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Żyłem  
za dwóch 
albo trzech
„Kap, kap płyną łzy”, „Nie przenoście nam 
stolicy do Krakowa” – Andrzej Sikorowski, 
lider grupy Pod Budą, występujący na scenie 
od prawie 50 lat, to jeden z symboli Krakowa.
Od 12 lat koncertuje z córką Mają. Na 
ostatniej płycie „Okno na Planty” śpiewa, 
że ma w genach wpisane to miasto. O tym, 
jaki jest Andrzej Sikorowski, próbowała się 
dowiedzieć Magda Wieteska.
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Magda Wieteska: Zacznijmy od studiów: skończył Pan polonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy kiedykolwiek pracował Pan 
w zawodzie nauczyciela?

Andrzej Sikorowski: Nie, ale przez krótki czas pracowałem w „Gazecie 
Krakowskiej”. Mój ojciec był dziennikarzem, można więc powiedzieć, że była 
to konsekwencja, swoista kontynuacja rodzinna. Pietyzm dla słowa był u mnie 
dość oczywisty, jako dziecko szybko zacząłem czytać i pochłaniałem książki. 
I choć z matematyki, fizyki miałem dwóje, to z polskiego, historii, języków ob-
cych – zawsze piątki. Nie utrzymałem się jednak długo jako dziennikarz w „Ga-
zecie Krakowskiej”. Bo terminowanie w prasie codziennej minionego systemu 
polegało m.in. na chodzeniu na pogrzeby notabli. Potem przez rok pracowałem 
w redakcji rozrywki krakowskiej telewizji. Napisałem kilkaset felietonów, zresztą 
do dziś piszę, np. do małej krakowskiej gazety „VIS A VIS”. Ale największą rado-
ścią było i jest dla mnie pisanie do rymu i to, co można wyśpiewać.

M.W.: Gra Pan na gitarze i mandolinie. Czy oprócz wykształcenia 
filologicznego ma Pan wykształcenie muzyczne?

A.S.: Jako mały chłopak marzyłem, żeby grać na gitarze. Ale w praktyce okaza-
ło się to trudne – byłem drobny i ledwo obejmowałem gryf gitary. Więc rodzice 
kupili mi mandolinę. Przez dwa lata chodziłem do Tadeusza Lubańskiego, brata 
Zofii Stryjeńskiej, na lekcje. Sadzał mnie przed pulpitem z nutami, a sam siadał 
do fortepianu i mówił: „Jeden, dwa, trzy – gramy”. Dlatego umiem czytać nuty, 
bo je znam, chociaż nie mam wykształcenia muzycznego.

M.W.: Zespół „Pod Budą” obchodzi w tym roku 40-lecie. Tę samą 
nazwę miał kabaret Bohdana Smolenia w latach 70. Przypadek?

A.S.: Nie, Smoleń poprosił mnie, żebym zasilił kabaret Pod Budą, założony 
przez niego i jego kolegów z Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Moja współ-
praca z Janem Hnatowiczem – kompozytorem kabaretu – przyniosła repertuar 
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dla zespołu muzycznego, który po rozwiązaniu 
formacji kabaretowej podjął samodzielną działalność 
trwającą do dzisiaj.

M.W.: Pana żona jest Greczynką, jak się 
poznaliście?

A.S.: Była studentką wspomnianej przed chwilą 
uczelni, Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. I tak 
się poznaliśmy. Jesteśmy razem już czterdzieści lat. 
Z jednej strony czuć tu romantyzm, z drugiej zalatuje 
normalnością.

M.W.: Mieszkacie Państwo w Polsce, ale 
często jeździcie do Grecji. Zna Pan grecki?

A.S.: Jeśli chodzi o mowę potoczną – mówię płyn-
nie. Dwa trzy razy do roku jeździmy do Grecji, mamy 
mieszkanie pod Atenami. Bez emfazy mówię, że to 
moja druga ojczyzna. Żyje tam zresztą troje rodzeń-
stwa mojej żony. A nasza córka Maja od urodzenia 
jest dwujęzyczna. Maja śpiewa tak, jak śpiewają 
Grecy. Ja natomiast śpiewam po grecku, gdy na 
tarasie naszego ateńskiego mieszkania siedzimy 
i pijemy winko. Takie ogniskowe śpiewanie.

M.W.: Kraków to Wawel, Planty, Kościół 
Mariacki, Piwnica pod Baranami. I Andrzej 
Sikorowski – kolejny symbol tego miasta. 
Ale był taki czas, gdy zdradził Pan Kraków…

A.S.: W 1995 r. zamieszkaliśmy w Rząsce, która 
dziś znajduje się już w granicach terytorialnych Kra-
kowa. Cóż, awans finansowy skutkował domkiem 
z ogródkiem wśród zieleni… Mojej żonie się podo-
bało – wychowała się na wsi, studiowała rolnictwo.

M.W.: A Panu? Podobno nie najlepiej wspo-
mina Pan życie na wsi…

A.S.: Odpowiem tak: to nie było zesłanie, ale z ulgą 
wróciłem do miasta. Ojciec wychował się w Rynku, 
pradziadek miał w Sukiennicach stragan. Od pięciu 
lat patrzę na Planty… Mimo tego smogu, do którego 
przyzwyczaiłem się jak smok wawelski.

M.W.: Skąd czerpie Pan inspiracje do pisa-
nia?

A.S.: Moje własne piosenki powstają w trakcie 
jedzenia, spacerów, biesiadowania z ludźmi, pod 
prysznicem. Najtrudniej wykombinować, o czym 
piosenka będzie, do jakiej puenty ma zmierzać. 
Czasem jest to błysk i jedno popołudnie, z innymi 
zmagam się całymi miesiącami.
Nie lubię siedzieć w studiu i nagrywać. Esencją 
jest dla mnie koncertowanie dla ludzi, których lubię 
widzieć, więc zawsze proszę o odrobinę oświetlenia 
na sali. Jak dostrzegam, że pani w drugim rzędzie 
ociera łzę, to wtedy czuję się dobrze. To dla mnie 
znaczy więcej niż oklaski.
Prawie 50 lat jestem na estradzie. Nagrałem ponad 
20 płyt, wychodzi, że jedną na 2,5 roku. Cenzorzy 
mojego pisania to żona i córka, one są pierwszymi 
czytelniczkami. Nie za bardzo lubię krytykę, ale 
potrafię być pokorny. Długo cyzeluję, aż powstanie 
utwór.

M.W.: A gdy nie pracuje Pan nad tekstem? 
Jak Pan spędza wolny czas?

A.S.: Mój kolega Grześ Turnau powiedział kiedyś 
„gdybym mógł nic nie robić…”. No właśnie, ja naj-
bardziej lubię nic nie robić. Czytam, spotykam się 

z ludźmi, piję wódkę, podróżuję. Mój ojciec zawsze 
mówił, że inteligentni ludzie się nie nudzą.

M.W.: Co Pan czyta?

A.S.: Gdy skończyłem czytać „Mistrza i Małgorzatę”, 
to przez długi czas zastanawiałem się, jak ten facet 
w Moskwie coś takiego napisał. Powaliło mnie to.
Ale czytam nie tylko samych mistrzów słowa. Dobry 
pamiętnik jest w stanie mnie zafascynować. Lubię 
literaturę skandynawską, kryminały Jo Nesbo, to 
fantastyczny gość.
W ogóle bardzo sensorycznie postrzegam świat. 
Wchodzę do muzeum i potrafię zachwycić się impre-
sjonistyczną sztuką, a za chwilę naturalistycznym 
portretem. Do wszystkiego tak podchodzę.
A jak się człowiek zbliża do siedemdziesiątki, tak jak 
ja, to życie jest dla niego cały czas podróżą. Gdyby 
przyszło mi się żegnać, powiedziałbym: żyłem za 
dwóch albo i trzech. I fajnie się szalało.

M.W.: A muzyka? Czy ma Pan swoich ulu-
bionych twórców?

A.S.: Słucham wszystkiego. Do muzyki, jak do 
większości sztuk pięknych, podchodzę z uczuciem 
konsumenta. Słucham jazzu, fragmentów opery, 
utworów rockandrollowych. Nie mam konkretnych 
preferencji, że np. jestem ortodoksyjnie przywiązany 
do piosenki autorskiej.
Mozart jest dla mnie niezwykłym zjawiskiem. Arię 
z Don Giovanniego śpiewałem z córką w operze, 
z towarzyszeniem orkiestry krakowskiej. Jestem 
fanem Bruce’a Springsteena, ACDC. Istotne jest dla 
mnie, jak oni grają.

M.W.: Jak radzi Pan sobie z popularnością?

A.S.: Wychodzę do rynku i czasem ktoś się do mnie 
uśmiechnie, czasem poprosi o autograf.

M.W.: Nie ukrywa Pan, że jest tradycjonali-
stą. Ma Pan Facebooka?

A.S.: Tak. I cały czas mam świadomość, że przy-
bywa mi nowych znajomych. Korzystam z poczty 
elektronicznej w sposób podstawowy. Mam telefon 
komórkowy, ale na ręce noszę zegarek. Hołduję 
klasycznej modzie na wiele rzeczy. Mentalnie jestem 
w epoce, w której żyło się wolniej i chyba mądrzej.

M.W.: Ma Pan wnuczkę. Jak postrzega Pan 
bycie dziadkiem w konfrontacji z byciem 
ojcem?

A.S.: Mój zawód narzuca konieczność bycia poza 
domem. Prowadzę cygański tryb życia. Gdy córka 
była mała, wracałem do domu z trasy koncertowej 
i nadrabiałem ojcowskie zaległości – biegaliśmy do 
kina, na koncerty, do zoo.
Wnuczka Róża w czerwcu skończy pięć lat. Płynie 
w niej więcej greckiej krwi niż polskiej, na pytania 
zadane po grecku odpowiada po polsku. Śmieję się, 
że ma za darmo dwa języki. Lubię z nią przebywać, 
chodzimy razem do kina, teatru, muzeum. Bycie 
dziadkiem wiąże się z samymi przyjemnościami, 
a bycie ojcem – również z obowiązkami.

M.W.: Od 12 lat występuje Pan razem z cór-
ką jako autor tekstów, kompozytor, akom-
paniator i partner wokalny. Nie będę pytać, 
jak układa się Wasza współpraca, ale co 
Pan czuje jako ojciec?

A.S.: To wielka satysfakcja widzieć, jak kilkaset 
osób bije brawo mojemu dziecku.

M.W.: Ostatnia płyta – tak powiedział Pan 
w zeszłym roku o „Oknie na Planty”, płycie 
nagranej razem z córką. Czy naprawdę my-
śli Pan o końcu kariery muzycznej?

A.S.: Trochę jest w tym asekuracji. Mam swoją pu-
bliczność i nie muszę nikomu niczego udowadniać. 
O końcu kariery decydują widzowie, którzy kupują 
bądź nie kupują biletów na recitale, czekają, bądź 
nie czekają na kolejną płytę.

fot. Adam Golec
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Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie

 

Więcej informacji na stronie internetowej

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

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

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

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

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

implantywroclaw.com.plnobelbiocare.pl

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

Piękna i modna 
w każdym wieku!
24 maja do księgarni trafił przewodnik modowy dla dojrzałych kobiet 
Dojrzała elegancja. Modna i piękna w każdym wieku, autorstwa 
wrocławskiej blogerki i stylistki Krystyny Bałakier. Jest skierowana 
do czytelniczek, które wciąż poszukują własnego stylu, czują się źle 
w swojej skórze i szukają nowego pomysłu na siebie. 
Czy stylu można się nauczyć i jak zaplanować zmianę - o tym 
opowiedziała nam w rozmowie sama Autorka.

Właśnie wydała Pani książkę Dojrzała ele-
gancja. Modna i piękna w każdym wieku. 
Pisze Pani w niej, że prawdziwy styl nie ma 
wieku. Jak Pani myśli, kiedy kobieta staje 
się naprawdę świadoma swojego stylu?
K.B.: Różnie to bywa. Kobieta koło czterdziestki 
w zasadzie powinna mieć już swój indywidualny 
styl, lecz to zależy, czy miała wcześniej możliwość 
eksperymentowania. Świadomość posiadania go 
wynika z tego, czy w ogóle interesujemy się tym, co 
na siebie wkładamy. Jest dużo tak zwanych abne-
gatek, których ten temat po prostu nie interesuje, 
a także kobiet, które nie zdają sobie sprawy, jak 
ważny obecnie jest wygląd. Nie mówię tu o tych, 
które nie doceniają jego wagi dla własnego dobrego 
samopoczucia. A potrzebujemy go coraz bardziej, 
gdy wraz z wiekiem następują nieuniknione, nieko-
rzystne zmiany figury i przybywa zmarszczek.
A kiedy Pani odnalazła swój styl? Na blogu 
czy Instagramie można Panią nierzadko 
zobaczyć w odważnych i nieszablonowych 
stylizacjach.
K.B.: Za młodu miałam dużo możliwości, by eks-
perymentować z różnymi stylami mody, więc mój 
indywidualny styl ukształtował się dosyć wcześnie. 
Obecnie także dużo eksperymentuję w tej dziedzinie 
— pozostaję jednak wierna swoim zasadom. Myślę, 
że dzięki temu mój styl ewoluuje i robi się coraz 
ciekawszy.

Czy stylu można się nauczyć? Jak go odna-
leźć po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce?
K.B.: Moim zdaniem to zależy od osoby, która chce 
go posiadać. Ubiór musi być spójny z charakterem, 
powinien pasować do osobowości. To nie jest łatwe 
do nauczenia się, są osoby, które nigdy nie odnajdą 
swojego stylu.
Poszukiwania stylu nie powinnyśmy zaczynać od 
szafy, ale od… głowy! Najpierw zadajmy sobie pyta-
nie, czego naprawdę chcemy, a także zastanówmy 
się, co nam do tej pory przeszkadzało lub z czym 
miałyśmy największe trudności. Poszukajmy inspira-
cji i znajdźmy swój wzorzec w podobnym wieku i ze 
zbliżoną figurą, na przykład wśród znanych osób. 
Zerwijmy ze stereotypami i zastanówmy się nad 
tym, co chciałybyśmy osiągnąć. Odpowiedzi na te 
pytania ułatwią określenie własnego stylu i przyjęcie 
dobrych wzorców.
Dlaczego kobiety dojrzałe boją się być sty-
lowe?
K.B.: Sądzę, że po prostu im się nie chce. Dobry 
wygląd najczęściej utożsamiają z wygodą, co jest 
podstawowym błędem, bo moim zdaniem może 
być stylowo, elegancko i jednocześnie wygodnie. 
Drugim powodem jest przejmowanie się osądem 
otoczenia — nie lubimy zwracać na siebie uwagi, 
bo co powiedzą sąsiedzi, rodzina i znajomi itd. To 
kolejny błąd. Przecież znacznie lepiej wyglądamy, 
gdy nasz ubiór jest dopasowany do charakteru. Jeśli 

kierujemy się powszechnie obowiązującymi stereo-
typami, nigdy nie będziemy w stanie znaleźć swoje-
go indywidualnego stylu.
Jakie błędy modowe popełniają kobiety 
dojrzałe?
K.B.: Jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim, 
kupując ubrania, godzą się na kompromisy, bo prze-
cież zaraz schudną, przytyją itd. Zazwyczaj zakry-
wają walory swoich figur, a uwypuklają mankamenty. 
Kupują na przecenach, nie zastanawiając się, czy 
ta rzecz rzeczywiście im się przyda. Używają zbyt 
mało kolorów i wzorów. Robią się na wampa lub na 
własną babcię — co dosyć szczegółowo opisałam 
w książce — i w ten sposób przekraczają pewne 
nieprzekraczalne granice.
Pani pięć najważniejszych rad zakupowych?
K.B.: Nie kupujmy dużo tylko dlatego, że jest tanio. 
Nie mylmy stylu z marką. Nie dopuszczajmy do 
żadnych kompromisów, jeśli chodzi o odzież — nie 
schudniemy z dnia na dzień, zbyt małe ubranie 
odłóżmy na wieszak. Kupujmy rzeczy pasujące do 
tych, które już mamy, a wtedy zawsze będziemy 
miały się w co ubrać. Nie oszczędzajmy na dodat-
kach, bo potrafią zdecydowanie uszlachetnić strój 
i dodać klasy.
Które kolory mają moc odmładzania?
K.B.: Wszystkie pastele i biel, a także kolory, które 
dobrze współgrają z cerą i kolorem oczu. Na jasne 
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Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie 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. Międzynarodowa moda okularowa. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. www.fielmann.com

www.fi elmann.com
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barwy uważałabym jedynie przy sylwetce „jabłka” 
— jasna góra może niepotrzebnie poszerzyć ten typ 
figury. Butelkowa zieleń, czerń, brąz, bordo i szaro-
ści zwykle dodają lat. Jeśli jednak bardzo je lubimy, 
oddzielajmy je od twarzy dodatkami — szalami, 
naszyjnikami — w sprzyjających nam kolorach.
Z książki wiemy, że stawia Pani na klasycz-
ne wzory. Jednak każda kobieta, pewnie 
Pani także, lubi powiew świeżości w swojej 
szafie. Które z najnowszych trendów mogła-
by Pani polecić kobietom po sześćdziesiąt-
ce?
K.B.: Bardzo modny obecnie kombinezon świetnie 
modeluje niektóre typy sylwetki. Ważne jest, aby był 
uszyty z dobrej jakości materiału i miał odpowiedni 
fason, właściwie dobrany do figury — inaczej można 
sobie takim strojem zaszkodzić.
Zachęcam do częstszego noszenia soczystych 
kolorów oraz wzorów. Ich ciekawe połączenia mogą 
unowocześnić wizerunek, a zarazem odjąć parę lat.
Polecam również noszenie kapeluszy — dodadzą 
klasy każdej odpowiednio dobranej kreacji — a tak-
że kolorowych apaszek, które bardzo odmładzają.
Pani Krystyno, jest Pani blogerką, a od 
ośmiu lat stylistką i personal shopperką. Co 
sprawiło, że postanowiła Pani zająć się tym 
profesjonalnie?
K.B.: Przede wszystkim, świadcząc takie usłu-
gi, przekonałam się, jak duże są potrzeby w tym 
względzie — że jest tyle kobiet, które zupełnie 
sobie nie radzą i potrzebują pomocy fachowca. 
Wystarczyło przyjrzeć się dojrzałym kobietom na 
ulicy i zobaczyć, jak różnią się od młodszych Polek, 
które ostatnio zmieniły swój wizerunek — z pozytyw-
nym skutkiem. Aby dotrzeć do większej liczby pań 
potrzebujących wsparcia, założyłam bloga, a teraz 
napisałam poradnik.
Jak Pani buduje zaufanie swoich dojrzałych 
klientek i przekonuje je do zmian? To nie 
jest łatwe. Potrzeba dużego wyczucia i zna-
jomości psychologii.
K.B.: To prawda. Wszystkie moje poprzednie 
zawody nauczyły mnie tego, bo przez całe życie 
pracowałam z bardzo różnymi ludźmi i wśród ludzi. 
Dzięki temu nauczyłam się, jak z nimi rozmawiać 
i jak negocjować. Moje zadowolone klientki polecają 
mi następne, a to buduje zaufanie. Po latach pracy 
jestem postrzegana przez pryzmat doświadczenia 
— i to jest najlepsza reklama. Mój wiek także temu 
sprzyja, bo dojrzałe kobiety lubią, gdy radzą im doj-

rzali i doświadczeni specjaliści.
Może jest jakaś ważna lekcja, którą wycią-
gnęła Pani ze swoich codziennych doświad-
czeń stylistki?
K.B.: Najważniejsze w tym zawodzie są zaufanie 
i dobre relacje z klientką. Wspólne zakupy nie mogą 
być mordęgą. Powinny być przyjemnością, a nawet 
zabawą. Po nich muszę widzieć w oczach klientki 
zadowolenie i pełną akceptację, to dla mnie najlep-
sze podziękowanie za moją pracę.
W tworzeniu książki wzięło udział kilka 
pięknych modelek, z którymi przeprowadzi-
ła Pani naprawdę efektowne metamorfozy. 
Jak udało się je namówić do sesji i zmian 
— w niektórych przypadkach spektakular-
nych?
K.B.: Wszystkie panie już na etapie zgłaszania się 
na casting były zdecydowane na zmiany. W trakcie 
realizacji projektu były również bardzo zaangażowa-

ne w to, co wspólnie robiłyśmy. Ubrania dobierałam 
indywidualnie dla każdej z pań, licząc się z ich zda-
niem i potrzebą komfortu. Przy tym projekcie miały 
okazję bardzo wiele nauczyć się, a także przekonać 
się naocznie, jak się pracuje przy profesjonalnych 
sesjach zdjęciowych. Jestem im bardzo wdzięczna 
za zaangażowanie i pracę włożoną w projekt — bez 
nich nie byłoby tej książki.
Może na koniec kilka słów motywacji dla 
naszych czytelniczek?
K.B.: Porzućcie negatywne odczucia na swój temat, 
nie oglądajcie się na opinie innych ludzi. Rozwijajcie 
się, nie przejmujcie się niedoskonałościami, bo nie 
ma kobiet doskonałych. Każda z nas jest jedyna 
w swoim rodzaju. Mam nadzieję, że proste zasady, 
które zawarłam w książce, pomogą Wam właśnie 
w odnalezieniu siebie. Liczę po cichu, że książka 
pozostanie z Wami i będzie Wam towarzyszyć na co 
dzień.
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Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju o dpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemn iku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

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

6. tekstylia;

Wrocławskie Centrum Seniora wraz 
z Partnerami zaprasza seniorów z całej 
Polski, szczególnie zaś Dolnoślązaków do 
udziału w tegorocznej edycji Wrocławskich 
Dni Seniora. Świętować będziemy prawie 
miesiąc – od 15 września do  
13 października 2017 r.

Świętowanie tradycyjnie rozpoczniemy inauguracją 
i Marszem Kapeluszy. Na Rynku nastąpi symbo-
liczne przekazanie seniorom kluczy do bram mia-
sta  oraz podsumowanie konkursu na najbardziej 
kreatywny, ekologiczny kapelusz oraz duet kapelu-
szowy. Wręczone zostaną także statuetki dla „Przy-
jaciela Seniorów”. Muzyczną atrakcję stanowić bę-
dzie koncert starych, dobrych przebojów.
W tworzonym harmonogramie znajdą Państwo 
wiele ciekawych wydarzeń: kulturalnych, edukacyj-
nych, animacyjnych, prozdrowotnych i rekreacyjno-
-sportowych. Gazeta Senior objęła Dni Seniora pa-
tronatem medialnym.

II Dni Gerontologii Wrocław 2017
To już druga edycja Dni Gerontologii – spotkań, 
podczas których naukowcy, przedstawiciele jednostek 
samorządowych, firm i organizacji pozarządowych będą 
dyskutować o różnych rozwiązaniach dla seniorów. Warto 
przyjść, posłuchać i wziąć udział w dyskusji. Wstęp jest 
bezpłatny i dla wszystkich.
II Dni Gerontologii – Wrocław 2017 to interdyscypli-
narne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk w za-
kresie poszukiwania nowych rozwiązań przeciwdzia-
łających wykluczeniu osób starszych oraz poprawie 
jakości ich życia. W otwartej dyskusji wezmą udział 
autorytety w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, ge-
riatrycznej oraz przedstawiciele jednostek samorzą-
dowych, szkół wyższych, organizacji NGO, firm i in-
stytucji.
Kiedy?
II Dni Gerontologii Wrocław 2017 odbędą się w dniach 
16-18 października 2017 roku we Wrocławiu i obej-
mą:
• Samorząd - Biznes - NGO - I Wrocławskie Forum 

Senioralne;
• Interdyscyplinarną konferencję naukową; prezen-

tację dobrych praktyk pracy z seniorami;
• Sesję plakatową;
• Pokaz filmu „Centrum Spotkań w Polsce”, reżyser 

Sylwester Stępień;
• Otwartą debatę panelową nt. „UTW – renesans czy 

zmierzch?
• Wizyty studyjne w wybranych organizacjach senio-

ralnych Wrocławia oraz imprezy towarzyszące.
Gdzie?
Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyj-
ne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. 
Strzegomska 55. 
Przebieg forum
W pierwszym dniu planowane jest forum: Samorząd 
– Biznes – NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne. 
Podczas spotkania odbędzie się dyskusja nad możli-
wymi strategiami wspólnego działania w starzejącym 

się społeczeństwie. Omawiana będzie współpraca 
między instytucjami, organizacjami, uczelniami, jed-
nostkami i firmami w zakresie polityki i gospodarki 
senioralnej. Organizatorzy planują także stworzyć 
podwaliny pod platformę wymiany wiedzy, dobrych 
praktyk i kontaktów pomiędzy instytucjami i organiza-
cjami działającymi na rzecz osób starszych.
W drugim dniu odbędzie się sesja plenarna, w trak-
cie której prelegenci podejmą refleksję nad szeroko 
rozumianą tematyką gerontologiczną: jakością życia 
osób starszych, polityką senioralną, starością jako 
doświadczeniem społecznym i egzystencjalnym, wi-
zerunkiem osób starszych w mediach.
W trzecim dniu uczestnicy i goście II Dni Geronto-
logii wezmą udział w sesji praktyczno-warsztatowej, 
ukierunkowanej na wymianę dobrych praktyk, idei 
i rozwiązań na rzecz osób starszych. Odbędzie się 
otwarta debata panelowa nt. UTW – renesans czy 
zmierzch?, a także wizyty studyjne w placówkach 
świadczących usługi na rzecz osób starszych.
Zgłoszenia
Do uczestnictwa w II Dniach Gerontologii – Wrocław 
2017 zapraszamy seniorów oraz wszystkich zaintere-
sowanych problematyką późnej dorosłości, szczegól-
nie zaś pracowników wyższych uczelni, doktorantów, 
studentów, liderów i członków organizacji senioral-
nych oraz administracji samorządowej, którym bliska 
jest refleksja nad fenomenem starości.
Zgłoszenia uczestnictwa biernego i chęci odbycia wizy-
t/y studyjnych mogą Państwo przesyłać poprzez formu-
larz elektroniczny: www.dnigerontologii2017.evenea.pl 
lub formularz tradycyjny, dostępny we WCS, punkt 
informacyjny, pl. Dominikański 6.



7

REKLAMA

Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

We Wrocławiu powstaje 
Federacja Klubów Seniora!
Federacja Klubów Seniora to najnowsza inicjatywa Wrocławskiego 
Centrum Seniora. Jaki jest jej cel, na czym polegają działania i jak 
do niej przystąpić? Zapraszamy do lektury!

Kolejnym projektem WCS, który ma sprzyjać rozwi-
janiu i wspieraniu polityki senioralnej we Wrocławiu, 
jest Federacja Klubów Seniora. Celem nadrzędnym 
federacji będzie budowanie platformy wymiany wie-
dzy, informacji i doświadczeń oraz upowszechnianie 
dobrych praktyk między klubami seniora. Działania 
skupią się wokół wielu obszarów związanych z ideą 
pomyślnego starzenia się, m.in. prowadzenia dzia-
łalności edukacyjnej, szkoleniowej, konsultacyjnej, 
animacyjnej, badawczej. Federacja będzie miała 
możliwość występowania z wnioskami i opiniami do 
właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji 
i fundacji w sprawach związanych ze swoją działal-
nością i będzie reprezentować interes klubów seniora 
na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym.

Wymiana wolontariuszy i kadry
Powstanie punkt informacyjno-doradczy, zostaną 
zorganizowane spotkania oraz imprezy integracyj-
ne i aktywizacyjne, np. zawody sportowe. Federacja 
umożliwi czasową wymianę kadry pomiędzy klubami 
seniora, a komunikacja będzie oparta zarówno o bez-
pośrednie kontakty osobiste, jak i dyskusje w interne-
cie, np. za pośrednictwem Facebooka.
Pomysłodawcy inicjatywy chcą także promować wo-

lontariat senioralny poprzez wymianę  wolontariuszy, 
wdrażać nowe standardy działania klubów seniora, 
organizować konferencje i zjazdy oraz współpraco-
wać przy projektach i organizowaniu lokalnych Dni 
Seniora i Senioraliów.

Przystąpienie do FKS
Kluby seniora, które są zainteresowane przystąpie-
niem do FKS, proszone są o kontakt z Wrocławskim 
Centrum Seniora, które jako inicjator i pomysłodawca 
Federacji Klubów Seniora sprzyja tworzeniu prze-
strzeni współpracy dla organizacji działających na 
rzecz osób starszych. Spotkania FKS odbywać się 
będą we WCS. Zespół WCS gwarantuje przeprowa-
dzenie szkolenia dotyczącego obecności Klubów Se-
niora w przestrzeni wirtualnej, szczególnie zaś na Fa-
cebooku. Inne działania o charakterze edukacyjnym 
i konsultacyjnym zostaną przedstawione w trakcie 
pierwszego spotkania FKS. Serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

Deklarację zgłoszenia do Federacji Klubów 
Seniora proszę kierować na adres:
federacjaklubowseniora@gmail.com
tel. 71 344 44 44
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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 od-
bierane są często jako nieprzyjemne i drażniące zapa-
chy. Z badań marketingowych wynika, że przeszło ¾ 
ankietowanych odbiera zapach w budynku jako brak 
czystości, co znacznie obniża jego atrakcyjność. Przy-
kładem domu opieki, który jako jeden z pierwszych 
w Polsce docenił argument czystego powietrza, jest 
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, 
gdzie oczyszczacz AeraMax Pro chroni seniorów za-
równo przed smogiem, jak i redukuje zapachy powsta-
jące podczas rehabilitacji i zajęć aktywizujących.

Czyste powietrze

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:

Oczyszczacze AeraMax® Pro należą  
do marki Fellowes Brands™. 

M
ateriały prasow

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

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

ZADZWOń: 222 466 148
www.zacma.cz

Umów się na pełną i profesjonalną  
wizytę w kierunku zaćmy

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

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

REKLAMA
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Z naszą kartą wiele zyskujesz
Dbając o naszych Klientów stworzyliśmy „Program Klubowy +”, 
dzięki karcie zbieramy punkty i wymieniamy je na nagrody na 
wszystkich naszych stoiskach Firmowych oraz wybranych stoiskach 
Najemców. Niczego nie narzucamy, to właśnie TY, Drogi Kliencie, 
wybierasz, co chciałbyś otrzymać w ramach zgromadzonych 
punktów.

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

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

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

Astra w C.H TGG  
Wrocław, ul. Słubicka 18
Supermarket 
pon-sob 7.00-21.00, nd 9.00-16.00
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Sklep Medyczny 

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

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

•	 materace	i	poduszki	
przeciwodleżynowe

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

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

UDAR Ci się cykl porad fizjoterapeutycznych
Statystyki na temat tego, jak często Polacy doznają udaru mózgu są nieubłagane – lekarze odnotowują już ok 70 tys. takich 
przypadków rocznie. Co jakiś czas z mediów docierają do nas wiadomości o zachorowaniu lub śmierci z powodu udaru także 
znanych osób, takich jak ostatnio pożegnany Zbigniew Wodecki. Nie każdy natomiast wie, że przed udarem możemy się 
chronić lub znacznie zminimalizować prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
Na całym świecie udar stanowi trzecią w kolejności 
przyczynę zgonów i główny powód niesprawności 
u osób powyżej 40. roku życia.
Niestety, nawet jeżeli pacjentowi uda się przeżyć 
udar, często taki incydent zmienia całe życie chore-
go oraz jego rodziny. Różne stopnie niepełnospraw-
ności, problemy z samodzielnym poruszaniem się, 
mową, rozumieniem otaczającego nas świata to 
tylko niektóre ze skutków udaru mózgu. Dlatego też 
w tym odcinku Fizjoterpii z Sercem firma Kolanko Se-
nior Care chcemy uśmiadomić seniorów, jak bardzo 
aktywność, ćwiczenia i fizjoterapia potrafią przyczy-
nić się do polepszenia stanu naszego zdrowia, a na-
wet do wyeliminowania ryzyka wystąpienia udaru.
Bardzo ważna profilaktyka
Co możemy zrobić, by zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia udaru mózu? Przede wszystkim musimy zdawać 

sobie sprawę, co jest bezpośrednią przyczyną udaru 
mózgu. Najczęściej są to zaburzenia krążenia w mó-
zgu. W 80 proc. przypadków udar wywołany jest 
niedokrwieniem, czyli zatrzymaniem dopływu krwi 
do mózgu. To niedokrwienny udar mózgu. Dochodzi 
do niego, gdy skrzep krwi lub blaszka miażdżycowa 
zatka wnętrze naczynia, które doprowadza krew do 
mózgu.
Dzięki aktywności fizycznej i przestrzeganiu zasad 
zdrowego odżywania możemy znacznie zminimali-
zować możliwość wystąpienia udaru. Dla osób, które 
chciałyby podjąć działania zmierzające do poprawy 
zdrowia, również w celu uniknięcia udaru, fizjotera-
peuta Marcin Kolanko ma kilka propozycji na rozpo-
częcie takiej terapii profilaktycznej. Kolanko Senior 
Care prowadzi indywidualne zajęcia sportowo-ru-
chowe dla seniorów, którzy nie czują się na tyle pew-
nie by samodzielnie uprawiać sport lub też potrzebu-
ją profesjonalisty, by do sprawności powrócić.
W ciepłe dni ciekawą propozycją są zajęcia nordic 
walking w terenie. Natomiast zawsze, niezależnie 
od pory roku można umawiać się z fizjoterapeutą 
na spotkania w domu pacjenta, podczas których na-
uczymy się prawidłowo ćwiczyć, co pomoże nam nie 
tylko lepiej wyglądać, ale przede wszystkim cieszyć 
się zdrowiem i dobrą kondycją!
Fizjoterapia po udarze
Jeżeli natomiast na profilaktykę jest już za późno i Ty 
lub członek Twojej rodziny doznaliście udaru mózgu, 

to pamiętajmy, że najważniejsza jest jak najszybsza 
i systematyczna rehabilitacja. Jednym z głównych ob-
szarów działania centrum rehabilitacji Kolanko Senior 
Care jest prowadzenie terapii osób po udarze mózgu. 
Odpowiednio dobrane działania mogą przyczynić się 
ogromnej poprawy sprawności fizycznej i intelektual-
nej pacjentów. Bardzo ważne jest także zaangażowa-
nie członków rodziny chorego. Kolanko Senior Care 
oferuje profesjonalne szkolenia dla opiekunów osób 
z niepełnosprawnością, dzięki którym osoby z otocze-
nia chorego jeszcze mocniej będą mogą wpłynąć na 
poprawę funkcjonowania pacjenta po udarze.

Materiał powstał we współpracy z firmą Kolanko Senior Care

REKLAMA
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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

Jak rozpoznać niebezpieczne 
zmiany na skórze?
Wiosną i latem dużo czasu spędzamy na słońcu. Odpowiednia 
pielęgnacja i zabezpieczanie skóry przed promieniowaniem UV pozwala 
nie tylko cieszyć się opalenizną, ale również pomaga chronić przed 
nowotworami. Jak rozpoznać niebezpieczne zmiany na skórze?

– Najważniejsze jest, aby zadbać o ochronę skóry. 
Należy unikać przebywania na słońcu między 11.00 
a 16.00. Skórę trzeba smarować kremami z filtrem, 
nie zapominając o uszach i ustach. Istotna jest ochro-
na głowy i oczu, dlatego dobrze jest nosić czapkę lub 
kapelusz i okulary słoneczne z filtrem UV – radzi lek. 
med. Anna Dudek, specjalista dermatolog z Centrum 
Medycznego Falck w Krakowie.

Gdy przebywamy stale na słońcu np. podczas urlo-
pu lub jesteśmy na słońcu i równocześnie zażywa-
my kąpieli, to powinniśmy uzupełniać warstwę kremu 
z filtrem minimum co 2-3 godziny lub zgodnie z zale-
ceniem zawartym w ulotce preparatu.
Ochrona skóry jest bardzo ważna, ale nie zawsze 
można całkowicie uniknąć promieniowania słonecz-
nego. Dlatego bardzo istotne jest, aby regularnie 

kontrolować stan skóry wykonując proste samobada-
nie. Pozwoli to na szybką interwencję w przypadku 
niepokojących zmian .

Sprawdź stan swojej skóry  
w 5 krokach
Regularnie oglądaj swoją skórę. Najlepiej jest robić to 
bezpośrednio po kąpieli, w dobrze oświetlonym po-
mieszczeniu i z pomocą lustra. Wykonaj 5 prostych 
kroków:
1. Obejrzyj skórę twarzy, szyi i uszu. Używając grze-

bienia przeczesuj włosy i sprawdź stan skóry na 
powierzchni czaszki. Jeżeli nie jesteś w stanie obej-
rzeć całej skóry głowy – poproś kogoś o pomoc.

2. Skontroluj klatkę piersiową, brzuch i plecy. Pod-
nieś ramiona, obejrzyj okolice pach, zgięcia łok-
ciowe, przedramiona i dłonie.

3. Sprawdź stan skóry całego ciała – na nogach 
z przodu, z tyłu, pod kolanami, a także pośladki 
i okolice genitaliów.

4. Usiądź i dokładnie obejrzyj stopy, zarówno górną 
powierzchnię, podeszwę oraz przestrzenie mię-
dzy palcami.

5. Zapamiętaj, jak wygląda twoja skóra i jaka jest 
w dotyku. Powtarzaj badanie regularnie i za każ-
dym razem zwracaj uwagę, czy:
• pojawiły się nowe pieprzyki lub czy dotychcza-

sowe zmieniły swój kształt
• powierzchnia skóry zmieniła fakturę
• pojawiły się zaczerwienienia lub wybroczyny

Zapisuj swoje obserwacje wraz z datą i porównuj wy-
niki samobadania z poprzednim. Dzięki temu od razu 
zauważysz, czy coś się zmieniło. Jeżeli zauważysz 
niepokojące zmiany na twojej skórze, koniecznie 
skonsultuj je z lekarzem.
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ul. Słowiańska 37B
50-234 Wrocław

tel. 71 793 18 88

11-18 października, Wylot z Wrocławia, hotel 4*,  
wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka do Barcelony w cenie, polski rezydent

Wycieczka do PRAGI
265 zł

24-25 czerwca, autokarem z Wrocławia,  
1 nocleg, śniadanie, przewodnik

1749 zł

MALTA dla Seniora
18-25 czerwca, wylot z Wrocławia, hotel 3 *, 
wyżywienie 2 x dziennie, polski rezydent

2149 zł

MAJORKA dla Seniora
1949 zł

14-21 października, wylot z Wrocławia, hotel 4*, 
wyżywienie 3 x dziennie, polski rezydent

Costa Brava dla Seniorów

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

707 zł

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

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

100-200 m

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

WłoChy

7 dni cena od 1119 zł

12 dni cena od 1459 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!

REKLAMA

Lecisz tam na wakacje?  
Zaszczep się!
Każdego roku ponad 6 milionów Polaków spędza wakacje 
za granicą. Każdy z nas marzy o tym, aby urlop był czasem 
odpoczynku i beztroski. Na co uważać, zwłaszcza jeżeli 
wybieramy się w daleką podróż?
Na wakacjach nie chcemy przejmować się problema-
mi zdrowotnymi i obawiać się, że złe samopoczucie 
może zepsuć nam długo oczekiwany wypoczynek. 
Przed wyjazdem warto więc sprawdzić, na jakie cho-
roby możemy być narażeni i zadbać o profilaktykę.
Jak informuje dr Ewa Kaszuba, lekarz rodzinny 
z Centrum Medycznego Falck w Warszawie, przed 
wyjazdem do Afryki, Azji i Ameryki Południowej zale-
ca się wykonanie szczepień ochronnych, które mogą 
skutecznie ochronić nas przed zachorowaniem.
Dur brzuszny
Najczęściej występuje w krajach rozwijających się. 
Zarażenie odbywa się drogą pokarmową i w wyniku 
picia skażonej wody. Objawami choroby są: biegunka, 
gorączka, złe samopoczucie i brak apetytu. Leczenie 
obejmuje lekkostrawną dietę, nawadnianie organizmu 
i antybiotykoterapię. Ryzyko zakażenia można jednak 
zmniejszyć o 90% stosując szczepionkę, której jedna 
dawka daje odporność nawet do 3 lat.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
Wirusem żółtaczki można zarazić się bezpośrednio 
od osoby chorej lub drogą pokarmową. Ostre objawy 
mijają po kilku dniach, ale wirus może doprowadzić 
do znacznych uszkodzeń wątroby. Skuteczną ochro-
ną przed zarażeniem jest wykonanie szczepienia na 
wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Żółtaczka zakaźna typu B jest najczęstszą wiruso-
wą chorobą wątroby. Można się nią zarazić podczas 
zabiegów medycznych, ale również podczas wyko-
nywania tatuaży lub piercingu oraz poprzez kontakty 
seksualne z nosicielami. U osób zakażonych poja-
wiają się nudności, bóle mięśni, gorączka i żółtaczka. 
Konsekwencją zachorowania są uszkodzenia wątro-
by. Najskuteczniejszą metodą ochrony przed wiru-
sem jest szczepienie ochronne.
Żółta febra
To choroba przenoszona przez komary, która charak-
teryzuje się wysoką gorączką, bólami głowy, dresz-
czami i znacznym osłabieniem organizmu. W skraj-
nych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia 
nerek, wątroby, a nawet śmierci. W przypadku kilku-
nastu krajów afrykańskich i południowoamerykań-
skich szczepienie jest obowiązkowe.
Wścieklizna
Zakażenie najczęściej następuje w wyniku ugryzienia 
przez zwierzę, które jest nosicielem wirusa. Wście-
kliznę mogą przenosić nie tylko psy i lisy, ale rów-
nież małpy i inne zwierzęta, z którymi mamy kontakt 
w miejscach turystycznych. Przebieg choroby jest 
ciężki, jej objawy to m.in. gorączka, uczucie niepoko-

ju, zmiany czucia, nadpobudliwość. Jest to choroba 
śmiertelna.
Japońskie zapalenie mózgu
To choroba wywoływana przez wirusa przenoszone-
go przez komary. Najczęściej występuje w rejonach 
Azji Południowo-Wschodniej, np. w Indonezji, Chi-
nach i Japonii. Można ją leczyć jedynie objawowo 
– gorączkę, bóle głowy, zaburzenia jelitowe. Zasto-
sowanie szczepionki jest jedynym skutecznym spo-
sobem zapobiegania tej chorobie.
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Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK

Integracja na Ślęży
15 maja w ramach integracji wrocławskich seniorów odbyła się 
wycieczka na szczyt góry Ślęża.
Uczestniczyło w niej dziewięć osób z z Wrocławskiego Centrum 
Treningowego SPARTAN oraz sześciu seniorów z Klubu Seniora 
Magnolia.

Pogoda wyraźnie nam dopisała, świeciło piękne 
słońce. Szliśmy z przełęczy Tąpadła  przez Re-
zerwat  Krajobrazowy Skalna na szczyt Ślęży. Po 
zejściu ze szczytu na przełęcz Tąpadła odbył się 
piknik z pieczeniem  kiełbasek na ognisku oraz 
wspólne biesiadowanie. Wszyscy uczestnicy we 
wspaniałej atmosferze udali się w drogę powrotną 
do Wrocławia – relacjonuje Ryszard Łoziński z Klubu 
Seniora Magnolia, który wraz z Marcinem Rzeszutko 
z Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN 
zorganizował wycieczkę.
Na trasie odbył się także instruktaż Nordic Walking 
przeprowadzony przez Marcina Rzeszutko, co 
w znaczący sposób usprawniło wędrówkę.
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Po zdrowie do Truskawca
Truskawiec to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk nie tylko na 

Ukrainie, ale i na całym świecie. Jego klimat pomaga w leczeniu m.in. chorób nerek, 
wątroby, trzustki, schorzeń kobiecych i układu moczowego. Po zdrowie do Truskawca 

zaprasza biuro podróży Gold Tour, od dekady organizujące turnusy dedykowane 
seniorom. Jego ambasadorem jest znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska.

Czy od początku istnienia oferta Gold Tour była 
konstruowana z myślą o seniorach?
Krzysztof Rutkowski: Długo, bo przez kilka lat 
szukaliśmy naszej tożsamości zawodowej i bizne-
sowej. Szukaliśmy swojego miejsca na turystycznej 
mapie Polski i Europy. Od 10 lat cierpliwie i syste-
matycznie zbliżamy się do środowiska Seniorów, 
udoskonalając naszą ofertę. Przez ten czas nabyli-
śmy ogromnego doświadczenia, które pozwala nam 
profesjonalnie dla Państwa pracować. Nie pysznimy 
się sukcesami, lecz mamy w sobie dużo pokory, 
która pozwala nam wsłuchiwać się w potrzeby osób 
starszych, dostrzegać i wplatać je w nasze rozwią-
zania programowe i organizacyjne.  
Jak wiele turnusów dedykowanych osobom star-
szym zorganizowaliście Państwo na przestrzeni 
minionej dekady?
Krzysztof Rutkowski: Dla seniorów z całej Polski 
zorganizowaliśmy około dwa tysiące imprez tury-
stycznych, w których wzięło udział ponad sto tysięcy 
uczestników. Ogromna rzesza naszych klientów 
wraca do nas co roku, wielu z nich stało się naszymi 
fanami i przyjaciółmi. Wszystkie nasze turystyczne 
projekty realizujemy z pasją i ogromnym sercem. 
We wszystkie wyjazdy wkładamy ogromną pozytyw-
ną energię i zarażamy nią naszych klientów.
Od dwóch lat wspólnie z władzami Truskawca 
Gold Tour realizuje projekt „ Po zdrowie do Tru-
skawca”. Proszę o nim opowiedzieć.
Krzysztof Rutkowski: To cudowne miasto na 
Ukrainie, noszące w swojej historii i pamięci wiele 
polskich śladów, dziś oferuje przybywającym tam 
gościom niezwykłe możliwości sanatoryjne, rehabi-
litacyjne i wypoczynkowe. Położone jest na malow-
niczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od 
Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej granicy. W bie-
żącym roku z naszej oferty pobytu w sanatorium 
w Truskawcu skorzystało 3 tysiące kuracjuszy. Na 

naszej stronie internetowej oraz na firmowym Fa-
cebooku znajdziecie Państwo setki relacji naszych 
klientów, którzy zregenerowani i odmłodzeni wracają 
z Gold Tour z Truskawca… i dokonują rezerwacji na 
następne turnusy.  
Jakie właściwości lecznicze posiada uzdrowisko 
w Truskawcu?
Krzysztof Rutkowski: W Truskawcu występują trzy 
zasadnicze czynniki wpływające na unikalność tego 
miejsca pod względem leczniczym. Po pierwsze: 
klimat i czystość powietrza. Jest to podstawowy 
warunek dobrego wypoczynku i rekonwalescencji 
kuracjuszy w sanatoriach. Truskawiec z racji tego, iż 
położony jest na Przedgórzu Karpackim, nie posiada 
ostrego klimatu górskiego. Klimat typowy jest więc 
dla Przedgórza Karpat Wschodnich: dość ciepłe 
lato, stosunkowo łagodna zima, wczesna wiosna, 
sucha i ciepła jesień. W samej miejscowości oraz 
w jej okolicy nie funkcjonują żadne ośrodki przemy-
słowe, nie ma też żadnych czynników pogarszają-
cych jakość powietrza, skutkiem czego w Truskawcu 
możemy cieszyć się odpoczynkiem wśród wolnej od 
zanieczyszczeń przestrzeni. Kolejne czynniki, które 
wpływają na wyjątkowość tego miejsca to występu-
jące tutaj wody lecznicze - aż 15 źródeł, najbardziej 
słynne to Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia 
i Edward oraz swoista odmiana borowiny – ozokeryt.
Komu polecany jest pobyt w uzdrowisku, jakie 
schorzenia można tu wyleczyć?
Krzysztof Rutkowski: Choroby nerek, układu 
moczowego, wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowe-
go, przewodu pokarmowego, cukrzycy, schorzenia 
kobiece i zapalenia prostaty. Co ważne, Truskawiec 
posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, w tym 
nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie 
wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. 
Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne ka-
wiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.

Zamówienia, informacja i kontakt:
Prudnik, ul. Batorego 12A
tel. 77 436 38 41 (8.00-16.00), tel. kom. 519 347 723
email: goldtour@goldtour.eu

Sanatorium Południowy
06.08 – 18.08 cena 400 zł + 250 €,  
25.10 – 06.11 cena 320 zł + 235 €,  
04.12 – 16.12 cena 300 zł + 230 €
• 10 noclegów w sanatorium SZACHTAR 

w Truskawcu, w pokojach 2 osobowych, 
z pełnym węzłem sanitarnym, 
ręcznikami, telewizorem i czajnikiem

• wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadów  
i 10 kolacji w formie serwowanej

• badania i konsultacje lekarskie po 
przyjeździe

• po skierowaniu lekarza prowadzącego 
możliwość otrzymania konsultacji 
specjalistów, bezpłatne konsultacje 
dotyczą usług tylko proktologa, urologa 
i gastrologa

• 8 dni zabiegowych, w tym 5-6 zabiegów 
dziennie w zależności od wskazań 
lekarza: masaż ręczny, wanny z ropą 
mineralną, bicze szkockie, wanny 
wirowe dla nóg, prysznic na prostatę 
i hemoroidy, mikro-lewatywy ziołowe 
i olejowe, płukanie jelit wywarem 
rumianku lub wodą mineralną, zabieg 
fizjoterapeutyczne, gimnastyka 
lecznicza, lecznicze gliny (borowiny), 
ozokeryt

• dostęp do wody mineralnej według 
zaleceń lekarza: Naftusia, Maria, Sofia, 
Bronislawa, Juzia

• przejazd autokarem z miejsca zbiórki 
grupy (Wrocław) do Truskawca i na 
trasie powrotnej (klimatyzacja, WC, 
DVD, barek)

• opiekę pilota/rezydenta w trakcie 
przejazdu oraz rezydenta podczas 
trwania turnusu

• ubezpieczenie KL (do kwoty 10 000 
Euro), NNW (do kwoty 15 000 PLN) 
i bagaż (do kwoty 1 000 PLN)

Ostatnie wolne miejsca  
do Izraela i Palestyny
Termin: 14-24 października 2017
Cena: 560 USD + 1500 zł
Program i szczegółowe informacje:  
tel. 601 987 987

Biuro Podróży Gold Tour w przyszłym roku obchodzić będzie 
swoje 15. urodziny. Z Krzysztofem Rutkowskim, prezesem biura, 
rozmawiamy o specyfice pracy w tej profesji.

Sanatorium Szachtar
23.06 – 05.07, 11.09 – 23.09,  
21.09 – 03.10 cena 330 zł + 270 €
31.10 – 12.11, 10.11 – 22.11;  
20.11 – 02.12 cena 270 zł + 260 €

fot. Grupa seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Piły w Truskawcu.

Giełda ofert turystycznych
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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)

w cenie: wyżywienie, 10 lub 14 noclegów, transport
Wyjazd z kłodzka, Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia.

ul. Kościuszki 29
Stronie Śląskie

Rewal SuNSet SPA*
22.06-02.07 1350 zł 
01.07-11.07 1350 zł
09.09-19.09 1250 zł

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

ustronie Morskie
"Amber"
08.07-18.07 1250 zł
02.08-12.08 1250 zł

Międzyzdroje "Stilo"
06.07-16.07 1450 zł

Wczasy nad polskim morzem

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

tel. 74 814 36 94
tel. 605 170 074

Biuro turystyczne "MANikAR"

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

Zapisy we Wrocławiu w Biurze Podróży "joanna" 
Wrocław ul. Piłsudskiego 74

Giełda ofert turystycznych
REKLAMA

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

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
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W cenie:
•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

Zapraszamy do naszego biura we Wrocławiu
ul. j. Piłsudskiego 32/1b (róg Zielińskiego)
od poniedziałku do piątku: 9.30 - 17.00
tel. 71/324 15 33
wroclaw@exodus.com.pl    www.exodus.com.pl

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

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

Wyjazd z Wrocławia!

Biuro Podróży exodus 
zaprasza na wczasy 
lecznicze w węgierskim 
kurorcie hajduszoboszlo

terminy: 01.07 - 08.07, 16.09 - 23.09.17
tylko 1325 zł/os.! od tej kwoty 
75 zł zniżki na hasło senior!
W podanych terminach dla grup min. 10 os. cena specjalna  
tylko 1099 zł/os.! dla grup zorganizowanych oferujemy inne 
terminy na zamówienie w promocyjnych cenach!

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

Jeśli cierpisz na zwyrodnienia, reumatoidalne zapalenie 
stawów, urazy i bóle kręgosłupa, stany zapalne, proble-
my kostne, ruchowe i z krążeniem – skorzystaj z turnusu 
w Centrum Zdrowia i Wypoczynku „Nowy Zdrój”. To wyjąt-
kowe miejsce na wypoczynek, w którym łączone są trady-
cyjne metody lecznicze z odpowiednio dobranymi zabie-
gami SPA & WELLNESS. Baza zabiegowa (26 gabinetów 
zabiegowych!) to ewenement na szeroką skalę niemający 
porównania z żadnym z innych obiektów Dolnego Śląska.

Akupunktura i akupresura
Ośrodek specjalizuje się w fizykoterapii, hydroterapii, 
balneologii oraz kinezyterapii. Zabiegi przeprowadza-
ne są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów w opar-
ciu o opinię lekarza specjalisty – doktora nauk medycz-
nych. Pakiet leczniczy wzbogacony jest o dobrodziejstwa 
medycyny chińskiej: akupunkturę i akupresurę. Jeśli 
mamy niedobory witamin i minerałów, tutaj uzupełni-
my je bezpośrednio przez skórę – podczas kąpieli ma-
gnezowych, solankowych, borowinowych i Kleopatry. 
 

Regionalna kuchnia
Centrum może pochwalić się również ekologiczną kuch-
nią. Produkty wykorzystywane do produkcji potraw pocho-
dzą ze sprawdzonych źródeł i często są to certyfikowane 
naturalne produkty regionalne. Posiłki zjemy w restauracji 
na 260 osób, a kawę i desery w kawiarni z własnymi wy-
piekami. 
Ośrodek oferuje 300 miejsc w pokojach 1, 2, 3-osobowych 
i apartamentach. Do dyspozycji kuracjuszy są dwa baseny re-
habilitacyjne, z masażami wodnymi i jacuzzi oraz strefa saun 
(sauna fińska, ziołowa, infrared i łaźnia parowa) oraz siłownia. 

Zajęcia z instruktorem 
W ramach turnusów rehabilitacyjnych i pobytów leczni-
czych „Nowy Zdrój” oferuje również zajęcia z instrukto-
rem: nordic walking, pilates, gimnastykę indywidualną 
i grupową, aqua-aerobic i trening funkcjonalny.
To właśnie w „Nowym Zdroju” można odnaleźć czas na re-
laks i regenerację w spokojnym tempie i klimacie uzdrowiska, 
z dala od zgiełku dnia codziennego. To miejsce stworzone po 
to, by przynieść odprężenie, dobry nastrój, kondycję i zdrowie.

W uzdrowisku Polanica-Zdrój panuje klimat górski, idealny do leczenia 
schorzeń kardiologicznych, oddechowych, endokrynologicznych, 
ortopedycznych. W ekologicznym ośrodku „Nowy Zdrój” skorzystamy 
z wielu zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, m.in. specjalnego 
turnusu dla kobiet po mastektomii.

Odzyskaj zdrowie  
w „Nowym Zdroju”

tel. 74 306 76 76, 74 306 76 77, email: recepcja@nowyzdroj.pl
www.nowyzdroj.pl   ul. Zdrojowa 34a, 57-320 Polanica-Zdrój

Recepcja / Rezerwacja

jesteśmy eko

Nowy Zdrój wspiera Amazonki!

REKLAMA
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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 5/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

REKLAMA

Jerzy Dudzik

Sześć greckich nocy
Do Grecji jeździmy podziwiać ruiny greckie. Jest coś niezwykłego w tych leżących na ziemi starożytnych 
kamieniach. Magia jakaś czy co. Musi być interesujące, skoro tylu przyjeżdża do Aten, Koryntu, Olimpii, Delf. 

Świątynie bogów, którzy odpowiadali za porządek 
rzeczy, w większości rozsypały się, a to od trzęsień 
ziemi, a to gdy zmieniło się wyznanie i nowy Bóg był 
łaskawszy dla rządzących. Zbędne świątynie obrabo-
wane z darów i ozdób zarosły krzakami, zostały zasy-
pane piaskiem, by po latach zostać odkryte na nowo 
wraz z opowieściami im towarzyszącymi.
W dziewiętnastym wieku zaczęto doceniać osiągnię-
cia starożytnych Greków i poszukiwać antycznych 
rzeźb. Ustawiano je przed domem lub, jak w przy-
padku marmurów z Akropolu, w muzeum. Zbiegło 
się to w czasie z odzyskaniem niepodległości przez 
Greków. Po setkach lat gdzieś w górskich wioskach 
przetrwał język i okazało się, że można odczytać za-
pisane litery, bo alfabet nie uległ zmianie od kilku ty-
sięcy lat.

Nocleg pierwszy: Alykes
Dojechałem wieczorem, obszerny pokój i własna to-
aleta nie wydawały się luksusem. Czajnik, komplet 
naczyń zapewnił, że jesteśmy w apartamencie. Bez 
wyszukanej estetyki, ale wygodnie i z działająca lo-
dówką. Lekko znużony położyłem się spać. Po chwili 
usłyszałem takie nasilające się bzykanie, to nie były 
pszczółki miodonośne, to moje utrapienie, bzyczące 
komary. Tak już mam, że budzę się z najgłębszego 
snu, gdy nad uchem zaczną bzykać w celu prokre-
acji komarzyce. Ręcznik w dłoń i do dzieła. Wygrały 
komary 7:6. Rano policzyłem bąble – siedem, ułożo-
nych na talerzyku utłuczonych tylko sześć.
W dzień normalnie, ruiny greckie, lazur jeszcze 
chłodnej wody, i malownicze tawerny w trakcie przy-
gotowań do sezonu. Wokół bujna zieleń, cudowne 
dwadzieścia stopni i lekka bryza.

Nocleg drugi: Olimpia
Dzień zacząłem od poznawania portu na Zakyntos, 
później rejsu na Peloponez i zwiedzania starożytnych 
ruin Olympii, by w końcu udać się na zasłużony od-
poczynek. Hotel na pagórku wśród drzew. Luksus, 
wanna, czajnik, kawa, herbata. Czysto i w środku 
nocy niespodzianka. Nic z tego –  pewno myślicie, 
że prowadziłem kolejny pojedynek z komarami, otóż 
nie. Tym razem świetliki urządziły przepiękny pokaz 

i żal było iść spać. Spać można w końcu w autobusie 
podczas przejazdów. Wprawdzie za oknami zielone 
gaje oliwne i kwitnące winogrona, ale z Morfeuszem 
nie wygrasz po śniadaniu. Drzemka, cudowna drzem-
ka. Były jeszcze jakieś zabytki i ruiny, na chwilę otwo-
rzyłem oko, by zobaczyć Spartę z resztkami śniegu 
w górskich żlebach. W tej Olimpii znajduje się stadion, 
taki kawałek łąki do biegania na 192,27 m, to jest 600 
stóp greckich i sporo innych starożytnych kamieni.



fot. Monemvasia

fot. Gytheio
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Nocleg trzeci: Gytheio
Ładne portowe miasteczko. Cisza, jeśli nie zauważy się wło-
skiej wycieczki szkolnej. Niespożyta ilość energii rozpiera mło-
de płuca, ruchliwość i ciekawość. Grzecznie ustępują miejsca, 
a że są weseli, to oczywiste, dlaczego mają być smutni, szkoły 
teraz koedukacyjne, to dlaczego noce miałyby być inne. Nic co 
ludzkie nie jest nam obce, mawiali starożytni. Pośpię w autobu-
sie lub na pięknej plaży na Elafonisos. 
Bizantyjskie miasto Mistra to teraz ruiny w trakcie zabezpie-
czania. Pewno ciekawe dla historyków i archeologów. Świetne 
miejsce na sprawdzenie kondycji zarówno przy schodzeniu, jak 
i wchodzeniu, i ładne obrazki na okolicę. Jak do tego dołożymy 
informację, że to teren dawnej Sparty, to satysfakcja wycieczki 
murowana.
Monemvasia to też średniowiecze, ale miasto wraca do życia 
za sprawą tego wszystkiego, co niezbędne turyście. Ruiny, pu-
bliczne toalety, jadłodajnie, cukiernie, bary, pamiątki i oczywi-
ście widoki.

609 941 775
509 550 645

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

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK
2016

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

Zapraszam Jolanta Furyk

BOT Podróżnik zaprasza na
wycieczki jedno- i kilkudniowe
3 czerwca Zamki Saksonii 

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

5 – 8 października Słowacja Spisz 

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

27 września - 1 października Bieszczady Jesienne

23 – 24 czerwca Gniezno i Szlak Piastowski 

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

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

17 czerwca Czechy pałace Ćastolovice i Rychnov 
nad Kneznou

Augustusburg i Kriebstein



fot. Korynt

fot. Stadion
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c.d. ze strony 19

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 

Giełda ofert turystycznych

Nocleg piąty: Ateny
Bryza z Pireusu do Aten nie sięga, mia-
sto brzydkie, wielka miejska dżungla. 
Na piątym piętrze duchota i gwar. Na 
ulicach tłumy nastolatków i zwolenni-
ków nocnego życia. Do tego śmieciarki 
pracujące nocą, tłuczone butelki, krzyki, 
policja w samochodach na sygnale.
Widok z tarasu hotelowego na Akropol 
przepiękny. Plac Sintigma, Plaka, odbu-
dowany stadion Kalimarmaro na igrzy-
ska w 1896 roku i wystawione na nowo 
trzy budynki w starym helleńskim stylu.

Nocleg czwarty: Tolo
Cudowne miejsce. Przez pół nocy moc-
no wiało, więc wywiało wszystkie koma-
ry i sporo piasku z plaży. Za to ranek 
przecudny. Wyszedłem z łóżka przed 
świtem, gdy zapach z piekarni mieszał 
się z jutrzenką i lekkim szumem morza. 
Monastyr na samotnej skale w zatoce 
dopełniał porządku rzeczy. Wyspany 
nie byłem, a w dzień objazd po Myke-
nach i Koryncie. 
W Mykenach mury z ogromnych ka-
mieni, ułożone bez zaprawy, przetrwa-
ły trzęsienia ziemi. Helena Spartańska, 
żona Menelaosa, mieszkała w Myke-
nach. Wraca w pamięci lektura szkolna 
i Odyseusz. W Koryncie nudno, żad-
nych zwiewnych szat miejscowych cór, 
tylko kamienne resztki dawnych świątyń 
i składów.
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  kołobrzeg 150 m od plaży  
25.06-08.07 1220 zł; wieczorek zapoznawczy, 3 posiłki,  
pokoje z łazienką, TV, lodówka, czajnik, leżaki, ręczniki,  
przewóz autokarem +160 zł

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

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

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

  krynica-Zdrój  
01.04-30.10 (dowolne terminy) 999 zł 8 dni 2 os.
ośrodek w centrum Krynicy, wieczorek zapoznawczy, pokoje 
2 os., 2 posiłki dziennie: śniadanie, kolacja (bufet), liczne 
atrakcje w okolicy, wycieczki i zabiegi (dodatkowo płatne)

  Ciechocinek  
16.08-25.08 990 zł; 3 posiłki, wieczorki przy orkiestrze 
od 19.00 w Restauracji Pałacowej, możliwość korzystania 
z zabiegów oraz basenu krytego, przewód autokarem +140 zł.

Club Partnerski
Aktywne Wczasy Seniora 

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

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

Wczasy wypoczynkowe i turnusy  
rehabilitacyjne w domach wczasowych

Club Partnerski Aktywne Wczasy Seniora powołuje 
Fundację, dzięki której wkrótce będzie oferować moż-
liwość wsparcia wyjazdów dla najuboższych seniorów. 
Więcej informacji w siedzibie Clubu Aktywne Wczasy

REKLAMA

04.06. Wrocławskie Wyspy 
17.06. osiedla Wrocławia część III wraz z 
rezydencjami szlacheckimi w ramach aglomeracji 
Wrocławia, wyjazd wymaga wpłaty do 12 czerwca 
09.07. osiedla Wrocławia część IV  

dodatkowe terminy, 
szczegółowe informacje

Annatour Anna Zwiech 
tel. 604 94 89 81

przewodnik@annatour.pl

11.06. SZLAK PARKÓW I OGRODÓW - pogranicze 
polsko-niemieckie/świat róż i rododendronów
30.06. – 03.07. 2017  
ŻUŁAWY, KRAINA WARMII i MAZUR/szlak Państwa 
Zakonu Krzyżackiego, lokalne dziedzictwo kultury, 
malowniczy młodoglacjalny krajobraz, osobliwości 
krajoznawcze, różnorodność form terenowych – 
wybrzeże morskie, jeziora, mierzeja, Zalew Wiślany
21.07 – 23.07  
KATOWICE, BESKID ŚLĄSKI/ŻYWIECKI – Pszczyna, 
Cieszyn, Wisła, Koniaków, Żywiec, Bielsko-Biała

WROCŁAW  
Z PRZEWODNIKIEM 

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

Giełda ofert turystycznych
Nocleg szósty: 
Zakyntos
Pół dnia na Akropol i Mu-
zeum Archeologiczne to zbyt 
mało. Nie wiadomo po co ta-
kie tłumy od rana szturmu-
ją Akropol. Tam nic nie ma, 
ale zaporowa cena 30 euro 
za wstęp nie odstrasza. Ru-
iny greckie najlepiej oglądać 
z daleka, rzeźby i ładne deta-
le są w muzeach w Londynie, 
Berlinie i Atenach. Jazda au-
tobusem na Zakyntos trwała 
pół dnia, za oknami zielone 
wsie, uprawy winorośli, za-
gajniki oliwne i piękne gór-
skie krajobrazy z zatoczkami 
lazurowej wody.
Tym razem komary wygrały 
12:10. Zawsze wygrywają.

fot. Muzeum Archeologiczne

fot. Akropol
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Gazeta Senior 
tylko 38 zł

Prenumerata
z dostawą do domu

nowa cena
Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301, 50-077 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 43 1140 2004 0000 3702 5203 6868
Tytułem: Prenumerata Gazety Senior
(Wrocław/Kraj/ Poznań) 

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

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

Zmiana numeru 

rachunku
bankowego!

4  
wydania
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Zapraszamy przez cały rok 
gości indywidualnych oraz grupy
ul. Bronka Czecha 2, 59-850 Świeradów Zdrój
tel./fax. 75 781 66 30
e-mail: malwa@pensjonat-malwa.pl

tanie lato 
tylko 485 zł!

Do dyspozycji gości oddajemy: pokoje jedno-, dwu- 
i trzyosobowe, w każdym toaleta z natryskiem oraz 
telewizor i radio, własną kuchnię - domowe i smaczne 
posiłki standardowo śniadanie i obiadokolacja, miejsce na 
ognisko, salę klubową z barem, kominkiem i telewizorem, 
parking, masaż leczniczy - przez 7 dni w tygodniu. 

Tygodniowy pobyt wypoczynkowy - od soboty do 
soboty - z wyżywieniem 2x dziennie oraz pakietem 
zniżek do lokalnych atrakcji: 10% zniżki na kolej 
gondolową, 20% zniżki do serwisu i wypożyczalni 
rowerów Lech Sport, 20% rabatu na seanse 
w jaskini solnej. Już teraz dzwoń i rezerwuj:  
tel. 75 781 66 30

OKAŻ O
GŁOSZENIE 

W RECEPCJI, 
A OTRZYMASZ 

1 ZABieG M
ASAŻu GRAtiS! 

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

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 30 CZERWCA

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 i Złote PiASki-SAMolot

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

 ▪ CZeChy PRAGA – KUTNA HORA – KARLOVE VARY 
12.07 - 15.07.2017, 4 dni cena 795 zł 
14.09 - 17.09.2017, 4 dni cena 795 zł 
Autokar, Hotele***,wyżywienie, ubezp.KL i NNW 
WłoSkie ABC  
WENRCJA – WATYKAN – RZYM - FLORENCJA 
10.09 - 16.09.2017, 7 dni cena 1.1409 zł 
Autokar, Hotele***,wyżywienie, ubezp.KL i NNW 
BudAPeSZt – SZeNteNdRe - eSZteRGoM 
Uroczysta kolacja All Inclusive w węgierskiej Czardzie 
14.07 – 16.07.2017, 3 dni cena 660 zł 
15.09 – 17.09.2017, 3 dni 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 
18.08 – 20.08.2017, 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 10 nocy + 3 posiłki 
łeBA - oW CheMAR: 20.08 - 30.08.2017 – cena 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!  
Uroczysta kolacja All Inclusive w węgierskiej Czardzie 
10.09 – 14.09.2017, cena 1.499 zł + bilet WizzAir 
Autokar, Hotele***,wyżywienie, przewodnik, ubezp. KL i NNW

08.06-19.06 – 11 noclegów
hotel RAlitSA**** – 2590 zł
hotel CoM***  – 2190 zł
19.06-29.06 – 10 noclegów
hotel CoM*** – 2620 zł
hotel PliSkA*** od 1630 do 2170 zł
17.08-28.08 – 11 noclegów
hotel CoM*** – 3110 zł
hotel oASiS*** – 3060 zł
hotel koMPAS*** – 2720 zł
28.08-04.09 –7 noclegów
hotel vitA PARk*** – 2190 zł
hotel CoM*** – 2090 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!

WCZASy i WyCieCZki:

ReNoMoWANe BiuRo PodRóŻy

REKLAMA

Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK
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Niezbędnik
Edukacja
Ośwata Śpółdzielnia Pracy
Wrocław, ul. Kolejowa 36

Informacja
Gazeta Senior
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum Seniora
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Moda i Uroda
Dojrzała Elegancja
Moda i piękno w każdym wieku Krystyna Bałakier
Wydawnicywo Septem.pl

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

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

Praca
Tefal pracujztefal.pl 665 949 898

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

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

46 832 11 04

AnnaTour Anna Zwiech 
www.annatour.pl

604 94 89 81

Biuro Podróży Arion  
Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

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

71 324 15 33

Biuro Podróży Gold Tour
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Biuro Podróży KOS
Wrocław, ul. Słowiańska 37 B

71 322 53 90

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Turystyczne Manikar
Stronie-Śląskie, ul. Kościuszki 29

74 814 36 94 

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Centrum Alga
Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 16,17

91 38 66 266

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

509 134 973

Dom Wypoczynkowy  
Kurpianka Jastrzębia Góra 
ul. Wiatrakowa 33

507 565 102

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

75 755 10 41

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl 

32 326 50 51

Nowy Zdroj Polanica
Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 34A
www.nowyzdroj.pl

74 306 76 76

Manikar
Stronie-Śląskie, ul. Polna 8A

74 814 36 94

OW Ameba
Mielno, ul. Soneczna 8

94 318 95 52

Pensjonat Bryza
Pogorzelica, ul. Teligi 10

503 735 936

Pensjonat Malwa
Świeradów-Zdrój, ul. B. Czecha 42

75 781 66 30

Polskie Tatry S.A.
Polskietatry.pl

18 20 77 011

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

94 354 31 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Słotwiny Arena
Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska 51A

18 471 57 17

Willa Cecylia
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Usługi
PSZOK ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

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

Sklepy Społem Północ
Sklepy Tradycja i Jakość

692 449 474

Technika i Technologia
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Zdrowie i uroda
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji 
Alka Ustronie Morskie,  
ul. Wojska Polskiego 7

94 351 55 60

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

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

22 205 21 00

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

Kolanko Senior Care
fizjoterapia w domu pacjenta

606 953 454

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

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

OneDayClinic
Operacje usunięcia zaćmy

71 723 41 38

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

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

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

71 344 81 20

Od 23 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

601 700 290


