane, gdyż najemcy zdają 
sobie sprawę z wpływu jakości powietrza na komfort 
przebywania, a co za tym idzie na opinię, konkuren-
cyjność oferty i koszty opieki.  

Zanieczyszczenia a nowotwory
Opierając się na badaniach przeprowadzonych przez 
Śląskie Centrum Chorób Serca, widzimy, że wzrost 
ilości osób trafiających do szpitali w okresach smogu 
z incydentami kardiologicznym wynosi 12%, z incy-
dentami udaru mózgu 16%, a z problemami zatoro-
wości płucnej nawet 18%! Co ważne, przebywanie 
w pomieszczeniach bez systemów oczyszczania 
powietrza nie chroni przed wpływem smogu, gdyż 
poziom pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz ben-
zo(a)pirenów wewnątrz jest tylko nieznacznie niższy 
od tego na zewnątrz. Ich wpływ na organizm dobitnie 
pokazują dane mówiące o tym, że co dziewiąty zgon 

w Polsce jest wynikiem chorób układu oddechowe-
go. Za wzrost zachorowań na nowotwory odpowiada 
głównie zanieczyszczenie środowiska, a powietrza 
ma w tym główny udział.

Problemy w domach opieki
Powietrze w pomieszczeniach może być zanieczysz-
czone nawet do 5 razy bardziej od tego na zewnątrz. 
Problem złej jakości powietrza w domach opieki za-
uważalny jest zarówno w recepcjach, łazienkach, ga-
binetach rehabilitacyjnych jak, i w salach, gdzie pro-
wadzone są zajęcia aktywizujące. Najnowsze badania 
wykazały, że drobnoustroje we wdychanym powietrzu 
mogą być bardziej odpowiedzialne za choroby, niż 
wcześniej sądzono. Ze względu na fakt, że w domach 
opieki przebywają często osoby mające problemy od-
dechowe, kwestia zanieczyszczonego powietrza ma 
znaczący wpływ na ich zdrowie. W okresach grypy 
i przeziębień niemożliwym jest utrzymanie czystego, 
wolnego od wirusów i bakterii powietrza w pomiesz-
czeniach wspólnego przebywania bez jego oczysz-
czania. Biorąc pod uwagę, jak łatwo osoby starsze 
ulegają zarażeniu się wirusem grypy, czyste powietrze 
powinno być standardem w domach opieki, a dbałość 
o nie wizytówką placówki.

Jak walczyć ze skutkami  
złej jakości powietrza?
Rozwiązaniem problemów smogu oraz zanieczysz-
czeń powietrza wirusami, bakteriami, alergenami 
są oczyszczacze powietrza. W 2016 roku Europej-
ską Nagrodę Produktu Roku w tej dziedzinie zdobył 
AeraMax Professional. Oczyszczacz wyposażony 
jest w czterostopniowy system oczyszczania i nadzo-
ru jakości powietrza, usuwający dzięki temu 99,97% 
zanieczyszczeń. Na zdobycie głównej nagrody mia-
ła wpływ nie tylko jego skuteczność w oczyszczaniu 
powietrza, ale również energooszczędność, dzięki 
zastosowaniu inteligentnego czujnika SMART, kon-
trolującego jakość powietrza oraz obecność osób 
w pomieszczeniu.
 

Jak działa oczyszczacz powietrza 
Oczyszczacze AreaMax oczyszczają powietrze  
w 4 krokach:
1. Filtr wstępny: przechwytuje największe cząstki 

i zwiększa trwałość filtrów węglowych i True HEPA.
2. Filtr węglowy: pochłania zapach, jak również lotne 

związki organiczne zamiast ich maskowania.
3. Filtr True HEPA: przechwytuje 99,97% unoszą-

cych się w powietrzu cząstek stałych (tak małych, 
jak 0,3 mikrona), w tym alergeny, zarazki, wirusy, 
bakterie i zarodniki pleśni. Powłoka antybakteryj-
na w filtrach True HEPA redukuje rozwój bakterii 
i grzybów w filtrze.

4. Dwubiegunowy jonizator: poprawia wydajność fil-
tru w wychwytywaniu cząstek stałych.

Dla bezpieczeństwa każdego seniora
Oczyszczacze powietrza powinny być zainstalo-
wane w każdym domu, w którym przebywa osoba 
starsza, która spośród wszystkich domowników jest 
najbardziej narażona na infekcje w wyniku zanie-
czyszczonego powietrza. Nawet zakładając, że po-
wietrze dostarczane do budynku jest dobrej jakości, 
w pomieszczeniach staje się ono 2 do 5 razy bardziej 
zanieczyszczone. Dlaczego tak się dzieje?
Paradoksalnie jedną z przyczyn są systemy wentyla-
cji i izolacji budynków. Badania jednoznacznie wska-
zują, że 40 % zanieczyszczeń powietrza w pomiesz-
czeniach pochodzi z funkcjonujących systemów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które dostarczają 
i wspomagają przemieszczanie się drobnoustrojów. 
Pozostała część zanieczyszczeń wynika z obecno-
ści ludzi oraz prowadzonych w tych pomieszczeniach 
działalności. W przypadku zajęć aktywizujących i re-
habilitacji osób starszych powietrze bardzo szybko 
ulega zanieczyszczeniu, a wietrzenie pomieszczeń 
w okresie smogu czy zimy nie zdaje egzaminu, a je-
dynie zwiększa koszty ogrzewania. 

Wzorcowy dom opieki
Alergeny, kurz i pleśnie dostarczane są do pomiesz-
czeń nie tylko przez systemy wentylacji i klimatyza-
cji, ale również są wnoszone na naszych ubraniach. 
Nadmierna wilgotność pomieszczeń stwarza pleśniom 
i grzybom idealne warunki do rozwoju.
Lotne związki chemiczne pochodzące z materiałów 
budowlanych, wykładzin, farb oraz inne związki zwią-
zane z nieczystościami i produktami spożywczymi 
odbierane są często jako nieprzyjemne i drażniące 
zapachy. Z badań marketingowych wynika, że prze-
szło ¾ ankietowanych odbiera zapach w budynku 
jako brak czystości, co znacznie obniża jego atrak-
cyjność. Przykładem domu opieki, który jako jeden 
z pierwszych w Polsce docenił argument czystego 
powietrza, jest Miejski Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej w Krakowie, gdzie oczyszczacz AeraMax Pro 
chroni seniorów zarówno przed smogiem, jak i redu-
kuje zapachy powstające podczas rehabilitacji i zajęć 
aktywizujących.

Czyste powietrze
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4CZTEROSTOPNIOWY SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA 
USUWA 99,97% ZANIECZYSZCZEŃ

Filtr wstępny: przechwytuje największe cząstki oraz zwiększa trwałość filtrów 
węglowych i True HEPA.

Filtr węglowy: pochłania a nie tylko maskuje (jak w przypadku odświeżaczy 
powietrza) lotne związki organiczne oraz zapachy.

Filtr True HEPA: przechwytuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek 
stałych tak małych, jak 0,3 mikrona w tym: alergeny, zarazki, wirusy, bakterie 
i zarodniki pleśni. Powłoka antybakteryjna AeraSafe™ na filtrach True HEPA 
zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów.

Dwubiegunowy jonizator PlasmaTrue™: poprawia wydajność filtracji 
tworząc zjonizowane pole ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń.

ŁATWA INSTALACJA
Wszechstronne zastosowanie. Możliwości instalacji bezpośrednio 
na ścianie lub dostępne jako urządzenie w wersji przenośnej. 

WIELOSTOPNIOWY SYSTEM FILTRACJI
Filtr True HEPA usuwa z powietrza 99,97% alergenów i wirusów,  
a filtr węglowy absorbuje nieprzyjemne zapachy i lotne związki 
organiczne.

AUTOMATYCZNY POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA
W urządzeniu zastosowano opatentowany sensor EnviroSmart™, 
który dostosowuje pracę urządzenia do panujących  
w pomieszczeniach warunków.

SYSTEM JONIZACJI PLASMATRUE™

Poprawia wydajność filtracji tworząc zjonizowane pole ułatwiające 
usuwanie zanieczyszczeń z powietrza.

Grzegorz Pollak 
tel. 604 623 664 
e-mail: gpollak@fellowes.pl

www.OczyscPowietrze.pl

facebook.com/AeraMaxPro

Piotr Kwiatkowski 
tel. 664 139 892  
e-mail: pkwiatkowski@fellowes.pl

Skontaktuj się z  nami:

AeraMax™ PRO II
od 20 do 30 m2

PROFESJONALNE OCZYSZCZACZE POWIETRZA 
FELLOWES AERAMAX™ PRO

AeraMax™ PRO III
od 28 do 65 m²

AeraMax™ PRO IIIS
od 28 do 65 m²

AeraMax™ PRO IV
od 56  do 130 m²

Oczyszczacze AeraMax® Pro należą  
do marki Fellowes Brands™. 

   Rozwiązaniem problemu złej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń jest jego stałe oczyszczanie. Najlepszym i najszybszym 
rozwiązaniem jest uzupełnienie istniejących systemów wentylacji w niezależnie funkcjonujące oczyszczacze powietrza.
   Oczyszczacze powietrza Fellowes AeraMax® Pro zostały zaprojektowane tak, aby płynnie i bezpiecznie zintegrować różne środowiska w budynku. Pracują samodzielnie 
i mogą współpracować z istniejącymi systemami wentylacji i klimatyzacji, uzupełniając ich działanie. Urządzenia są nowoczesne i eleganckie, idealnie wpisują  
się w różne style architektoniczne. Występują w wersji do montażu na ścianie lub w wersji przenośnej, dzięki czemu zapewniają czyste powietrze w miejscach,  
w których w danej chwili jest potrzebne najbardziej.
  Zaprojektowane do użytku w miejscach publicznych o dużej kubaturze oczyszczacze Fellowes AeraMax® Pro mają wzmocnioną obudowę, najwyższej jakości 
podzespoły oraz efektywne i niezawodne filtry przeznaczone do długotrwałej pracy. Systemy wykorzystują zamknięte, bezszczotkowe silniki o bardzo niskim poziomie 
hałasu oraz długim okresie pracy ciągłej. Ciche i efektywne. Inteligentny czujnik EnviroSmart™ reaguje na dźwięki, ruch, poziom zanieczyszczenia i zapachy 
automatycznie dostosowując poziom oczyszczania do panujących warunków. System ten zwiększa efektywność oczyszczania, zmniejsza pobór energii i zużycie 
filtrów. Czterostopniowy system filtracji usuwa 99,97% zanieczyszczeń tak małych jak 0,3 mikrona w tym: pyłki i inne alergeny (zarodniki pleśni, roztocza i ich 
odchody, kurz, naskórek zwierząt), wirusy, bakterie, LZO, smog, dym papierosowy czy nieprzyjemne zapachy, pozostawiając powietrze czyste i wolne od szkodliwych 
substancji.

OCZYSZCZACZE FELLOWES AERAMAX PRO ZAPEWNIAJĄ:

PRZEZNACZONE DO PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I BIUROWYCH
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czopki i maść doodbytnicza z kwasem hialuronowym

przyspiesza gojenie uszkodzonej śluzówki odbytu

zapobiega chorobom hemoroidalnym
oraz nawrotom choroby

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

zmniejsza obrzęki

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolic odbytu

CZOPKI
Opakowanie zawiera 10 czopków  
doodbytniczych po 2 g.
Łatwe zastosowanie 1 czopek dziennie.

MAŚĆ
Opakowanie zawiera w tubie 30 g maści.
Stosować 2 razy dziennie.

PRODUKT DOSTĘPNY  
W APTECE BEZ RECEPTY!

Przeciwwskazania: stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.: +48 61 832 90 74, fax: +48 61 832 90 70; miralex@miralex.pl; www.miralex.pl

WYRÓB MEDYCZNY         0373

REKLAMA
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Sekrety ziołowej natury
Początek wiosny to trudny czas dla organizmu. Co może nam pomóc przy wiosennym przesileniu? 
Profilaktyka, czyli wspomaganie, oczyszczenie i wzmocnienie naturalnymi środkami leczniczymi – 
preparatami ziołowymi. Jakimi ? O tym dowiesz się, czytając artykuł.
Zmiany pogody, wahania temperatury i ciśnienia, prowadzą często do przesilenia wiosennego. Objawia się ono osłabieniem organizmu, 
zmęczeniem, rozdrażnieniem i spadkiem odporności. Warto wtedy uzupełnić domową apteczkę o Pokrzywę zwyczajną i Skrzyp polny.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) – na reumatyzm, przy cukrzycy, oczyszcza i wzmacnia
Rośnie w zaroślach, na rowach, przy płotach i na nieużytkach. Pokrzywę uważano za roślinę magiczną, odpędzającą złe uroki 
i burze. Była też symbolem płodności i afrodyzjakiem. Stosowana do biczowania, wyrobu sieci rybackich,a w ogrodnictwie jako 
środek do ochrony roślin.
Pokrzywa jest pomocna w stanach zapalnych dróg moczowych i w leczeniu cukrzycy. Ma delikatne działanie przeciwkrwotoczne, 
sprzyja gojeniu się ran, czyraków i wrzodów. Zwiększa poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek.
Dzięki obecności witaminy C, żelazo zawarte w pokrzywie jest dobrze przyswajane przez organizm. Wpływa dodatnio na 
procesy przemiany materii, pobudza działalność gruczołów wydzielania wewnętrznego i poprawia perystaltykę jelit. Może być 
stosowana przy infekcjach jamy ustnej (aftach) i grzybicy, działa przeciwzapalnie przy chorobach reumatoidalnych. Pokrzywa 
jest szczególnie polecana na wiosenne osłabienie, gdyż oczyszcza organizm oraz korzystnie wpływa na samopoczucie i cerę. 
Odwar z liści pokrzywy warto pić na wzmocnienie po długotrwałych infekcjach.
Zawarte w korzeniu pokrzywy fitosterole wykorzystywane są w leczeniu łagodnego przerostu prostaty - spowalniają jej rozwój. 
Pokrzywa pomaga w pielęgnowaniu urody, gdyż działa tonizująco na skórę głowy, pobudza porost włosów, zapobiega łupieżowi 
i szybkiemu przetłuszczaniu.

Skrzyp polny (Equisetum arvense) – na kaszel, choroby skóry, odmładza i wzmacnia
Rośnie na podłożu kwaśnym na polach, łąkach, przydrożach, ugorach i rowach. Roślina przy zgniataniu w rękach 
charakterystycznie „skrzypi” stąd też jej nazwa. Suszonych pędów używano do polerowania metalu i czyszczenia naczyń 
cynowych. Skrzyp jest niebezpieczny dla świń, krów i koni, dobroczynny dla człowieka. Ma właściwości przeciwzapalne 
i moczopędne, zapobiega tworzeniu się kamieni w układzie moczowym. Pobudza przemianę materii, wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych, działa delikatnie krwiotwórczo. Zalecany w stanach pooperacyjnych, korzystnie wpływa na błony śluzowe i działa 
profilaktycznie w miażdżycy tętnic. Dostarcza organizmowi krzemu i potasu, działa pobudzająco na tkankę łączną (kolagen), 
może być stosowany przy reumatyzmie. Skrzyp jest polecany osobom starszym, cierpiącym na niedobór mikroelementów, 
skutecznie powstrzymuje siwienie włosów, wzmacnia kruche paznokcie i włosy oraz zwiększa odporność na grzybice i zakażenia 
bakteryjne. Zalecany jest na nieżyty oskrzeli i suchy męczący kaszel. Zewnętrznie odwary ze skrzypu stosuje się do płukania 
jamy ustnej, w postaci okładów przy chorobach skóry, na trudno gojące się rany, owrzodzenia, stłuczenia, do mycia włosów 
przy łupieżu i ich wypadaniu oraz kąpieli stóp w celu likwidacji nadmiernego pocenia się. Napar może być stosowany do mycia 
zmęczonej cery, jako dodatek do kąpieli ujędrniających (antycellulitowych) oraz do oczyszczania skóry skłonnej do trądziku.
Uwaga - przy dłuższej kuracji należy podawać witaminę B1, gdyż skrzyp zmniejsza jej stężenie w organizmie.

•	 komfortowy	ośrodek	z	centrum	SPA	
•	 opiekę	medyczną	
•	 dietę	warzywno-owocową	lub	sokową	
według	dr	Ewy	Dąbrowskiej	

•	 zabiegi	oczyszczające	jelito	grube	metodą	
hydrokolonoterapii	

•	 wykłady	lekarzy	i	dietetyków	
•	 codzienne	zajęcia	fitness	z	trenerem	
•	 atrakcje	wieczorne	
•	 turnusy	-	7	dniowy/6	noclegów	lub	14	
dniowy/13	noclegów

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

WCZASy Z DIETą 	warzywno	owocową		według	dr	Ewy	Dąbrowskiej

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

OFERUJEMY

M
ateriały prasow

e



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny20 Opieka

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

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

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

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

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

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

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

Dom Zdrowia i Spokoju	

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

info@dzis.eu

Szelejewo	Drugie	10	A,	63-820	Piaski

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

REKLAMA
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Nie czekaj, aż smog Cię pochłonie.
Zmień klimat!
Na chwilę obecną to nie zawały serca ani nowotwory, lecz 
właśnie choroby układu oddechowego, które zabijają po-
nad 40 tys. Polaków rocznie, są największym wyzwaniem 
zdrowotnym. Szczególnie narażone na rozwój chorób 
układu oddechowego są osoby zamieszkujące duże mia-
sta i aglomeracje. To właśnie w nich znajduje się najwięcej 
pyłu zawieszonego, który wnika do płuc, powodując po-
drażnienia i stany zapalne. Może on również przedosta-
wać się do krwiobiegu.
Choroby układu pulmonologicznego  
a rehabilitacja 
Rehabilitacja jest niezwykle ważnym, bo kompleksowym 
działaniem w przypadku osób cierpiących na choroby 
układu oddechowego, ale również jako profilaktyka dla 
każdego z nas. Ze względu na długie kolejki w NFZ coraz 
więcej osób starszych jest zainteresowanych wypoczyn-
kiem połączonym z leczeniem lub profilaktyką. To właśnie 
w trosce o takie osoby, stale poszerzamy swoją ofertę 
o odpłatne pobyty rehabilitacyjne. Większe zainteresowa-
nie przekłada się na niższe ceny dla seniorów, a korzystają 
z nich także osoby, które oczekują w kolejce do sanatorium 
w ramach NFZ. Zabiegi oferowane w przypadku chorób 
tego rodzaju to przede wszystkim inhalacje i kąpiele wy-
korzystujące w pełni naturalne bogactwa lecznicze, takie 
jak np. solanka, czyli woda mineralna z dużą zawartością 
jonów sodowych.
Wczasy w nadmorskim klimacie 
Niezwykle ważna w przypadku problemów oddechowych 
jest zmiana klimatu. Klimat morski jest znakomity dla osób 
zmagających się z chorobami układu oddechowego, czę-
sto się przeziębiających, a także cierpiących na alergie 
wziewne (astma, katar sienny). Wilgotne, nasycone cen-
nymi pierwiastkami powietrze nawilża drogi oddechowe 
i pobudza je do produkcji śluzu, który pomaga w usuwa-
niu zanieczyszczeń. Morskie inhalacje w czasie spacerów 
doskonale dotleniają organizm. Ze względu na obecność 

jodu w nadmorskim powietrzu urlop w tym rejonie poleca 
się osobom cierpiącym na niedoczynność tarczycy, a tak-
że mieszkającym w regionach szczególnie ubogich w jod 
(centralna i południowa Polska). 
Gdzie się wybrać? 
SUS TRAVEL posiada trzy własne Ośrodki Wypoczyn-
kowo - Rehabilitacyjne w urokliwych miejscowościach 
Pomorza Zachodniego: SUS i PIRAMIDĘ w Mrzeżynie 
oraz VARSOWIĘ w Międzywodziu. Miejscowości te słyną 
z unikalnego mikroklimatu bogatego w sól i jod. Pobyty re-
habilitacyjne w naszych Ośrodkach przeznaczone są m.in. 
dla osób z wszelkiego rodzaju zwyrodnieniami, chorobami 
układu krążenia, układu pulmonologicznego czy neurolo-
gicznego. Wczasy zawierają nocleg, pełne wyżywienie, 

konsultację lekarską, opiekę pielęgniarską oraz dwa zabie-
gi dziennie. Oferowane zabiegi lecznicze obejmują m.in. 
masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, magnetoterapię, 
laseroterapię, elektroterapię, krioterapię, okłady borowi-
nowe, kąpiel perełkową i kąpiel solankową. W trakcie tur-
nusów odbywają się m.in. gimnastyka poranna, wieczorki 
taneczne z muzyką na żywo, biesiady przy ognisku, nordic 
walking czy 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 zadbać 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.

Zachorowalność na schorzenia układu oddechowego stale wzrasta. Eksperci twierdzą, że z powodu zanieczyszczenia 
powietrza grozi nam epidemia chorób takich jak astma, alergia czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).  

Wyjazdy zdrowotne dla osób  
z chorobami układu oddechowego

ZAREZERWuJ u NAS     POMIń POśREDNIKóW     ZAPŁAć MNIEJ!

O.W.R. SuS Mrzeżyno
ul. Nadmorska 12, 
72-330 Mrzeżyno, 
tel./fax +48 91 386 62 94, 
mrzezyno@sustravel.pl

O.W.R. PIRAMIDA Mrzeżyno
ul. Kołobrzeska 30, 
72-330 Mrzeżyno, 
tel./fax +48 91 386 61 47, 
piramida@sustravel.pl 

O.W.R. VARSOWIA Międzywodzie
ul. Wojska Polskiego 8, 
72-415 Międzywodzie, 
tel./fax +48 91 381 38 69, 
miedzywodzie@sustravel.pl

OFERTA W SuPER CENIE
Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny SUS w Mrzeżynie

14 dni od 1300 zł/os., termin: 20.05 – 03.06.2017
ZAREZERWuJ!!! tel. 515 440 415

Łazienka bez barier 
ul. Pomorska 563, Łódź
609 382 635
www.lazienkabezbarier.com.pl
kontakt@lazienkabezbarier.com.pl

Wanny z drzwiami to sposób na kąpiel 
bez barier. Otwierane drzwi, niski 
próg i antypoślizgowe powierzchnie 
gwarantują komfort i bezpieczeństwo. 
Do tego 10 lat gwarancji, darmowa 
dostawa i możliwość dofinansowania 
PFRON-u.

WyPROSTUJ SWOJE PALCE
Opaska	zalecana	jest	przy	występowaniu	

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

www.opaskanapalec.pl

Wykonujemy	również	wkładki	
ortopedyczne	na	miarę		

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

Tel. 58 691 00 24    721 298 246

Zdrowie
REKLAMA
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Wypoczywaj i korzystaj z Aqua Park Zakopane w cenie pobytu

•	 Pokoje	2,	3	osobowe	z	widokiem	na	góry
•	 Smaczne	menu:	3	posiłki	dziennie
•	 Ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek,	dancingi

•	 Świetlica,	siłownia,	bilard,	boiska	sportowe
•	 Piesze	wycieczki,	trasy	rowerowe,	jogging

www.polskietatry.pl tel. 18 20 77 011

Cisza, spokój, zapach górskiego powietrza, 
cudowne widoki. Zabierz swoich przyjaciół 
na wspólną wycieczkę do Polskich Tatr
cena od 80 zł/osoba

•	 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

Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK
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Polskie Hotele

Cena zawiera:
	ͫ 7	lub	9	noclegów
	ͫ przejazd	komfortowym	
autokarem	z	cafebar	
i	WC

	ͫ polska	obsługa
	ͫ wyżywienie		
3x	dziennie

	ͫ odległość	hoteli	od	
morza	100-200	m

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

	ͫ ubezpieczenie	od	
chorób	przewlekłych	
oraz	KL	i	NNW

WŁOChy

7	dni	cena	od	1119 zł

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

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

12	dni	cena	od	1459 zł

Polanika dla seniorów
„Kochamy Seniorów!” –  pod takim hasłem rozpoczęła się całoroczna akcja na rzecz 
aktywności osób 60+, zainicjowana przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
Polanika. W ośrodku można nie tylko poddać się skutecznej rehabilitacji, ale również 
doskonale wypocząć i wziąć udział w systematycznie organizowanych wydarzeniach 
dedykowanych seniorom.

Urokliwe położenie Ośrodka Polanika tuż pod Kielca-
mi, w sercu Gór Świętokrzyskich i bezpośrednim są-
siedztwie najsłynniejszego polskiego seniora Dębu 
Bartek pozwala na wypoczynek na najwyższym po-
ziomie. Opieka lekarzy i zespołu wykwalifikowanych 
terapeutów oraz innowacyjny w skali kraju sprzęt re-
habilitacyjny sprawiają, że goście są w 100% zado-
woleni z rezultatów zabiegów. Ośrodek otwarty jest 
zarówno na dorosłych, w tym seniorów, jak również 
na rodziców z dziećmi. Misją Polaniki jest integracja 
osób niepełnosprawnych oraz pomoc w ich usamo-
dzielnieniu i aktywności. 
Turnusy rehabilitacyjne
Polanika przez cały rok organizuje turnusy rehabilita-
cyjne. W 2016 roku otwarto basen, wykorzystywany 
zarówno do zajęć rehabilitacyjnych, jak i rekreacji. 
Integralną część ośrodka stanowi stajnia, na terenie 
której odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne oraz 
nauki jazdy konnej.
Całoroczna akcja „Kochamy Seniorów!” to cykl wy-
darzeń, w tym turnusów, podczas których ośrodek 
chce zachęcić „starszaków” do większej aktywności 

fizycznej. To także organizacja spotkań edukacyj-
nych i międzypokoleniowych, które pokazują nieoce-
nioną rolę seniorów dla młodszych pokoleń. 
Łączymy pokolenia
– Oprócz turnusów senioralnych przez cały rok pa-
miętamy o naszych nieocenionych babciach i dziad-
kach. W naszym kalendarzu można znaleźć np. aqua 
aerobik także dla seniorów, latem odbywać będą się 
ćwiczenia na świeżym powietrzu, może nawet joga. 
Co chwilę organizujemy weekendy rodzinne łączą-
ce pokolenia, najbliższy już w maju. To doskonały 
sposób na rodzinną integrację, pokazanie starszym 
świata młodych, a także pokazanie młodym, że bab-
cia z dziadkiem są lepsi niż Internet i od nich dowie-
my się dużo więcej – mówi Katarzyna Michoń, współ-
właścicielka Ośrodka Polanika. 
Tradycją Polaniki stał się także obchodzony hucznie 
jesienią Dzień Seniora, w którym bierze udział kilka-
set osób. – Już teraz mogę zdradzić, że 24 września 
w programie znajdą się m.in. szkolenie z podstaw 
samoobrony i bezpieczeństwa na co dzień, pokaz 
udzielania pierwszej pomocy w przypadku ataków 
serca, wylewów, udarów czy zasłabnięć, joga śmie-

chu oraz nauka tańca połączona z wielkim 
wspólnym pokazem – dodaje Kata-

rzyna Michoń.

„świat Seniora” na Facebooku
Informacje o aktualnych wydarzeniach w Ośrodku 
Polanika można znaleźć na stronie internetowej: 
www.polanika.pl oraz na Facebooku. Ośrodek pro-
wadzi facebookową grupę „Świat seniora”, gdzie 
można podzielić się swoimi doświadczeniami ży-
ciowymi, porozmawiać o codziennych problemach, 
wspomnieniach i marzeniach do spełnienia, dowie-
dzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale i zawrzeć nowe 
znajomości. 
– To miejsce seniorzy mogą tworzyć sami. Na 
wszystkie pytania dotyczące naszej działalności 
chętnie odpowiemy także telefonicznie pod numerem  
41 260 50 60 – mówi Katarzyna Michoń.
Polanika jest jednym z elementów Kompleksu Świę-
tokrzyska Polana mieszczącego się w Chrustach koło 
Zagnańska, gdzie znajdują się również m.in. trzecie 
do wielkości w Polsce oceanarium oraz jedyny park 
miniatur wojewódz-
twa świętokrzy-
skiego.

Ośrodek  
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy  

Polanika
ul. Laskowa 95, Chrusty k. Kielc, tel. 41 260 50 60  www.polanika.pl

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora
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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+ 

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

„Zdrowa   
   wiosna” 
- tygodniowy  

pobyt z zabiegami  
już od 610 zł 

Zapraszamy na pobyty lecznicze 
do Kołobrzegu

Specjalna  
oferta wypoczynku  
dla Seniora
wczasy 7 dniowe z wyżywieniem 
Świnoujście  
hotel*** Rybniczanka od 790 zł
Kołobrzeg  
hotel ***Górnik od 752 zł
Ustronie Morskie  
OW Gwarek od 560 zł
Sarbinowo  
hotel*** Jawor od 616 zł
Dąbki  
OW Carbo od 528 zł
Jarosławiec  
hotel***Za Wydmą od 600 zł
Jastarnia  
OW Posejdon od 552 zł
Kąty Rybackie  
OW Eden od 552 zł

Krynica Morska  
hotel*** Neptun od od 640 zł
Krynica Zdrój  
hotel* Jagiellonka od 640 zł
Piwniczna Zdrój  
OLW Smrek od 731 zł
Bukowina Tatrzańska - od 504 zł
Zarzecze  
OŻ Fregata od 532 zł
Wisła  
hotel *** Ogrodzisko od 552 zł
Ustroń  
hotel *** Ziemowit od 680 zł
Szczytna  
OWR Relax od 520 zł 

Podaj hasło 4/s/2017 - Niespodzianka!!

Sprawdź szczegółowy program i świadczenia zawarte w cenie
CENTRALNA REZERWACJA: 32	326	23	50	-	51,	32	661	12	74,	32	325	04	80	-	81	,	500	608	229

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

POZNAŃSKI TRAVEL
BIURO TURYSTYCZNE

Rok założenia 1991
53-124 Wrocław al. Lipowa 16/1a

tel. +4871 3371632
tel. kom. 606 44 58 75

info@poznanski.travel.pl

www.kempingieuropy.pl

Tygodniowe zakwaterowanie w luksusowych 3 sypialniowych domkach 
typu mobilhome z kompletnie wyposażonymi kuchniami i łazienkami.
Maj, wrzesień - cena 200 zł od osoby za 8-dniowy pobyt grupowy.

ORGANIZUJEMY
WYJAZDY

AUTOKAROWE
W EUROPIE

COSTA BRAVA kemping VILANOVA PARK
*Barcelona, Montserrat, Girona, Walencja, Tarragona

SARDYNIA kemping BAIA BLU LA TORTUGA
*Costa Smeralda, Alghero, Archipelag Maddalena, Korsyka

PÓŁWYSEP GARGANO kemping MANACORE
*Monte San Angelo, Vieste, Peschici,
San Giovanni Rotondo (św. ojciec Pio)

RZYM kemping FABULOUS 
położony w lesie piniowym przy drodze do Ostii
*Watykan, Monte Cassino

DALMACJA kemping SOLARIS 
*Trogir, Split, Zadar, Szybenik, wodospady Krka

SŁOWENIA kemping TERME CATEZ
10.000 mkw basenów, *Zagrzeb, Bled, Lublana
Jeziora Plitvickie, Jaskinia Postojna
*można zwiedzić

ZAPRASZAMY GRUPY SENIORÓW
I UNIWERSYTETY III WIEKU
NA KOMFORTOWE KEMPINGI 
NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM

15-24.09.17 WAKACJE
W CHORWACJI

DALMACJA OŚRODEK SOLARIS

W PROGRAMIE: przejazd autokarem lux zakwaterowanie - komfortowe domki
ZWIEDZANIE: Wiedeń, Trogir, Split, Zadar, Szybenik, J.Plitwickie
ubezpieczenie NNW, KL pilot dla chętnych: tenis, kajaki, rowery

CENA: 849,00 PLN

/KempingiEuropy
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Pensjonat BRYZA  
zaprasza nad morze

•	cicha, spokojna, pełna drzew okolica  
•	stacjonarny grill opalany drewnem z miejscem do biesiady
•	wymarzone miejsce na wypoczynek

Pensjonat BRYZA
ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica

tel. 503 735 936    www.bryzapogorzelica.pl

SPECJALNA OFERTA DLA SENIORÓW
od kwietnia do czerwca, wrzesień - październik 

doba z pełnym  
wyżywieniem 
3 posiłki

69 
zł/os

W cenie:
•	 7	noclegów,	7	śniadań,	7	obiadokolacji	
(godziny	posiłków	dostosowywane)

•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

Willa Cecylia, ul. Orla 1, Lądek-Zdrój 
tel. 662 013 013, cecylia@ladek.com.pl

*oferta	obowiązuje	od	07	maja	do	07	lipca	2017	r.	
*	oferta	wakacyjna	525	zł	x	2	osoby	(wnuk/dziecko	do	7	lat	–	gratis)

Promocja dla seniorów, ich rodzin  
i przyjaciół seniorów 

7 dni w cenie 6 dni 
450 zł/os w pokoju dwuosobowym 

(dopłata	do	pokoju	jednoosobowego	60	zł)

Giełda ofert turystycznych dla seniora

Kurort	 Busko-Zdrój	 ma	 świetne	 warunki	 ekologiczne,	 specy- ficzny	 mi-
kroklimat	i	najlepsze	pokłady	leczniczej	siarki	w	Europie.	Hotelu	 Gromada***	
mieści	 się	 zabytkowym	Parku	 Zdrojowym,	 blisko	 zakładów	przyrodoleczniczych.	 Profil	 lecz-
niczy	Buska-Zdroju:	choroby	zapalne	stawów,	choroby	zwyrodnieniowe	stawów,	osteopenia	
i	osteoporoza,	zmiany	pourazowe	i	kontuzje	stawów,	ścięgien,	wiązadeł	i	mięśni,	schorzenia	
laryngologiczne,	zaburzenia	krążenia	obwodowego,	choroby	przemiany	materii.

Hotel Gromada*** oddaje	do	dyspozycji	Gości	50	pokoi	(łazienka,	TV,	telefon,	
czajnik,	WiF-i,	część	pokoi	posiada	balkony).	Restauracja,	kawiarnia,	sala	konferencyjna.	W	ce-
nie	pobytu:	nocleg,	śniadanie,	obiad	i	kolacja	serwowana,	1	wizyta	lekarska	oraz	do	wyboru		
2	lub	3	zabiegi	(1	podstawowy	i	1	lub	2	uzupełniające)	w	pobliskim	sanatorium,	300	m	od	ho-
telu. Pobyty 7-dniowe, 10-dniowe i 14-dniowe. Ceny od 963 zł/osoba.
Zabiegi podstawowe:	kąpiel	całkowita:	siarczkowa,	kwasowęglowa,	kąpiel	w	zawiesinie	boro-
winowej,	kąpiel	solankowa,	kąpiel	solankowo-borowinowa.	Zabiegi	uzupełniające:	fonoforeza,	
galwanizacja,	jonoforeza	z	lekiem,	laseroterapia,	magnetoterapia,	prądy	diadynamiczne,	ultra-
dźwięki	(na	jedną	okolicę),	masaż	wibracyjny	Aquavibron.
Atrakcje w Busko-Zdrój:
Koncerty	Orkiestry	Zdrojowej;	Wycieczki	organizowane	po	najbliższej	okolicy	m.in	do:	Wiślicy,	
Pińczowa,	Chęcin	i	Jaskini	Raj,	Sandomierza,	Krakowa,	Ogrodu	na	Rozstajach	w	Młodzawach;		
Przejażdżka	„Słonecznym	Expresem”-	ekologicznym	pojazdem	elektrycznym;	Wizyta	w	 Izbie	
Chleba	przy	Parafii	Św.	Brata	Alberta	–	uczestnictwo	przy	wypieku	podpłomyków,	Korty	teniso-
we,	Skate	Park,	zielona	siłownia,	pływalnia	miejska.

HOTEL GROMADA ***
ul. Waryńskiego 10, Busko-Zdrój
tel. 41 378 30 01 - 04
e-mail: buskohotel@gromada.pl
www.buskozdroj.gromada.pl

LECZENIE i WYPOCZYNEK  
Z Gromadą w Busku-Zdroju
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Do Chin w podróż życia
Celem 9-ciodniowej wycieczki do Chin 
był Pekin oraz okolice stolicy państwa 
środka. Na wyprawę życia 23 słuchaczy 
Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Bydgoszczy wybrało się Polskimi 
Liniami Lotniczymi. Lot trwał 9 godzin.

W Pekinie mieszka ok. 8 milionów mieszkańców. 
Jest to piękne, czyste miasto. Jadąc do hotelu pierw-
szą rzeczą, na którą zwróciliśmy uwagę była żywa, 
bujna zieleń. Zaimponowały nam również całe osie-
dla ponad 50-ciopiętrowych bloków mieszkalnych. 
W Chinach jednym ze środków komunikacji, jakim 
się poruszaliśmy było tamtejsze”Pendolino”. Pociąg 
jechał na całej trasie z prędkością ok. 300 km/h. 
Innymi popularnymi środkami transportu, z jakich 
korzystaliśmy były meleksy i różnego rodzaju riksze 
– mówi Leokadia Butkiewicz.
Po stolicy państwa jeżdżą setki tysięcy nowych sa-
mochodów najlepszych światowych marek. Najstar-
sze mają najwyżej pięć lat. Aby ułatwić prace milicji, 
niebieskie tablice rejestracyjne przydzielane są 
zwykłym obywatelom. Pomarańczowe oznakowanie 
mają pojazdy uprzywilejowane, należące do komu-
nistycznej elity. Po ulicach poruszają się również 
samochody bez tablic rejestracyjnych. Należą one do 
pechowców. Wynika to z faktu, że każdego miesiąca 
losowanych jest w Pekinie jedynie 17000 dowodów 
rejestracyjnych. Czyli kupując nowy samochód nie 
ma się gwarancji na to, że legalnie można poruszać 
się po mieście. Jeżdżący bez tablic kierowcy na-
rażają się na niezbyt kosztowny mandat– mówi ze 
zdziwieniem Zbigniew Kaczmarek.

Seniorzy z Bydgoszczy
Miłosz Sałaciński
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Centrum Zdrowia  
i Rehabilitacji „Alka”
ul.	Wojska	Polskiego	7,	78-111	Ustronie	Morskie
tel. 94 351 55 60, 519 840 661, 519 840 733
info@alka-ustronie.pl,	www.alka-ustronie.pl

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Alka 
zaprasza na:
•	Turnusy	rehabilitacyjnez	dofinansowaniem
•	Pobyty	zdrowotne	z	zabiegami
•	Wczasy	rodzinne	oraz	wczasy

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
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Grupa z Bydgoszczy zakwaterowana była w Peki-
nie i Datong w luksusowych hotelach czterogwiazd 
kowych. Śniadania były serwowane w formie stołu 
szwedzkiego. Egzotycznych potraw podawano tak  
dużo, że nie sposób było skosztować chociażby 
ich części. Większość z nich była dla nas niezna-
na. Psów jednak nie posmakowaliśmy. To podobno 
bardzo drogie i wykwintne danie. Obiadokolacje 
jedliśmy w hotelowych restauracjach. Zaskoczeniem 
dla nas był sposób obsługi. Kelnerzy przynosili do 
ośmioosobowych stolików potrawy na raty. Porcje 
były niewielkie. Jednak ilość dań robiła swoje. Wsta-
waliśmy od stołu bardzo objedzeni. Wróciliśmy do 
kraju mając znacznie obfitsze kształty– śmieje się 
Lila Kozubowska.
Największe wrażenie w Pekinie zrobiło na nas Zaka-
zane Miasto, Mur Chiński i Pałac Cesarski. W pro-
gramie zwiedzania była jeszcze wioska olimpijska 
i znany z zamieszek studenckich w 1989 r. Plac Nie-
biańskiego Spokoju. Zauroczeni byliśmy pięknem 
i odmiennością kulturową zwiedzanych obiektów. 
Zaskoczeniem jednak dla nas była ciągła kontrola. 
W czasie całej wycieczki towarzyszył nam chiński 
opiekun. Niezależnie od tego byliśmy ciągle kontrolo-
wani przed wejściem do różnych obiektów. Co chwila 
sprawdzano nasze paszporty, przeglądano torebki 
i plecaki. W niektórych placówkach trzeba było nawet 
zostawić ksero paszportu! Służby bezpieczeństwa 
szukały przede wszystkim zapalniczek i plastikowych 
butelek – wspomina Bogdan Fraszczyk. 
Organizator wycieczki pt. „Chińska legenda” zadbał 
o to, abyśmy poznali od podszewki prawdziwe życie 
w Chinach. Dwie noce spaliśmy w hutongach. Jest 
to tradycyjny chiński zespół szczelnie połączonych 
za sobą parterowych budynków. Budowane były na 
planie prostokąta i otoczone wąskimi uliczkami. Hu-
tongi nie posiadają sieci wodociągowej i kanalizacji. 
Mieszkańcy korzystają ze wspólnego wychodka na 
podwórzu. My na szczęście mieliśmy na naszych 
kwaterach łazienki. Spaliśmy w kaflowych, ceramicz-
nych łóżkach. Było twardo, ale zdrowo. Przy opusz-
czaniu pokoju, zamykaliśmy drzwi na kłódkę zamiast 

na kartę czipową – opowiada śmiejąc się Anna Pio-
trowska.
Chińczycy z dużym pietyzmem odtwarzają starą za-
budowę całych miast. Aby zrealizować nowy pomysł, 
władze podejmują decyzje o wysiedleniu kilku wio-
sek. Jeśli na drzwiach domu Chińczyk znajduje „iks” 
wymalowany czerwoną farbą, to znak, że musi opu-
ścić domostwo. Odwołania nie ma – mówi ze zdzi-
wieniem Bożena Wysocka.
W Datong wielkie wrażenie zrobił na nas wiszący 
klasztor. Zbudowany jest na pionowo wznoszących 
się blokach skalnych. W Sali Trzech Religii zoba-
czyliśmy siedzących obok siebie Buddę, Konfucju-
sza i Laozi. W Pingyao zwiedzaliśmy Stare Miasto 
i Groty Yungang. Są w nich wyrzeźbione w skałach 
buddyjski posągi i kaplice. Pingyao słynie z najlepiej 

zachowanej zabudowy z epok dynastii Ming i Qing - 
opowiada Janina Lackner.
W programie mieliśmy również spotkanie się z leka-
rzami praktykującymi tradycyjną chińską medycynę. 
Tamtejsi lekarze postawili każdemu z nas trafną dia-
gnozę w oparciu o 3 punkty na lewym i prawym prze-
gubie ręki. Na zakończenie skorzystaliśmy z masażu 
stóp i kręgosłupa. Na długo pozostanie w naszej pa-
mięci spotkanie w herbaciarn. Tam poznaliśmy smak 
prawdziwych herbat oraz sposoby ich prawidłowe-

go zaparzania. Byliśmy również w zakładzie, gdzie 
hoduje się perły. Pokazano nam też warsztat, gdzie 
hoduje się jedwabniki. W sklepach firmowych uczest-
nicy wycieczki zaopatrzyli się jedwabne kołdry. W pa-
mięci utkwiła nam również wizyta w teatrze. Obejrze-
liśmy świetne przedstawienie baletowe – wspomina 
Maria Kapsa.
Poza programem wybraliśmy się na zwiedzanie Peki-
nu nocą. Podziwialiśmy tu nowoczesne centrum pra-
sowe nazywane przez Chińczyków „gaciami”. Naszą 
uwagę zwróciły też zabytkowe drzewa, które mają 
ponad 3 tysiące lat – wspomina Janina Dubiela.

Mieszkańcy tego wielkiego, pięknego kraju mają 
chyba słabość do białej rasy. Uwielbiają ludzi 
wysokich o blond włosach. Początkowo byliśmy 
zaskoczeni tym, że Chińczycy chcą się z nami 
fotografować. Potem przyzwyczailiśmy się do tego. 
Wszyscy czuliśmy się jak gwiazdy filmowe – mówi 
z uśmiechem, pomysłodawczyni i organizatorka wy-
jazdu, Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady 
Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku z Bydgoszczy.

Więcej zdjęć z wyprawy na do Chin wkrótce 
na www.gazetasenior.pl

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

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

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

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

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

WyJEŻDŻAMy Z CAŁEJ POLSKI

25 lat DOŚWIADCZENIA

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 MAJA

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
BUŁGARIA 

ALBENA – ZŁOTE PIASKI 
SAMOLOT z KATOWIC

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!

Szczegóły i inne oferty dostępne w biurach i na stronach www.ambittour.pl; www.arion.pl

 ▪ KONCERT FILhARMONIKóW WIEDEŃSKICh 
w ogrodach Pałacu Schonnbrunn w Wiedniu	
25.05	-	26.05.2017,	cena	485	zł	(2	dni	Mikulov,	Wien)	
24.05	-	26.05.2017,	cena	679	zł	(3	dni	Wien,	Bratysława)	
Autokar,	Hotel***,wyżywienie,	przewodnik,	ubezp.	KL	i	NNW

 ▪ OGRODy KWIATOWE KEUKENhOFF w holandii 
AMSTERDAM-HAGA-ROTTERDAM-BRUKSELA-KEUKENFOF	
14.05	–	19.05.2017,	cena	1.795 zł 
Autokar,	Hotele***,wyżywienie,	przewodnik,	ubezp.	KL	i	NNW	
BUDAPESZT – SZENTENDRE - ESZTERGOM	
Uroczysta	kolacja	All	Inclusive	w	węgierskiej	Czardzie	
19.05	–	21.05.2017,	cena	660 zł 
Autokar,	Hotele***,wyżywienie,	przewodnik,	ubezp.	KL	i	NNW	
LWóW – ZŁOTA PODKOWA 
OLECKO	–	PODHORCE	–	ZŁOCZÓW	-	LWÓW	
15.06	–	17.06.2017,	cena	600 zł 
Autokar,	Hotele***,wyżywienie,	przewodnik,	ubezp.	KL	i	NNW	
CZARNOGóRA - ChORWACJA 
BUDVA	–	KOTOR	–	CETYNIE	-	BAR	-	DUBROVNIK	
24.09	–	01.10.2017,	cena	1545	zł		1.495 zł	
Autokar,	Hotele***,wyżywienie,	przewodnik,	ubezp.	KL	i	NNW

 ▪ WCZASy NAD POLSKIM MORZEM  
z DOJAZDEM AUTOKAREM	
ŁEBA:	20.08	–	30.08.2017,	10	nocy	1.499	zł

 ▪ LAZUROWE WyBRZEŻE – hISZPANIA 
SAN	REMO	–	CANNES	–	LLORET	de	MAR	–	BARCELONA	–	
MONTSERRAT	-	NICEA	
15.09	-	23.09.2017,	9	dni	cena	1.665	zł	
Autokar,	Hotele***,wyżywienie,	ubezp.KL	i	NNW

 ▪  NOWOŚĆ – GRUZJA!  
KUTAISI-TBILISI-GÓRY	KAUKAZU-ANANURI-GORI-
TSKALTUBO	
10.09	–	14.09.2017,	cena	1.499	zł	+	bilet	WizzAir	
Samolot,	transfery,	hotele***,wyżywienie,	przewodnik,	
ubezp.	KL	i	NNW

29.05-08.06 – 10 noclegów
hotel NONA*** (przy plaży) – 2190 zł
hotel PLISKA*** od 1350 do 1690 zł
08.06-19.06 – 11 noclegów
hotel RALITSA****  – 2590 zł
hotel COM***  – 2190 zł
hotel PLISKA*** od 1490 do 1970 zł
19.06-29.06 – 10 noclegów
hotel COM***  – 2620 zł
hotel PLISKA*** od 1630 do 2170 zł
31.08-11.09 – 11 noclegów
hotel vITA PARK***  – 2690 zł
hotel PLISKA*** od 1840 do 2290 zł
11.09-21.09 – 10 noclegów
hotel RALITSA****  – 2490 zł
hotel vITA PARK*** – 2290 zł
hotel PLISKA*** od 1390 do 1990 zł
Wszystko w cenie: przelot, zakwaterowanie, 
wyżywienie, napoje, transfery, ubezpieczenie, 
basen, opieka rezydenta, serwis plażowy, bar 
na plaży, animacje.
ZNIŻKI DLA GRUP MIN. 21 osób!

REKLAMA
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Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTyK
ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna 
tel. 55 247 82 47, kom. 605 744 407 
www.owbaltyk.pl

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

od 450 zł
5 dni

Pakiety pobytowe 
z zabiegami 
dla Seniorów

Ośrodek wypoczynkowy BAŁTyK 
zaprasza przez cały rok

Dom Wypoczynkowy Kurpianka
ul. Wiatrakowa 33, Jastrzębia Góra
www.kurpianka.eu
tel. 507 565 102

• cicha dzielnica willowa Jastrzębiej Góry  
z dala od miejskiego tłoku

• 15-minut spacerem do pięknej, piaszczystej plaży
• naturalne przewietrzanie oraz duża intensywność jodu 
• ok. 700 m od Latarni Morskiej w Rozewiu
• 2, 3, 4 i 5-os. pokoje z łazienkami i balkonami
• w każdym pokoju telewizor, lodówka, czajnik, parawan 

i koc na plaże
• salon wypoczynkowy z kominkiem, piłkarzyki, rowery, 

trampolina, plac zabaw dla dzieci, grill w ogrodzie,  
kijki nordic walking, parking, WiFi 

• jadalnia z kominkiem i TV oraz w pełni wyposażoną 
kuchnię, w której poza sezonem letnim można 
przygotowywać posiłki

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.	

Komfortowe pokoje
2 sale restauracyjne
Strefa Wellness (basen 
solankowy, 2 sauny, jacuzzi,  
salka fitness)
Bliskość Parku Zdrojowego  
oraz Term Cieplickich

Strefa SPA (zabiegi SPA)
Własna baza zabiegowa 
(zabiegi z zakresu hydroterpii, 
fizykoterapii, kinezyterapii, 
masaże)
Pakiety kuracyjne i pobytowe

www.hotelcieplice.pl
ul. Cervi 11, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 755 10 41

Promocja! 20% rabatu  
na pakiety kuracyjne

Idealne miejsce dla poszukujących ciszy  
i spokoju - 3,5 km od centrum Mrzeżyna.

Więcej informacji pod nr 
tel. 91 38 66 266 oraz na 

www.centrumalga.pl

Zapraszamy do CAiS ALGA
w Mrzeżynie

Wczasy nad Bałtykiem 
dla Seniorów

• pobyt w pokojach z łazienką i TV
• całodzienne wyżywienie
• 12 dniowe pakiety
30.05 - 11.06  840zł/os
11.06 - 23.06  900zł/os

28.08 - 09.09  900zł/os

• turnusy 7-dniowe 
• pełne wyżywienie
10.06 - 17.06  550zł/os
17.06 - 24.06  550zł/os

26.08 - 02.09  600zł/os
02.09 - 09.09  550zł/os

CAiS ALGA 72-330 Mrzeżyno
ul. Wojska Polskiego 16,17 

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

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

Góry
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Fundusz Hipoteczmy DOM 
funduszhipoteczny.pl

801 005 801

Kultura i Rozrywka 
Och Teatr 
Warszawa, ul. Grójecka 65 

22 589 52 00

Teatr Polonia 
Warszawa, ul. Marszałkowska 56 

22 622 21 32

Opieka
Dom Zdrowia i Spokoju
Szelejewo Drugie 10 A, Piaski 

65 572 15 38

Spokojna Przystań
Baniocha, ul. Spokojna 4

22 736 17 60

Transport
Przewozy regionalne REGIO Senior
Polregio.pl

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

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

46 832 11 04

Aqua Park Zakopane
www.polskietatry.pl

18 20 20 136

Biuro Podróży Arion 
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

DW Kurpianka
Jastrzębia Góra, ul. Wiatrakowa 33

507 565 102

Centrum Alga 
Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 16,17

91 38 66 266

Hotel Cieplice Medi&SPA
Jelenia Góra, ul. Cervi 11

75 755 10 41

Hotel Gromada 
Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 10

41 378 30 01

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

Hotel Wiosna
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego 54

18 540 46 54 

Moszczeniczanka 
Zakopane, ul. Kościelika 79d 

18 201 27 72

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl 

32 326 50 51

OW Ameba Mielno, ul. Słoneczna 8 94 318 95 52

OW Bałtyk Stegna, ul. Wczasowa 7 55 247 82 47

OW Halny www.karpaczhalny.pl 75 76 19 185

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

OW Stokrotka 75 76 19 415

O.W.R. SUS TRAVEL 
„SUS”
Mrzeżyno, ul. Nadmorska 12  
„PIRAMIDA”
Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30
„VARSOWIA” Międzywodzie
ul. Wojska Polskiego 8

91 386 62 94

91 386 61 47

91 381 38 69

Pensjonat Bryza
Pogorzelica, ul. Teligi 10 

503 735 936

Pensjonat Gaborek 
Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 7

18 26 26 710

Polanika Chrusty k/Kielc
ul. Laskowa 95

41 260 50 60

Poznański Travel
Wrocław, al. Lipowa 16/1a

71 337 16 32

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

22 630 99 18

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

18 44 64 223

Sanatorium Włokniarz 
wlokniarz.pl

41 370 70 70

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

94 35 431 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Uzdrowisko 
Łądek-Długopole
www.uzdrowisko-ladek.pl

74 81 46 437

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Willa Cecylia 
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

WSP Opole opole.osrodek.pl 77 441 80 02

Zamek Księża Góra 
Karpacz, ul. Księża Góra 2

75 718 42 48

Praca
Opiekunki AJ Partners 32 395 88 83

Praca dla seniora 22 276 20 30

Technologie
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

www.windy-schodowe.pl 692 449 474

Łazienka bez barier 
Łódź, ul. Pomorska 
lazienkabezbarier.com.pl

609 382 635

Zdrowie i uroda
Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Akademickie Centrum  
Medyczne
Warszawa, ul. Bobrowiecka 9 

22 559 24 26

Centrum Zdrowia i Rehabilita-
cji Alka Ustronie Morskie
ul. Wojska Polskiego 7

94 351 55 60

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

Fellowes Polska S.A.
Marki, ul. Bandurskiego 94

22 205 21 00

Fielmann (okulary),

Kawon sekrety ziołowej natury 
Kawon.com.pl

65 572 08 22

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Natural Medical 
Warszawa, ul. Kijowska 11

733 613 155

Lexum grupa Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Proktis-M czopki i maści bez recepty

REKLAMA

Firmy, które  
przystąpiły  
do programu  
Otwarci 50+


