
1

Ta gazeta jest bezpłatna dzięki: 

Gazeta

Wywiad, str. 2 - 3

kolejne 
wydanie  

28 sierpnia

gazeta 
bezpłatna

zabierz ją 
do domu

Krystyna Bałakier

Jak nie zostać 
„własną babcią”?

Giełda ofert 
turystycznych  
dla seniora

WYPOCZYNEK
I ZDROWIE

Gazeta Senior Poznań /ISSN: 2450-2189
nakład: 10 000 egz.,

Poznań
nr 03/2017, 19 czerwca 2017 r.
Wielkopolska

ZAPEWNIAMY:

 całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,

 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,

 rehabilitację,

 pranie odzieży,

 pokoje 2-osobowe z łazienkami,

 pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety  
wg zaleceń lekarza,

 tereny spacerowe,

 opiekę duszpasterską,

 organizację czasu wolnego  
poprzez programy kulturalno-oświatowe,

 usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Puszczykowie pod Poznaniem

Dom Opieki  
Radosna Jesień 
ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny2 Rozmowa z Gwiazdą

Jak nie zostać 
„własną babcią”?
Najbardziej znana stylistka i blogerka, 
autorka metamorfoz, dzięki którym kobiety 
i mężczyźni mogą znaleźć swój styl i czuć 
się atrakcyjnie. W swojej nowej książce 
opowiada o tym, jak nie zostać „dzidzią-
piernikiem” albo „własną babcią”. Z Krystyną 
Bałakier o zakupach z mężczyznami, mediach 
społecznościowych i sposobach na piękny 
wygląd bez względu na wiek, rozmawia 
Magda Wieteska.

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

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Poznań: ul. Św. Marcin 69 i Galeria Pestka. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. www.fielmann.com

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. www.fi elmann.com

REKLAMA

Magda Wieteska: 24 maja wyszła Pani 
książka „Dojrzała elegancja. Modna i piękna 
w każdym wieku” – przewodnik po modzie 
dla dojrzałych kobiet. Co jest Pani zdaniem 
w tej książce najważniejsze? Bo pisze Pani 
w niej nie tylko o modzie, ale także o pew-
ności siebie, wychodzeniu z cienia, dbałości 
o samopoczucie.

Krystyna Bałakier: W tej książce nie chodzi 
o modę, a raczej o nauczenie się odpowiednie-
go dopasowywania ubrań do figury, umiejętności 
stosowania dodatków i znalezienia własnego stylu. 
To wszystko oczywiście pozwala wyjść z cienia 
i poprawia samopoczucie. Moim zdaniem wszystko 
jest w niej ważne, bo w ten sposób można stać się 
bardziej pewnym siebie i dowartościować się. Myślę, 
że nie tylko należy ją przeczytać, ale także dobrze 
byłoby do niej co jakiś czas powracać, bo reguły 
i rady w niej zamieszczone są uniwersalne i szybko 
się nie zmienią.

M.W.: Jest Pani już po pierwszych spotka-
niach czytelniczych. Kto na nie przychodzi? 
Czy same kobiety? O co pytają, czy czymś 
Panią zaskakują?

K.B.: Na spotkania autorskie przychodzą głównie 
dojrzałe kobiety, ale także mężczyźni, ponieważ 
również oni oczekują od swoich partnerek pewnych 
zmian. Część z nich wie także, że zajmuję się sty-
lizowaniem mężczyzn i pytają mnie, kiedy napiszę 
podobny poradnik także dla nich. Właśnie to mnie 
najbardziej zaskoczyło, bo do tej pory wydawało mi 
się, że nie przywiązują takiej wagi do wizerunku jak 
kobiety.

M.W.: Jest Pani niekwestionowaną gwiaz-
dą blogosfery modowej. To dość nietypo-
wy zestaw w przypadku dojrzałych Polek: 
połączenie pracy/biznesu, mody i nowych 
technologii. Skąd wziął się pomysł na te trzy 
rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie mają 
ze sobą wiele wspólnego? 

K.B.: Z tą gwiazdą to chyba przesada. Nigdy się nią 
nie czułam i nadal nie czuję. Chcę po prostu pomóc 
dojrzałym kobietom zmienić swój nie najciekawszy 
wizerunek. Wbrew pozorom w dzisiejszych czasach 
praca/biznes, moda i nowe technologie nie mogą 
bez siebie istnieć, dlatego powiązałam je ze sobą 
spontanicznie.

M.W.: Kto się gorzej ubiera, Pani zdaniem? 
Młode dziewczyny czy starsze panie?

K.B.: Moim zdaniem dużo gorzej ubierają się z wie-
lu powodów starsze panie. Młode dziewczyny stara-
ją się co prawda z różnym skutkiem wykorzystywać 
obszerną ofertę ubrań i dodatków. Najważniejsze 
jest jednak, że eksperymentują, bo w przyszłości 
z łatwością znajdą swój niepowtarzalny styl.

M.W.: Mówi Pani, że przy metamorfozach 
o wiele trudniej pracuje się z mężczyznami 
niż z kobietami. Czy to dlatego, że są mniej 
zainteresowani modą, czy problem leży 
gdzie indziej? W jaki sposób do Pani trafia-

fot. Marta Gutsche
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ją, za pośrednictwem swoich żon, partne-
rek, czy może zgłaszają się sami?

K.B.: Przy realizacji tego typu projektu przede 
wszystkim potrzebne jest spędzenie trochę czasu na 
zakupach, a tego mężczyźni raczej nie lubią. Ciężej 
jest też ich przekonać do stosowania kolorów czy 
noszenia dodatków. Najczęściej zgłaszają się sami, 
kiedy mają tego typu potrzebę (nagle potrzebna jest 
zmiana wizerunku z okazji np. awansu czy zmiany 

zawodu). Czasem przychodzą również partnerzy 
kobiet, które dokonały już u mnie przemiany.

M.W.: Wyczucie stylu wyniosła Pani z ro-
dzinnego domu, od mamy i babci. W książce 
można zobaczyć Pani zdjęcie jako 18-latki, 
w długich włosach, ciemnym ubraniu. Jak 
ewoluował Pani styl przez lata? Czy był jakiś 
okres w Pani życiu, gdy przyświecał mu 
jeden, konkretny image?

K.B.: To zdjęcie jest czarno-białe, więc nie widać, 
że np. spodnie były w kolorze kobaltowym, a kurtka 
była zamszowa. Od dziecka lubiłam kolory. Przez 
cały okres młodości przede wszystkich eksperymen-
towałam. Czasem zostawałam przy jakimś ulubio-
nym stylu, ale nigdy nie trwało to zbyt długo. W ten 
sposób dość wcześnie nauczyłam się dobierania 
ubrań do siebie i figury.

M.W.: Co Pani sądzi o Janie Adamskim, 
blogerze piszącym o modzie dla dojrzałych 
panów? Czy podziela Pani jego propozycje 
modowe?

K.B.: Jeśli chodzi o Jana Adamskiego, to bardzo 
podobają mi się jego propozycje modowe dla star-
szych panów. Życzyłabym sobie, aby nasi rodzimi 
dojrzali panowie właśnie tak się prezentowali.

M.W.: Pani blog www.balakier-style.pl, do 
pisania którego namówiła Panią synowa, 
istnieje już 7 lat. Jak wspomina Pani począt-
ki? Czy czegoś się wtedy Pani obawiała? 
A jak jest dzisiaj? Jak by Pani podsumowała 
ten czas?

K.B.: Pamiętam, że w tym czasie w blogosferze 
istniały blogi modowe głównie młodych kobiet. Oba-
wiałam się, że wobec tego mój blog będzie mocno 
od nich odstawał z racji mojego wieku i propozycji. 
Obecnie okazuje się, że ogląda go sporo młodych 
osób, które także potrafię zainspirować, z czego je-
stem bardzo dumna. Siedem lat prowadzenia bloga 
dało mi wiele satysfakcji, poznałam mnóstwo wspa-
niałych ludzi i myślę, że moje życie byłoby znacznie 
uboższe, gdyby nie prowadzenie tego bloga…

M.W.: Ma Pani fanpege’a na Facebooku, jest 
Pani na Instagramie. Lubi Pani media spo-
łecznościowe, czy obecność na nich podyk-
towana jest wyłącznie względami marketin-
gowymi?

K.B.: Powiem szczerze, że uwielbiam media 
społecznościowe, choć czasem mam wrażenie, że 
pochłaniają za dużo mojego czasu. Względy marke-
tingowe grają tu drugoplanową rolę. Instagram to dla 
mnie okno na świat, gdzie mogę obserwować, co się 
na nim dzieje w mojej branży, a także mam możli-
wość poznania ciekawych osób.

M.W.: Na ostatnich targach Viva Seniorzy 
firma z lakierami do paznokci zrobiła furorę. 
Czemu biznes nie wykorzystuje tej niszy? 
Reklamuje się kosmetyki pielęgnacyjne dla 
dojrzałych kobiet, ale już upiększające – nie. 
Jak Pani to widzi ze swojej perspektywy?

K.B.: Uważam to za duży błąd, bo nasze społe-
czeństwo starzeje się i już teraz trzeba to brać pod 
uwagę, jeśli chodzi o biznes, który zazwyczaj pla-
nuje się długoterminowo. Gdybym była właścicielką 
takiej firmy, jak najbardziej kontynuowałabym ten 
temat.

M.W.: Trochę strach umówić się na spotka-
nie z Krystyną Bałakier, która – chcąc nie 
chcąc – na pewno oceni mój styl i może 
uzna, że ubieram się nieadekwatnie do 
wieku czy figury. Czy rzeczywiście odczuwa 
Pani tzw. zboczenie zawodowe, czyli wręcz 
przymus, by w kontakcie z obcą osobą od 
razu zauważyć jakieś błędy w jej ubiorze, 
kreowanym wizerunku? 

K.B.: Może zaskoczę odpowiedzią, ale nigdy nie 
zwracam uwagi na szczegóły stroju osoby, z którą 
spotykam się w innych sprawach. Robię to chyba 
podświadomie, bo nie chcę w ten sposób popsuć 
naszych relacji. Nie mam więc tzw. zboczenia za-
wodowego, chyba że mnie ktoś o to poprosi. Wtedy 
natomiast bardzo szczerze omawiam wizerunek 
takiej osoby i nigdy nie staram się jej w jakiś sposób 
przypodobać.

M.W.: Jak odpoczywa najbardziej znana 
stylistka i blogerka? Co lubi Pani robić 
w wolnym czasie?

K.B.: Uwielbiam chodzić z kijami wśród drzew i łąk, 
słuchając ptaków i obserwując przyrodę. Wtedy 
przychodzi mi do głowy najwięcej pomysłów. Lubię 
także masaże i saunę, lecz coraz rzadziej mam czas 
na takie przyjemności.

fot. Luiza Różycka
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Senioralny świat solo
Prawie każdy człowiek odczuwa czasami samotność. Wielu bywa 
samotnymi stale. Jak wygląda samotność seniorów? Czy sobie z nią 
radzą? A jeśli tak – to w jaki sposób?  

Dotknięcia samotności doznaje wiele dzieci i nasto-
latków w okresie dojrzewania, kiedy „nikt ich nie ro-
zumie”. Doświadczają jej również młodzi mężczyźni 
i młode kobiet, gdy przy wielkiej gotowości do miłości 
nie mają jej komu ofiarować z wzajemnością. Samot-
ność towarzyszy również ludziom w średnim wieku –  
samotnym we własnych związkach oraz ludziom wie-
kowo zaawansowanym. Każda z tych grup inaczej 
odczuwa swoją samotność. Łączy jednak te odmiany 
samotności pewien wspólny mianownik: brak kogoś 
z kim można podzielić się swoimi radościami i smut-
kami, posłuchać o jego wzruszeniach, porównując je 
ze swoimi, rozładować wezbrane emocje, podzielić 
się swoją radością lub smutkiem, wymienić spostrze-
żenia, razem przeżywać sukcesy i niepowodzenia, 
zatroszczyć się i odczuć zatroskanie o nas. 
Przez te akty komunikacji ludzie są w stanie i potrze-
bują – doświadczać, zrozumieć i zareagować na to, 
co odczuwają inni. Większość tych zachowań bo-
wiem nie tylko informuje nas, czy obchodzimy dru-
gą osobę, ale także do jakiego stopnia. I odwrotnie. 
A jest to potrzeba fundamentalna, będąca jednym 
z wyznaczników poczucia jakości życia.

Chyba, że mąż... ? Chyba, że żona... ?
Każdy wie, że ramy poczucia jakości życia mają inne 
kształty i wymiary w wieku szkolnym, w wieku ocze-
kiwania na małżeństwo, w małżeństwie więcej lub 
mniej udanym oraz pomałżeńskim solo, zwłaszcza 
jeśli zostajemy z dziećmi wieku szkolnego. Jednak 
przełęczą, poza którą zmienia się niemal cały krajo-
braz życia, jest emerytura. Przestajemy funkcjono-
wać w zespołach pracowniczych, wypełniać doku-
menty, martwić się o niezałatwione na czas sprawy, 
przestajemy mieć ważne obowiązki pozadomowe, 
wypadamy ze zorganizowanego obiegu społecznego 
spraw i ludzi. Przestajemy mieć poczucie ważności 
własnej osoby, nikt niczego od nas nie oczekuje, ni-
komu i niczemu nie jesteśmy już podporządkowani, 
ale i nikt nie musi liczyć się z nami. Nie jesteśmy niko-
mu potrzebni, nie mówimy „dzień dobry” codziennie 
tym samym ludziom, nasze istnienie staje się jakby 
niezauważalne dla nikogo. Przed nami tylko gołe pole 
nowego życia. Puste. Do zagospodarowania w nowy 
obraz. Chyba, że mąż... ? Chyba, że żona... ?

Co mówią statystyki?
No, nie zawsze jest ten mąż czy ta żona. W wieku 60-
69 lat męża ma tylko 40% kobiet, w wieku 70-79 tylko 
30%, a po przekroczeniu osiemdziesiątki – zaledwie 
10% kobiet. Nieco lepiej pod tym względem organizu-
ją swoje życie mężczyźni. W wieku przechodzenia na 
emeryturę 84% mężczyzn jest żonatych, w wieku 70-
79 lat – 78%, a po osiemdziesiątce, gdy 90% kobiet 

żyje samotnie, 60% mężczyzn nadal jest żonatych. 
Żeby wykazać bardziej obrazowo, jak dalece popyt 
nie równoważy się z podażą, posłużmy się innym 
porównaniem. W grupie osób 65-69 lat na jednego 
mężczyznę przypada 25 kobiet, w grupie 75-79 lat – 
kobiet 60, a w wieku sędziwym (85-89) – 165 kobiet 
na jednego mężczyznę. Nie ma zatem wątpliwości, 
że o ile poczucie samotności może dotykać zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn, to populacja kobieca na polu 
samotności jest o wiele bardziej liczna.

„Kobieta lat 63 pozna kogoś…”
Seniorzy żyjący solo nierzadko próbują pozbyć się 
samotności przez wejście w powtórny związek. O ile 
w grupie wiekowej 20-30 lat pierwotne związki zawią-
zują się spontanicznie w sposób naturalny, a w gru-
pie 30-50 lat następuje to dość prędko – o tyle w gru-
pie III wieku nie jest to przedsięwzięciem łatwym. 
Choćby z powodu wskazanej wyżej przewagi popytu 
nad podażą. Próby jednak podejmowane są aktywnie 
w życiu towarzyskim, sanatoryjnym, wycieczkowym, 
przez ogłoszenia w lokalnej prasie, na matrymonial-
nych portalach internetowych i w biurach pośrednic-
twa matrymonialnego.
„Jeśli jesteś samotna, nie masz z kim porozma-
wiać, to odezwij się…”. „Kobieta lat 63 pozna kogoś, 
z kim można wspólnie porzucić samotność…”, „Może 
wspólnie pokonamy samotność…”. Takie i podobne 
anonse czytam w rubryce ogłoszeń matrymonialnych. 
Apetyt na lepsze życie. Bo lepsze życie – to życie we 
dwoje. Zawsze. Ale „w pewnym wieku” szczególnie. 
I tutaj seniorki są w położeniu mało komfortowym. 
W populacji 60+ mamy pięć milionów samotnych ko-
biet wobec trzech i pół miliona samotnych mężczyzn. 
O ile w tej grupie wiekowej nowożeńcy stanowią 
8000 osób rocznie, to mężczyźni występują w liczbie 
4000, a kobiet z tej grupy wiekowej jest 2800. Pozo-
stałe 1200 kobiet to młodsze koleżanki z grupy poni-
żej 60 lat wychodzące za starszych partnerów. Starsi 
mężczyźni, jeśli tylko mają ochotę, do końca życia 
pozostają żonatymi. 

Rozwódki vs wdowy
W wieku 70 lat wdowcy stanowią zaledwie 20%, 
wdowy 65%. A rozwiedzione? Tutaj statystyki milczą. 
Wiemy tylko, że corocznie przybywa ich 60 tysięcy, 
a w powtórne związki wstępuje 35%. Wiemy także, 
że na matrymonialnym rynku wtórnym rozwódki mają 
szanse dalece wyższe niż wdowy. Wdowy bowiem 
często cechują się niezamkniętym poprzednim związ-
kiem, psychicznie żyją nadal z Drogim Nieobecnym 
i oczekują, że nowy partner powstałą w ich życiu lukę 
wypełni dokładnie i szczelnie cechami poprzednika. 
Słowem – będzie dokładnie taką samą osobą jak 

jego poprzednik, będzie jego dokładnym odwzoro-
waniem. Rozwódka natomiast zamyka za sobą drzwi 
przeszłości, nie chce do niej wracać w rozmowach 
i broń Boże – żadnych odwzorowań!!! Dla mężczyzn 
taka sytuacja jest bardziej komfortową niż ciągłe by-
cie porównywanym albo wręcz ganionym za to, że 
jest się innym niż poprzednik.

Gdzie i jak szukać drugiej połówki?
Interesująca wydaje się skuteczność udziału w róż-
nych formach poszukiwań przez osoby solo. Jedni 
preferują Internet i później mają problemy logistycz-
ne udaremniające ową skuteczność (np. siedemdzie-
sięciolatek z Krakowa, sześćdziesięciopięciolatka 
z Wejherowa i co dalej?), inni ogłoszenia lokalne – 
bo okolica bliska, jeszcze inni prasę matrymonialną, 
bo można spokojnie i wielokrotnie przeanalizować 
treść anonsów, a jeszcze inni biura matrymonialne, 
bo personel wstępnie weryfikuje szanse doboru indy-
widualnego i oferta zawiera dużo fotografii. Zapytana 
o skuteczność ofert właścicielka biura mówi, że im 
młodszy przedział wiekowy, tym skuteczność więk-
sza. Młodzi ludzie wchodzą w związki spontanicznie, 
szukając człowieka, a nie analiz psychologicznych. 
Starsi natomiast szukają nie tyle człowieka co mo-
delu, który da się wpasować w konkretne o nim (jaki 
ma być) wyobrażenia. Młodzi zaczynają od ufności 
i nadziei na wspólne budowanie, stare pokolenie za-
czyna od nieufności, podejrzliwości. Młodzi otwierają 
się na siebie bezwarunkowo, starzy siebie dawkują, 
co rodzi natychmiastowy dystans również po drugiej 
stronie i zaczyna się droga donikąd.

Kto znajduje?
W innym biurze dowiadujemy się, że najprędzej 
w nowe związki, bez względu na wiek, wchodzą lu-
dzie prości, których przestrzeń życiowa jest nieskom-
plikowana. Dwa, trzy spotkania i następuje deklara-
cja. Często od razu. Są to także, według spostrzeżeń 
rozmówczyni, związki trwałe. Natomiast im bardziej 
kandydaci są rozwinięci, zwłaszcza jeśli pozują na 
jakiś tam wyższy poziom intelektualny, tym mniejsze 
mają szanse na udane poszukiwania. – Grupa ta – 
mówi pani – ma szalenie rozbudowaną aspiracyjność 
i  drobiazgowość oczekiwań ulokowaną na tak wielu 
płaszczyznach funkcjonowania, że prawie niemożli-
wością jest dopasowanie do tych szczególików kon-
kretnego człowieka. 
W trzecim biurze uzyskujemy potwierdzenie, że lu-
dzie prości „nie szukają dziury w całym” tylko czło-
wieka do wspólnego życia. Wiele osób starszych 
natomiast zapatrzonych jest w to, co chcą otrzymać, 
wpadają natomiast w zakłopotanie przy pytaniu, co 
oferują ewentualnemu nabywcy swojej oferty. Zarów-
no kobiety, jak i mężczyźni. – Praca nad kojarzeniem 
związków nie jest łatwa – mówi pracownica biura – 
chociaż w końcu decyzje i tak podejmują  sami zain-
teresowani. Im starszy pesel, tym rzadziej pada „tak”. 
– Niby chcą, a nie mogą pokonać lęku przed otwar-
ciem nowego rozdziału życia – dodaje obrazowo. 

„Trzy lata już biega”
– Mam już dość biegania na te spotkania, z których 
nic nie wynika – mówi znajoma sześćdziesięciopa-
roletnia „solówka”, która nie chce być sama. – Za-
wsze albo facet mnie nie pasuje, albo ja jemu, albo 
wzajemnie. Pytam, czy długo już tak biega. – Trzy 
lata. Zwariować można. A popatrz, Zośce się udało 
za pierwszym podejściem z tym gościem z Internetu. 
Już dwa lata są po ślubie. 
Nie komentuję tej, prawdziwej zresztą, informacji. 
Zachęcam. Człowiekowi potrzebna jest nadzieja. To 
nadzieja jest źródłem naszej aktywności, motywacji 
do działania. Tylko nadzieja prowadzi do sukcesu 
i zmian w życiu. Człowiek bez nadziei tupta w miej-
scu, a z czasem nawet  tuptać przestaje. Trwa je-
dynie. Oswaja się z samotnością, towarzyszką dni 
bezbarwnych.

Andrzej 
Wasilewski
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Wiosenna Szkoła  
Wielkopolskich 
Rad Seniorów
W malowniczo położonym zamku w Rokosowie koło Leszna odbyło się trzydniowe, 
wyjątkowo ważne wydarzenie, służące wzmocnieniu znaczenia Wielkopolskich Rad 
Seniorów oraz promocji działań na rzecz osób starszych. Jak przebiegała Wiosenna 
Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów, opowiada Roman Szymański. 

Do udziału w zajęciach zostały zaproszone gminne 
i miejskie rady seniorów z województwa wielkopol-
skiego w liczbie 26, a wśród nich: Chodzież, Czarn-
ków, Czerwonak, Czerniejewo, Gniezno, Gostyń, 
Kalisz, Kępno, Konin, Krobia, Krzywiń, Leszno, Lu-
basz, Luboń, Międzychód, Oborniki, Okonek, Ostrów 
Wlkp., Piła, Poznań (w tym Osiedlowa Rada Senio-

rów Krzyżownik-Smochowic), Rawicz, Środa Wlkp., 
Tarnowo Podgórne, Wągrowiec, Wronki. 
„Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem. To z tej 
potrzeby zrodziła się inicjatywa zorganizowania trzy-
dniowych szkoleń dla seniorów z Wielkopolski” – po-
wiedział w powitaniu Zdzisław Szkutnik, przewodni-
czący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

Warsztaty z komunikacji i negocjacji
Program Szkoły obejmował wiele zagadnień zwią-
zanych ze strategią działań na rzecz życia osób 
starszych, ze szczególnym uwzględnieniem działań 
organizacji pozarządowych. Podczas spotkań poru-
szono m.in. kwestie polityki senioralnej oraz budowa-
nia lokalnych strategii tejże polityki. Uczestnicy wysłu-
chali wielu wykładów oraz wzięli udział w warsztatach 
kompetencyjnych, m.in. z wystąpień publicznych, ko-
munikacji, negocjacji oraz budowania zespołu i pracy 
projektowej. Dodatkowo przedstawiciele ponad 20 
gminnych i miejskich rad seniorów z województwa 
wielkopolskiego zaprezentowali własne działania 
i omówili pomysły oraz wyzwania, przed jakimi stoją. 
Naukowo i społecznie
Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się oso-
by ze społeczności akademickich w województwie 
wielkopolskim oraz aktywni działacze społeczni, 
w tym wielu seniorów. Wykłady wygłosili m.in.: dr 
Anna Jakrzewska-Sawińska, wiceprezes Hospicjum 
Domowego w Poznaniu, Wojciech Bauer, dyrektor 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, dr Zdzisław Szkut-
nik, przewodniczący MRS, prof. dr hab. Jerzy Babiak, 
prof. dr Marek Chojnacki, dr Marcin Hermanowski, 
dr Tomasz Kozłowski oraz redaktorzy: Agnieszka 
Maciejewska, Piotr Frydryszek i Andrzej Piechocki. 
Wiosenną Szkołę Rad Seniorów odwiedzili również 
goście specjalni – marszałek  Marzena Wodzińska 
oraz członkowie ROPS wraz z dyrektor Aleksandrą 
Kowalską. 
Organizatorem Wiosennej Szkoły Wielkopolskich 
Rad Seniorów jest Miejska Rada Seniorów w Pozna-
niu, natomiast realizatorem projektu Fundacja „Za-
czyn” z Warszawy. Całość przedsięwzięcia została 
sfinansowana przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego.
Honorowy patronat nad wydarzeniem, które odbyło 
się w dniach 12-14 czerwca, objął Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezy-
dent Miasta Jacek Jaśkowiak.

 Ach te kobiety, ach ci mężczyźni. 
 Gry edukacyjne w Centrum 
 Inicjatyw Senioralnych. 
Kolejne już zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyj-
nych z powodzeniem prowadzi pomysłodawczyni, 
wolontariuszka Agata Szekiełda. 26.06, godz. 12.00 
Zgrany poniedziałek: Ach te kobiety, ach ci męż-
czyźni. Gry planszowe mogą być świetnym narzę-
dziem do pobudzania umysłu, a ponadto świetną 
zabawą w miłym towarzystwie! Tym razem zagramy 
w grę Alias: kobiety kontra mężczyźni, w której 
trzeba będzie wyjaśnić drużynie wylosowane hasła 
jak najszybciej i jak najlepiej. Hasła dotyczą jednak 
typowo kobiecych lub męskich przedmiotów i czyn-
ności...Gra będzie też świetną okazją do rozmowy 
o różnicach między płciami. Spróbujemy też rozwi-
jać przy tej okazji kreatywne myślenie, na podstawie 
kilku powiązanych z grą ćwiczeń. Konieczne zapi-
sy: osobiście w biurze lub telefonicznie:  
61 847 21 11. 

 Koncerty na Szachownicy. 
Stary Browar organizuje muzyczne niedziele na 
Szachownicy. Koncerty odbywają się w ostatnie 
niedziele miesiąca o godz. 16.00. Wstęp wolny. 25 
czerwca – Muzyka kameralna w wykonaniu du-
etów, trio i kwartetów, część 2. Wystąpią ucznio-
wie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

 Wystawa i potańcówka. 
Twornik, czyli przekształcamy energię wewnętrz-
ną na energię twórczą. 24 czerwca. Wystawa 
i potańcówka godzina 18.00 Wystawa prac uczest-
ników projektu oraz potańcówka z DJ Wiką. Miejsce: 
Osiedlowy Dom Kultury SŁOŃCE, os. Przyjaźni 120. 
Projekt realizowany ze środków Miasta Poznań. Na 
spotkania nie obowiązują zapisy. Szczegółowe infor-
macje nt. wydarzeń DK Słońce tel. 61 63 03 267. 

 Spektakle w Teatrze Nowym. 
Teatr Nowy w Poznaniu rozpoczął ostatni miesiąc 
sezonu artystycznego 2016/2017. W związku z tym 
zaprasza na czerwcowe spektakle, na które obowią-
zuje promocyjna cena w wysokości 20 zł. Miejsce: 
Teatr Nowy Poznań, ul. Dąbrowskiego 5. Kon-
takt: 61 847 24 40

Ogrody serdeczności 
jest to projekt integrujący pokolenia. Zapraszamy dzieci 
od lat 7, młodzież, dorosłych i seniorów. W ramach 
projektu pt. „Ogrody serdeczności” odbędą się 
cztery tygodniowe (od poniedziałku do piątku) cykle 
warsztatowe, podczas których uczestnicy wezmą 
udział w warsztatach plastycznych rozwijających 
kreatywność i precyzję ruchu, a także w warsztatach 
fotograficznych, muzycznych, językowych 
i kulinarnych. Każda z grup weźmie także udział 
w wycieczce integracyjnej. Głównym celem projektu 
jest wzbudzanie lub rozwijanie postawy twórczej, 
integracja międzypokoleniowa i tworzenie nowych form 
komunikacji międzypokoleniowej. Warsztaty odbędą 
się w siedzibie Fundacji Serdecznik przy ul. Grodziskiej 
15. Projekt zakończy się wystawą prezentującą prace 
wykonane podczas warsztatów plastycznych. Terminy: 
4 turnusy 3.07 - 07.07; 10.07 - 14.07; 17.07 - 21.07; 
24.07 - 28.07. 12 osobowe grupy. Zajęcia od 10:00 do 
16:00 (w tym śniadanie i obiad) przez 5 dni. Projekt 
zakłada udział tylko w pełnym wymiarze godzin. Zapisy 
i informacje: tel.: 505 418 957 (decyduje kolejność 
zgłoszeń). Fundacja Serdecznik www.serdecznik.pl

Roman Szymański

Polecane CIS, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
tel. 61 847 21 11
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 Spotkanie w Kawiarence 
Obywatelskiej 
W ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych "WIL.
DA.SIĘ" zapraszamy na kolejną kawiarenkę 
obywatelską, która odbędzie się 24.06.2017 roku 
(sobota) w godzinach 17:00-19:00 w Schronie 
Kultury Europa (ul. Rolna 24 w Poznaniu, wejście 
od strony podwórza). Tym razem wydarzenie 
"Wstawaj, działaj i nie przestawaj! Czyli 
spotkanie z wolontariatem". Zapraszamy 
wolontariuszy oraz wszystkich, którzy dopiero myślą 
o wkroczeniu na pole wolontariatu na wspólne 
stworzenie ABCadła pomagania. Spotkanie 
z elementami warsztatowymi poprowadzi dla nas 
Sylwia Budasz. A na nim: wymienimy się swoimi 
doświadczeniami, poznamy różne ścieżki i historie 
wolontariatu, zobaczymy, jak wiele jest sposobów 
na pomaganie i jak wybieramy dla siebie, opowiemy 
o tym, jak działamy i dlaczego, dowiemy się 
co, gdzie i jak można robić. Jeżeli zatem jesteś 
zainteresowany/-a to potwierdź obecność swojej 
osoby, grupy lub organizacji na adres mailowy: 
wolontariat@lepszyswiat.org.pl. Spotkanie 
organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Lepszy Świat, które od ponad 10 lat prowadzi 
działania na rzecz promocji wolontariatu m.in. przy 
projektach „Poznański Bank Czasu” czy „Wolontariat 
MOPR w poznańskich rodzinach”

 Cafe Misja zaprasza do 
 zapoznania się z czerwcowymi 
 wydarzeniami 
Film: Modlitwa o pokój. Piątek 23.06.2017, 
godz. 19.00, Cafe Misja. Salezjański Wolontariat 
Misyjny MŁODZI ŚWIATU – Oddział w Poznaniu 
wraz z Cafe Misja zapraszają na wyjątkowy 
pokaz filmu dokumentalnego „Modlitwa o pokój”, 
zrealizowanego w listopadzie 2016 roku przy 
współpracy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego 
i muzyka Darka Malejonka. Film opowiada 
o wojnie w Syrii, a w szczególności dramatycznej 
sytuacji mieszkańców Aleppo, które stoi w ruinach 
po bratobójczych walkach rebeliantów z siłami 
rządowymi prezydenta Baszszar al-Asada. Wojna 
trwa, a życie przeciętnych mieszkańców jest stale 
zagrożone. W filmie o swoich trudnych przeżyciach 
opowiadają chrześcijanie z Aleppo oraz księża 

salezjanie, którzy przychodzą z pomocą dzieciom 
i młodzieży syryjskiej. Pozostaje im tylko modlitwa 
o pokój, my natomiast możemy przekazać im 
konkretne wsparcie. Podczas pokazu będzie 
można nabyć płytę polskich muzyków dla Syrii 
- „Nieśmiertelni”. Cały dochód z jej sprzedaży 
przeznaczony będzie na Oratorium w Aleppo — na 
miejsce, gdzie każdego dnia 800 dzieci może choć 
przez chwilę zapomnieć o dramacie codzienności.
Odwiedź specjalną stronę: niesmiertelni.swm.pl

 Spotkanie z Bronką Nowicką 
Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie 
spotkanie w ramach cyklu Teatru Nowego – 
CZYTNIK, którego gościem będzie tegoroczna 
laureatka Nagrody Literackiej NIKE. Termin: 27 
czerwca, godz. 20:30. Miejsce: Teatr Nowy, Trzecia 
Scena. Bilety: 5 zł. Gościem specjalnym będzie 
laureatka tegorocznej Nagrody Literackiej „Nike”, 
reżyserka i poetka – BRONKA NOWICKA. Jej debiut 
literacki – książka „Nakarmić Kamień” wydana przez 
Biuro Literackie to ontologiczna podróż po świecie 
wspomnień ludzi i przedmiotów nieożywionych, ale 
też poszukiwanie odpowiedzi na pytania o pamięć, 
przemijanie i zapomnienie.

Studia wyższe dla seniorów
Z nowym rokiem akademickim ruszają wyższe wieczorowe studia dla 
osób 60+. Zarówno podstawowe, magisterskie, jak i podyplomowe. 
Na kierunki prawnicze, dziennikarskie czy związane ze sztuką.

A co jest za tą górą? A dlaczego niebo jest niebie-
skie? A co mówi kot, kiedy mruczy? – wszyscy ro-
dzice znają te pytania świadczące o tym, że dziecko 
pracuje wyobraźnią i chce wiedzieć więcej. Uczy się 
rozumienia zjawisk otaczającego świata. Małe dzie-
ci pobudzane są przez spontaniczną ciekawość po-
znawczą. Ciekawość starszych dzieci kanalizowana 
jest narzuconym im, uformowanym systemem edu-
kacyjnym. Aktywność edukacyjna polskiej młodzieży 
starszej (15-19 lat) należy do najwyższych w Europie 
(95%). Natomiast aktywność edukacyjna polskich 
emerytów (ciekawość wiedzy) należy do najniższych 
(0,6% populacji osób 60+ uczestniczy w kursach, 
wykładach, programach edukacyjnych przy wskaź-
niku np.  w Danii –22% w Danii). Za nami – co do 
emerytów mało zainteresowanych pogłębianiem lub 
nabywaniem nowej wiedzy  – jest tylko Grecja, Chor-
wacja, Rumunia i Bułgaria. A przed nami cała Europa 
ze średnim wskaźnikiem 5%.

Tylko 1 procent seniorów należy do UTW
Nie jest zamiarem autora wystawianie nagannej opinii 
polskim emerytom. Emeryt bowiem jest człowiekiem, 
który wprawdzie wiele może, ale już nic nie musi. 
Ciekawości tego, czego nie wie, przejawiać także już 
nie musi, chociaż może, jeśli ma ochotę. Ważnym 
wszelako jest, aby żył aktywnie w dowolnej formie. 
I tutaj: 15% Polaków populacji 60+ koncentruje ak-

tywność w spędzaniu wolnego czasu na przynależ-
ności do różnorodnych organizacji pozarządowych 
oraz uczestnictwie w organizacjach i grupach religij-
nych. Natomiast do uniwersytetów trzeciego wieku, 
których w kraju jest około 400, należy 1% populacji 
seniorów. Część z powodu kursów o przydatności 
praktycznej (np. języki obce, komputery, fotografia 
itp.), znaczna część, zwłaszcza w małych miastecz-
kach, z powodów towarzyskich, inni dla możliwości 
pogłębiania wiedzy w jakichś dziedzinach np. historii 
sztuki, psychologii, filozofii, historii lokalna itd. Każda 
z tych grup znajduje miejsce w strukturach organiza-
cyjnych UTW.

Co robić z wolnym czasem?
Wielu emerytów nie radzi sobie jednakże z tworze-
niem aktywnej, interesującej organizacji życia. Żyją 
pasywnie, biernie. Przez pierwsze dwadzieścia lat 
bieg naszego życia organizowany był przez rodziców 
i szkołę. Następne trzydzieści lat – przez pracę za-
wodową i rozwijającą się rodzinę. To tam życie wy-
znaczało nam zadania, role, formy aktywności i ich 
granice oraz podporządkowanie planów osobistych 
trzem wyznacznikom: czy będzie mnie stać, czy or-
ganizacja życia rodzinnego na to pozwoli oraz, czy 
mam szansę dostać urlop w tym właśnie czasie. Te-
raz żadne wyznaczniki nie określają nam niczego 
(no, może pułap wysokości emerytury). Nikt nas nie 
potrzebuje, a my nie mamy pomysłu, co robić z nad-
miarem wolnego czasu, aby nie było monotonnie, 
nudno i z poczuciem, że życie stanęło w miejscu.

A może by tak na… studia?
I tu właśnie, w sukurs emerytom, zdąża poznańska 
Akademia Wychowania Fizycznego uruchamiając 
dla młodych ludzi stacjonarne studia wyższe o pro-
filu „animator aktywności seniorów”. Ten profil edu-
kacyjny będzie miał dwie specjalizacje: stymulacja 
aktywności fizycznej, rekreacyjnej oraz stymulacja 
aktywności w sferze społeczno-kulturalnej. Absol-
went będzie mógł pracować w sanatoriach, domach 
kultury, domach opieki, hotelach, biurach podróży, 
szpitalach, fundacjach i organizacjach zajmujących 
się seniorami jako kwalifikowana osoba przygotowa-
na do samodzielnego formułowania oferty usługowej 
w zakresie animacji, rekreacji, edukacji i innych form 
aktywnego dynamizowania własnej aktywności se-

niorów. Jak mówi pewien pracownik uczelni – jeszcze 
studia nie ruszyły, a już zgłaszane są zapotrzebowa-
nia na ich absolwentów.

Magisterskie i podyplomowe
Nie jest to jednak jedyna nowość ostatniego czasu 
w zapełnianiu przestrzeni publicznej świata senio-
rów. Z inspiracji dra Zbigniewa Szkutnika, przewod-
niczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, 
niestrudzonego w swojej inicjatywności na rzecz do-
skonalenia pól jakości życia emerytów, Rektor Wyż-
szej Szkoły Umiejętności Społecznych prof. dr hab. 
Michał Iwaszkiewicz uruchamia wyższe wieczorowe 
studia dla osób 60+. Zarówno podstawowe, magi-
sterskie, jak i podyplomowe.
Uniwersytety Trzeciego Wieku, nawet jeżeli działają 
pod patronatem i w ramach szkół wyższych, nie dają 
wiedzy kompleksowej. Stanowią raczej rekreację in-
telektualną, oferując co tydzień wykład wprawdzie 
pracowników naukowych, lecz za każdym razem 
na inny temat i w formie ciekawostkowej. Natomiast 
regularne studia wyższe dają usystematyzowa-
ną i ugruntowaną wiedzę w określonej dziedzinie. 
W programie oferowanym emerytom przez WSUS 
znajdą się np. podyplomowe studia prawnicze, stu-
dium sztuki czy też kierunek dziennikarski.

Stypendia dla seniorów
Oczywiście Pan Rektor zdaje sobie sprawę ze skrom-
nych możliwości finansowych emeryta. Zdaje sobie 
sprawę również, że przedsięwzięcia zupełnie darmo-
we nie gwarantują odpowiedniej dyscypliny uczest-
nictwa. Uczelnia wychodzi jednak naprzeciw proble-
mowi w sposób zachęcający emerytów do podjęcia 
nauki. Już powołana została fundacja  gromadząca 
środki finansowe na stypendia dla studentów eme-
rytów. W niektórych przypadkach stypendium będzie 
wynosić sto procent czesnego. Wiele zależy, jak to 
ze stypendiami, od studenta. Fundacja ma już wy-
mierne sukcesy w rozmowach ze sponsorami, który-
mi są wielkie, bogate firmy. Jedna z nich ufundowała 
np. stypendia dla pięciu studentów-emerytów. Jedna! 
A przecież fundatorów jest i będzie więcej.
Podania można składać już. Nabór odbędzie się 
z nowym rokiem akademickim. I to są nasze dobre 
wiadomości dla czytelników u progu rozpoczynające-
go się, kolejnego sezonu wakacyjnego.

Andrzej 
Wasilewski

Polecane CIS, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
tel. 61 847 21 11
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Harcerskie stoisko

W maju odbyła się już po raz ósmy wielka impreza 
dla seniorów: Viva Seniorzy (poprzednie lata nazy-
wana „Aktywni 50+”). Jak co roku wystawcami były 
firmy i instytucje z ofertami dla seniorów oraz orga-
nizacje pozarządowe, a wśród ponad stu wystawców 
– i harcerze seniorzy zrzeszeni w Wielkopolskiej Ra-
dzie Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Cho-
rągwi Wielkopolskiej ZHP.
Harcerskie stoisko przygotowali druhowie Olek i Ma-
rek z prezydium WRKSHiS oraz druh Jarek z Kręgu 
„Szóstacy” na poznańskich Jeżycach, który je zapro-
jektował. Tematycznie związane było ono z obozem 
harcerskim i miało przypominać „jak to miło na obozie 
pod namiotem sobie spać…”. Był więc namiot w le-
sie, a w nim „harcerze”, obok stojak z menażkami, 
płonące ognisko, na trójnogu kociołek, a w nim … 
nie, nie grochówka, lecz pączki, którymi wszyscy 

chętnie się częstowali. Nad obozem plakat z nazwą 
i logo ZHP, wielki harcerski krzyż, a na stoliku harcer-
ska lilijka. Na monitorze wielkiego telewizora można 
było oglądać filmy z ważnych wydarzeń harcerskich, 
między innymi z Ogólnopolskiego Złazu Seniorów 
w Lublinie przy wtórze harcerskich piosenek. Zamia-
rem było propagować harcerstwo i zachęcać do po-
wrotu w szeregi ZHP, bo prawie każdy kiedyś nosił 
harcerski mundur i jeździł na obozy. Wystarczyło, by 
druh Boguś – Komendant Kręgu „Szóstacy” zagrał 
na gitarze i zaśpiewał harcerską piosenkę, a już wo-
kół stoiska śpiewał z nami chór zwiedzających. Śpie-
wy zwabiły też artystkę Faridę – Włoszkę, która Pol-
skę uważa za drugą ojczyznę. Najbardziej spodobała 
jej się piosenka „Dalej wesoło…”, a zwłaszcza refren 
„Glory, Glory, Alleluja…”. Poprosiła o bis, aby zaśpie-
wać z nami, a druh Boguś spełnił jej życzenie. 

Spotkania kominkowo-muzyczne z pląsami harcer-
skimi odbywały się w dużej Sali, gdzie przy ognisku 
mogło uczestniczyć wiele osób. W piątek do śpiewów 
i pląsów przygrywali: na mandolinie druhna Halinka 
z Kręgu OWAR, a na gitarze druh Boguś z Kręgu 
„Szóstacy”, zaś pląsy prowadziły druhny Ela z Krę-
gu 10 ODH i Ula z Kręgu OWAR. W sobotę komi-
nek poprowadził Krąg „Szóstacy” – druhowie Krysia 
i Boguś grali na gitarach. Cała sala świetnie się ba-
wiła, wszyscy znali harcerskie pieśni i zwyczaje. Na 
zakończenie kominka zawiązaliśmy krąg pożegnal-
ny i śpiewając „do zobaczenia znów…” zaprosiliśmy 
wszystkich na następne Targi dla Seniorów, na któ-
rych znowu się spotkamy. W kominkach brali udział 
seniorzy z Kręgów z Wągrowca, Gniezna, Czerwo-
naka oraz z Poznania – OWAR, 10 PDH, Wiarusy, 
Piątacy, Szóstacy. 

8 dni (7 nocy) od 553 zł /os.
wyżywienie FB - śniadanie, obiad, kolacja
oferta od 2 do 30 września

11 dni (10 nocy) od 790 zł /os.
wyżywienie FB - śniadanie, obiad, kolacja
oferta od 2 września do 2 października

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

Dla seniora 55+ 2017 

Zdrowie i radość  
życia 55+ 2017

REKLAMA

Urszula Kocikowska hm. – OWAR, Krystyna Krobska  - Szóstacy

Edycja 
2017

Firmy, które przystąpiły  
do programu Otwarci 50+
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Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu
Higiena osobista i pielęgnacja
Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja

Laureat nagrody Newsweek 
Firma Rodzinna 2011r.

Od 23 lat na rynku usług opiekuńczych.   

Firma rekomendowana przez  Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie kraju

Żywa woda
Większość chorób ma wspólną przyczynę, którą wielu naukowców nazywa 
naruszeniem równowagi kwasowo-alkalicznej. Skutkiem tego jest zbytnie 
zakwaszanie organizmu. Zniwelujemy je, sięgając po… wodę. Jaką wodę należy 
zatem pić, aby zachować zdrowie?
Naukowiec D. Aschbach opublikowała wyniki badań 
klinicznych na temat wpływu wody alkalicznej na le-
czenie cukrzycy typu I i II. Pacjentom po terapii, któ-
rzy w ciągu 4-6 tygodni używali wody alkalicznej, ko-
nieczność wstrzykiwania insuliny zmniejszyła się do 
70%, a poziom glukozy we krwi zmniejszył się nawet 
do 30%. Po zakończeniu tego terminu i zaprzestaniu 
picia wody alkalicznej wskaźniki te obniżały się jesz-
cze przez 4-5 miesięcy.

Jaką wodę pijesz?
Od tego, ile i jakiej wody pijemy, bezpośrednio zale-
ży nasze zdrowie. Zalecana dzienna norma to 2-2,5 
litrów wody. Niestety, po wodę najczęściej sięgamy 
dopiero wtedy, gdy odczuwamy pragnienie. Jednak 
w momencie poczucia pragnienia w naszym ciele już 
brakuje od 0,5 do 1 litra wody. Dlatego nasze komórki 
często są „suche”, a to komplikuje wszystkie procesy 
chemiczne naszego organizmu.
Poddając wodę działaniu stałego prądu elektrycz-
nego, uzyskujemy wodę zjonizowaną (zwaną wodą 
alkaliczną lub wodą żywą) posiadająca wyjątkowe 

właściwości, które mogą znacznie poprawić procesy 
życiowe naszego organizmu. To miękka, bezwonna 
woda o smaku wody deszczowej.

Właściwości wody alkalicznej
• naturalny środek pobudzający,
• naturalny przeciwutleniacz (antyoksydant),
• alkaliczne pH pomaga w utrzymaniu równowagi 

kwasowo-zasadowej organizmu,
• jest szybko wchłaniana, szybko nawadnia komórki, 

dostaje się do każdego zakamarka organizmu i tak 
samo szybko wymywa zanieczyszczenia i toksyny,

• posiada mniejsze napięcie powierzchniowe – po-
mocne przy zagęszczeniu krwi i innych problemach 
z tego wynikających,

• będąc antyoksydantem chroni zdrowe komórki, 
neutralizuje wolne rodniki zmniejszając skutki ich 
działalności,

• przy codziennym użyciu pobudza naturalną siła or-
ganizmu, wspomaga system odnowy organizmu, 
zmniejsza zakwaszenie ciała, polepsza samopo-
czucie.

Zdrowa woda z własnego domu
Wodę alkaliczną z łatwością możemy wytworzyć we 
własnym domu z wody kranowej lub butelkowanej 
za pomocą jonizatorów wody. Nalewamy do joniza-
tora wodę i po kilku minutach otrzymujemy wodę al-
kaliczną do codziennego picia lub przygotowywania 
potraw. Najpopularniejszymi i sprawdzonymi od lat 
jonizatorami w Polsce są jonizatory Aquator Silver 
Mini oraz Aquator Silver Plus.
Więcej informacji znajdziemy w książce „Woda zjo-
nizowana, życie bez chorób”, autorzy Telesforas  
Laucevičius, i prof. Stanisław Wiąckowski.

Codziennie pij  
wodę alkaliczną!
dzięki temu:
• opóźnisz procesy starzenia się komórek
• usuniesz niebezpieczne toksyny
• wspomożesz system odnowy organizmu
• rozprawisz się z kilogramami
• pobudzisz naturalną siłę organizmu
• jonizowana woda alkaliczna to naturalny antyoksydant

Wlej wodę kranową lub inną do jonizatora i skorzystaj z naturalnego źródła zdrowia.ZAMÓWIENIA JONIZATORÓW WODY! 
Telefoniczne: 733 570 577 Drogą mailową: sklep@zdrowie-dom.pl Strona internetowa: www.zdrowie-dom.pl

M
ateriały prasow
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GRUPA OPTEGRA
OSTRAWA

CZY WIESZ, ŻE SZYKUJĄ SIĘ
ZMIANY W SŁUŻBIE ZDROWIA? 
NIE DAJ SIĘ OŚLEPIĆ ZAĆMIE!

Zabieg usnięcia zaćmy na koszt NFZ w ciągu 14 dni.
Nie zwlekaj umów się na wizytę kwalifikacyjną do zabiegu już dziś. 

telefon: 222 466 148

  Jedyną skuteczną metodą leczenia jest operacja.
  W kolejce NFZ czeka ponad 500 tyś. Polaków.
 Czas oczekiwania to często nawet 3 lata.
  Planowane zmiany w służbie zdrowia mogą mieć wpływ na długość kolejki.

Poznaj fakty o zabiegach usunięcia zaćmy:

Nieleczona zaćma prowadzi do ślepoty.
BERLIN

OPTEGRA_reklama_SENIOR_255x341.indd   1 30.03.2017   17:41

Zdrowie
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Rola protetyka słuchu w wyborze 
i dopasowaniu aparatu słuchowego

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

Prawidłowo dobrany aparat słuchowy, to taki, 
który daje najlepsze zrozumienie mowy w ciszy 
i w hałasie, a brzmienie jego zbliżone jest do natu-
ralnego. Zanim pacjent zakupi odpowiedni aparat 
musi wybrać gabinet protetyki słuchu oraz prote-
tyka słuchu czyli osobę, która odpowiednio dobie-
rze pomoc słuchową i będzie opiekowała się jego 
słuchem przez najbliższe 5-7 lat. To bardzo ważny 
wybór.
Gruntowna wiedza protetyka słuchu uzyskana na 
wyższych uczelniach pozwala doskonale przygoto-
wać protetyka słuchu do roli eksperta, który po-
maga pacjentom niedosłyszącym lepiej słyszeć. 
Protetyk słuchu poprzez szereg specjalistycznych 
badań potrafi zdiagnozować narząd słuchu i pra-
widłowo zinterpretować uzyskane wyniki badań. 
Najważniejszą rolą protetyka słuchu jest wybór 
aparatu słuchowego oraz precyzyjne jego dopaso-
wanie do niedosłuchu pacjenta. 
Obecnie na rynku dostępna jest cała paleta modeli 
aparatów słuchowych. Dzisiejsze aparaty słucho-

we to prawdziwe technologiczne cuda wyposażo-
ne w mnóstwo dodatkowych funkcji, które pozwa-
lają jeszcze efektywniej z nich skorzystać. Dobry 
protetyk słuchu doradzi zatem jaki aparat wybrać 
i wskaże ten właściwy, biorąc pod uwagę indywi-
dualne preferencje i potrzeby pacjenta oraz zwra-
cając uwagę na stan jego słuchu pod względem 
słyszenia i rozumienia mowy. Nieodzownym ele-
mentem procesu dopasowania jest także zbadanie 
zysku z dopasowanego aparatu, czyli wykazanie, 
że aparat słuchowy rzeczywiście pomaga osobie 
niedosłyszącej.
Noszenie aparatu, szczególnie na początku, wyma-
ga regularnych wizyt pacjenta u protetyka słuchu  
- ten kontakt jest bardzo ważny, ponieważ protetyk 
wie najlepiej, jak zweryfikować działanie sprzętu, 
jeśli występują jakiekolwiek niedogodności zwią-
zane z jego noszeniem. Protetyk słuchu doradzi 
też, jak należy dbać o aparat słuchowy, jak go czy-
ścić i jakich środków do tego używać, aby nie spo-
wodować awarii.

D o b r a 
w s p ó ł -
p r a c a 
p a c j e n t a 
z protety-
kiem słuchu 
od początku 
używania aparatu 
słuchowego daje gwa-
rancję sukcesu, czyli powrót do dobrego słyszenia.
Szczególnie odradzamy dobieranie i kupowanie 
aparatów słuchowych na własną rękę, z niewiado-
mych źródeł, np. poprzez sprzedaż internetową, 
drogą wysyłkową lub na targowiskach. Narząd słu-
chu to bardzo delikatna materia. Takie rozwiązania 
bardzo często prowadzą wyłącznie do pogłębienia 
wady słuchu. Tylko aparat słuchowy wybrany na 
podstawie badań audiometrycznych przez prote-
tyka słuchu, daje gwarancję jakości i długotrwało-
ści produktu oraz pewność, że rzeczywiście sobie 
pomagamy, a nie szkodzimy.

ul. Poznańska 18a/1   tel. 61 221 01 51

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

PAKIETY W SUPER CENIE!!!
5 dni za 450 zł /os.   14 dni od 910 zł /os.

Cena obejmuje m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi, opiekę Rezydenta, mnóstwo dodatkowych atrakcji

Dowiedz się więcej!!! ZADZWOń! tel. 735 920 099

REKLAMA
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Cichy problem milionów Polaków
Pogłaśniasz telewizor, dociskasz telefon do ucha? Denerwuje cię, że ludzie mamroczą? To typowe objawy 
postępującego niedosłuchu. W Polsce nawet 6,5 miliona dorosłych osób może mieć ten problem.
Najczęściej przyczyną stopniowego pogarszania się 
słuchu jest po prostu wiek. Sprawność narządu słu-
chu z biegiem lat słabnie, dodatkowo czasy sprzy-
jają codziennemu długiemu przebywaniu w hałasie. 
Efekt? Niemal 80% seniorów czuje, że ma problemy 
ze słuchem. Tak wynika z raportu TNS Polska „Słuch 
polskich seniorów 2014”. 
Sprawa jest poważna, bo niedosłuch to coś więcej 
niż problemy z głośnością telewizora. To samo bada-
nie TNS Polska wykazało, że osoby borykające się 
z przypadłościami słuchowymi często unikają spo-
tkań towarzyskich, są sfrustrowane i osamotnione. 
Coraz więcej trudności sprawia im załatwienie pro-
stych spraw, choćby w urzędach. Pojawiają się też 
niebezpieczeństwa, np. na drodze, gdy nie słychać 
nadjeżdżającego samochodu. Niestety, z tak dużej 
grupy seniorów z tym problemem zaledwie 31% ma 
zdiagnozowany ubytek słuchu. Co gorsza, jeszcze 
mniej niż połowa z tej grypy została kiedykolwiek 
skierowana na dodatkowe badania lub na konsul-
tację do specjalisty laryngologa! A niemal połowa 
osób biorących udział w badaniu nigdy nie została 
zapytana o kłopoty ze słuchem, nawet podczas wi-
zyty u lekarza laryngologa związanej z problemem 
niedotyczącym uszu. Dlatego najlepiej brać sprawy 
w swoje ręce i raz do roku udać się na badanie słu-
chu samemu. Najlepiej już od 55. Roku życia. Wcze-
sna diagnoza to szybkie leczenie i dobór najlepsze-
go rozwiązania. Dlatego Firma GEERS Dobry Słuch 
chce szerzyć wiedzę i zachęcać Polaków – nie tylko 
seniorów – do profilaktyki w postaci przesiewowych 
testów słuchu i podejmowania jak najszybszego dzia-
łania, jeśli pojawi się taka konieczność. Będziemy 
również wspierać osoby, których nie stać na podjęcie 
dalszych kroków. Naprawdę większość osób zma-
gających się z niedosłuchem może w pełni cieszyć 
się życiem: słyszeć i rozumieć wyraźnie każde słowo 

w teatrze, oglądać telewizję tak, by nie przeszkadzać 
sąsiadom zza ściany, uczestniczyć aktywnie w życiu 
zawodowym i rodzinnym – być samodzielnym i nie-
zależnym. 

Ograniczenia wynikające  
z niedosłuchu – czyli jak życie 
omija osoby niedosłyszące
Wyniki badania TNS Polska „Słuch polskich 
seniorów 2014” pokazują, że:

 ► 30% badanych nie słyszy radia lub telewizji przy 
poziomie głośności, przy jakim wcześniej korzy-
stało z tych odbiorników, lub przy poziomie gło-
śności, przy którym inne osoby słyszą wyjątkowo 
wyraźnie;

 ► 20% osób w wieku 60+ deklaruje, że z powodu 
problemów ze słuchem całkowicie rezygnuje 
z oglądania telewizji lub słuchania radia;

 ► co trzecia osoba biorąca udział w badaniu pro-
si o powtórzenie tego, co ktoś powiedział, bo nie 
usłyszała wyraźnie;

 ► 24% seniorów przyznało, że często odnosi wra-
żenie, że ich rozmówcy mówią niewyraźnie lub 
mamroczą;

 ► jedna piąta respondentów decyduje się przełożyć 
telefon do drugiego ucha, by móc lepiej słyszeć, 
tyle samo uczestników badania całkowicie rezy-
gnuje z rozmów telefonicznych z obawy, że nic 
nie usłyszy;

 ► co czwarta osoba uczestnicząca w badaniu przy-
znała, że z powodu problemów ze słuchem czę-
sto rezygnuje z udziału w rozmowie w głośnym 
otoczeniu, np. na przyjęciu czy w sklepie;

 ► 20% seniorów rezygnuje ze spotkań z rodziną, 
znajomymi, sąsiadami, jak również załatwiania 
osobiście spraw w urzędzie, z obawy przed nie-
dosłyszeniem, o czym się do nich mówi. 

Zbadaj swój słuch. To proste!
Wczesne wykrycie wady słuchu pozwala wdrożyć 
odpowiednią terapię w odpowiednim czasie. Badanie 
audiometryczne to prosty test wykonywany przy uży-
ciu specjalnego urządzenia – audiometru. Test audio-
metryczny powinien być wykonywany w odpowiednio 
wyciszonym pomieszczeniu. W trakcie badania pa-
cjent zakłada na uszy słuchawki, przez które przesy-
łane są dźwięki o różnych częstotliwościach. Dzięki 
temu można wychwycić ewentualne ubytki słuchu 
u badanego. Wynik testu pokazuje o ile gorzej słyszy 
badany od osób normalnie słyszących. Dzięki audio-
metrowi można zdiagnozować stopień i rodzaj niedo-
słuchu oraz, co ważne, można określić jego wpływ na 
rozumienie mowy. Na ten test powinny zostać skiero-
wane także osoby, które skarżą się na szumy uszne, 
mają zawroty głowy lub kłopoty z utrzymaniem rów-
nowagi. Regularnie, co pół roku, powinny go wykony-
wać wszystkie osoby narażone na hałas. 

 ► Problemy ze słuchem zaczynają się u seniorów 
powoli i początkowo trudno je zdiagnozować.

 ► 77% osób powyżej 60. roku życia jest przekona-
nych, że ma problemy ze słuchem, przy czym je-
dynie 31% ma zdiagnozowany jego ubytek. 

 ► Każda osoba po 55. roku życia powinna regular-
nie poddawać się przesiewowym testom słuchu. 

 ► Więcej informacji znajdziesz na www.geers.pl 
oraz pod bezpłatnym numerem infolinii:  
800 13 33 77 działającej od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9:00–16:00.

Zdrowie
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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
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Poradnie: 
• Lekarz rodzinny 
• Pediatra
• Ponad 20 poradni  

specjalistycznych 
• Pracownia endoskopii  

(gastroskopia  
i kolonoskopia) 

• Stomatolog dla dzieci  
i dorosłych 

• Dietetyk tel. 883 838 173 
• Logopeda

Zespół Gabinetów Specjalistycznych 
Poradnia Lekarza Rodzinnego 

Os. Bolesława Chrobrego 101, Poznań 
Poradnia POZ  
budynek C - tel. 61 820 80 60 
 

Poradnie specjalistyczne  
budynek A - tel. 61 822 56 03 lub 
B - tel. 61 622 23 77 

Szczegółowe informacje 
www.termedica.pl

Przychodnia TERMEDICA
Poznań-Piątkowo 

• Ph-metria z impedancją 
• Kapsułka endoskopowa 
• Wodorowe testy  

oddechowe 
• OCT - optyczna  

tomografia
• RTG  

(także panoramiczne 
zdjęcie zębów) 

Świadczymy usługi w ramach 
NFZ oraz komercyjnie  

ODkWASZAnIE  
ORGAnIZMu  
W WIOSCE MEDyCZnEj 
MEDCIThI ZEbRZyDOWICE
Czy wiesz, że zakwaszenie organizmu, jest przyczyną kryzysów zdrowotnych, 
a warunkiem niezbędnym do odzyskania zdrowia jest doprowadzenie organizmu 
do równowagi kwasowo-zasadowej. Nadkwasowość leży u podnóża wszystkich 
dolegliwości i chorób. Zaburza całe życie, niszczy wszystkie tkanki organizmu, 
jest czynnikiem utrzymującym nadwagę, przyczyną cukrzycy, w konsekwencji 
wszystkich innych poważnych dolegliwości - mówi dr Young. Jeśli chcesz naprawdę 
uwolnić się od tych dolegliwości, będziesz musiał wiele zmienić i ocenić, czy zmiana 
jest tego warta. Istnieje w Polsce Wioska Medyczna MedCithi Zebrzydowice, 
jedyny posiadający certyfikowanego trenera diety oczyszczająco-odkwaszającej 
dr. Roberta Younga. Jeśli chcesz się uwolnić od swoich problemów zdrowotnych, 
a potrafisz wycenić wartość swojego życia, zapraszamy, możesz odkwaszanie 
połączyć z rehabilitacją narządów ruchu.

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

Z posiedzenia Miejskiej 
Rady Seniorów w Poznaniu
Chciałbyś uzyskać tytuł magistra lub licencjata? Możesz to zrobić, będąc nawet po 60.! 
O programie „Seniorzy na studia” oraz o mieszkaniach dla seniorów, na temat których 
dyskutowano podczas obrad ostatniej Miejskiej Rady Seniorów, opowiada Roman Szymański. 

Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło 
się 5 czerwca br. Jak zwykle tematy poruszone na 
posiedzeniu były wyjątkowo istotne dla przyszłości 
seniorów zamieszkujących Poznań. Budownictwo 
skierowane w stronę osób starszych jest wyjątkowo 
ważnym zagadnieniem i stanowi o potrzebie jego 
rozwoju. Senior nie jest wymagający, jednak ocze-
kuje pomocy, również w zakresie mieszkalnictwa. 
Wiele z nich, szczególnie tych mieszkających sa-
motnie, zajmuje niejednokrotnie mieszkania o dużej 
powierzchni, jednak nieprzystosowane dla potrzeb 
osób starszych, choćby z uwagi na brak odpowied-
niego wyposażenia, istniejące progi uniemożliwiają-
ce poruszanie czy brak wind i odpowiednich zjazdów 
umożliwiających opuszczenie mieszkania. A należy 
sobie uświadomić, że gros seniorów posiada większe 
lub mniejsze problemy z poruszaniem, sprawiające 
wiele problemów. I temu ma zaradzić realizowany 
program budowy mieszkań skierowanych w stronę 
osób w podeszłym wieku. 

Mieszkania dla seniorów
Obecny program przewiduje zbudowanie 1 300 
mieszkań na wynajem, w trzech lokalizacjach 
w Poznaniu (w tym dla seniorów przewiduje się 10%, 
a w skali małych mieszkań 15%), które zapewnią do-
datkowo możliwość wsparcia medycznego, a nawet 
gastronomicznego, a co ważne – czynsz najmu oraz 
korzystania ze wszelkich mediów powinien być dużo 
niższy. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania 
pieniężnych grantów na ewentualne doposażenie, 
względnie przystosowanie obecnie zajmowanych 
mieszkań przez osoby starsze.
Kolejnym, ważnym tematem poruszonym na posie-
dzeniu, był program dalszej aktywizacji seniorów, 
szczególnie tych, którzy nie chcą się pogodzić z przej-
ściem na emeryturę i poszerzać grono osób tzw. nic 
nie robiących – w ten sposób postrzeganych czasem 
przez część społeczeństwa. Oczywiście jest to stwier-
dzenie wyjątkowo niesprawiedliwe i krzywdzące, i ta-
kie widzenie roli seniora w społeczeństwie nie powin-
no mieć miejsca. Senior jest nie tylko pełnoprawnym 
obywatelem, ale zasługuje na wyjątkowe traktowa-
nie. Rola seniora w obecnie mocno zurbanizowanym 
świecie nie powinna być w żaden sposób ograniczana 
czy niedostrzegana. Osoby starsze, wbrew niekiedy 
panującej opinii, są bardziej ekspansywne i innowa-
cyjne, niż wielu młodszym wiekiem się wydaje. Po-
siadają wyjątkowe zasoby energii oraz doświadcze-
nie w wielu dziedzinach, co jest dodatkowym atutem. 
 

Seniorzy na studia!
I właśnie dla takich osób, wyjątkowo kreatywnych 
i aktywnych, chcących nadal być przydatnymi, skie-
rowany został program „Seniorzy na studia”. Każdy 
senior posiadający wykształcenie wyższe lub średnie 
ma możliwość udziału w zajęciach umożliwiających 
uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na wielu kie-
runkach oferowanych przez Wyższą Szkołę Umiejęt-
ności Społecznych w Poznaniu. Rektor prof. Michał 
Iwaszkiewicz na posiedzeniu MRS przedstawił pro-
gram studiów i zaprosił do uczestniczenia w nauce. 
Studenci będą studiowali na kierunkach: dziennikar-
stwo obywatelskie, wzornictwo, architektura wnętrz 
i prawo. To pełnowymiarowe studia, po których ab-
solwenci będą mogli legitymować się ukończeniem 
studiów wyższych. Program realizowany jest w poro-
zumieniu z Miejską Radą Seniorów.
Nowy kierunek na AWF
Z kolei Akademia Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu  na Wydziale Turystyki i Rekreacji uruchamia 
całkowicie nowy kierunek studiów: „Animacja osób 
50+”, przygotowujący w trzyletnim trybie stacjonar-
nym fachowców do przyszłej pracy z osobami star-
szymi. Do wyboru będą dwie specjalności: animator 
aktywności fizycznej seniorów oraz animator aktyw-
ności społeczno-kulturalnej seniorów. Po ukończeniu 
studiów absolwenci otrzymają tytuł licencjata.
Jak widać z powyższego, sprawy związane z seniora-
mi są wielowątkowe i ich realizacja pozwala patrzeć 
z dużą nutą optymizmu na wszelkie działania skiero-
wane dla różnych grup seniorskich w Poznaniu.

Roman Szymański

REKLAMA
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Leśny Dom Seniora jest ośrodkiem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, pozba-
wionym barier architektonicznych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych i w poko-
jach mieszkalnych. Obiekt wyposażony jest w windę do każdej kondygnacji.
Pokoje z tarasami wyposażone są w wysokie łóżka, wysokie fotele dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Kabiny prysznicowe z zamontowanym siedziskiem 
bez brodzików, bez progów, co ułatwia wejście i wyjście. W pokojach oraz w łazienkach 
został zainstalowany system przywoławczy. Parking z powierzchnią utwardzoną z wy-
znaczonymi i oznakowanymi stanowiskami parkingowymi dla osób niepełnospraw-
nych. Posiadamy 53 pokoje, w tym 40 pokoi 1-osobowych, 11 pokoi 20-osobowych, 
7 pokoi 3-osobowych. Pokoje z łazienką, tarasem oraz małym aneksem kuchennym.

kontakt@lesnydomseniora.pl
www.lesnydomseniora.pl

Zapraszamy na pobyty krótko  
i długoterminowe, Turnusy Rehabilitacyjne, 
Turnusy Wypoczynkowe,  
Pakiety Weekendowe

Oferujemy: profesjonalną bazę rehabilitacyjną oraz zabiegi z zakresu: fizykoterapii, 
kinezyterapii, hydroterapii, masaży. Posiadamy basen flotacyjny, grotę solną, tzw. 
słoneczko do światłolecznictwa, saunę, jaccuzi, bibliotekę, salę kominkową, kaplicę, 
salon fryzjerski i kosmetyczny, domową kuchnię.

Piastowo 13a
Gąsawa tel. 660 642 509 jarosławiec 10

63-000 Środa Wlkp.

Pobyty rehabilitacyjne
W ramach Domu Seniora oferujemy pobyty 
rehabilitacyjne.  
Specjalizujemy się w:
Rehabilitacji neurologicznej (po udarach,  
po urazach mózgowo-czaszkowych,  
chorych z Parkinsonem, chorych na SM) 

Rehabilitacji ortopedycznej (po zabiegach 
wszczepienia endoprotez, po rekonstrukcji 
ACL, po złamaniach)
Rehabilitacji urologiczno/ginekologicznej  
(po zabiegach ginekologicznych, rehabilitacja 
we wszystkich rodzajach inkontynencji,  
dla mężczyzn po operacjach prostaty)

Pobyty długoterminowe
Dom Seniora to nowoczesna placówka zapewniająca prywatną opiekę osobom starszym z nie-
pełnosprawnością. W ofercie posiadamy również pobyty rehabilitacyjne oraz usługi rehabilitacji 
ambulatoryjnej. naszym priorytetem jest dbanie o jak najlepszą kondycję fizyczną i psychiczną 
mieszkańców, zaspokajanie potrzeb bytowych oraz opiekuńczych. naszym atutem jest indywi-
dualne i holistyczne podejście do mieszkańców, uwolnienie od samotności poprzez profesjonal-
ną terapię i relaks w otoczeniu przyjaznej, niepowtarzalnej atmosfery.
Zapewniamy:

 ͫ całodobową opiekę pielęgniarską
 ͫ opiekę lekarza rodzinnego, rehabilitantów, 

dostęp do lekarzy specjalistów
 ͫ ciepłą atmosferę, komfort oraz bezpieczeństwo
 ͫ pomoc w codziennych czynnościach
 ͫ posługę duszpasterską
 ͫ zdrowe, domowe wyżywienie
 ͫ organizację czasu wolnego w zależności od 

zainteresowań, wieku i możliwości
 ͫ bogate zaplecze kulturalno-rekreacyjne
 ͫ terapię zajęciową

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje:
 ͫ patio
 ͫ ogród zimowy
 ͫ świetlica, dostęp do prasy codziennej
 ͫ sala gimnastyczna
 ͫ bogato wyposażona biblioteka
 ͫ przestronna jadalnia
 ͫ kaplica
 ͫ ogród wokół Domu Seniora
 ͫ park z miejscem na piknik

tel. 61 28 78 903, 501 148 807  
sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl

ZAPEWNIAMY:

 całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,

 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,

 rehabilitację,

 pranie odzieży,

 pokoje 2-osobowe z łazienkami,

 pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety  
wg zaleceń lekarza,

 tereny spacerowe,

 opiekę duszpasterską,

 organizację czasu wolnego  
poprzez programy kulturalno-oświatowe,

 usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Puszczykowie pod Poznaniem

Dom Opieki  
Radosna Jesień 
ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Zielony telefon 
dla seniorów
Do końca roku trwa projekt przeznaczony dla osób starszych i ich 
opiekunów, którzy mogą uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie 
w codziennej egzystencji. Zgłoś się także, jeśli masz trochę czasu, 
jesteś empatyczny i cierpliwy – możesz zostać wolontariuszem.

Celem projektu pt. „Usługi społeczne dla mieszkań-
ców Poznania” jest ułatwienie dostępu do przystęp-
nych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług 
społecznych mieszkańcom Poznania z niepełno-
sprawnością lub niesamodzielnych. Znaczącą liczbę 
uczestników stanowią osoby po 60 r. ż. oraz osoby 
w wieku podeszłym. Projekt jest dostępny dla 1135 
osób z niepełnosprawnością i/lub niesamodzielnych 
oraz dla 302 opiekunów faktycznych osób niesamo-
dzielnych i z niepełnosprawnością. Wszystkie usługi 
w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki są bez-
płatne dla uczestników projektu.
Projekt obejmuje cztery obszary: Centrum Opieki 
Środowiskowej, wsparcie opiekunów faktycznych 
w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, usługi 
asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią, Zintegrowane Centrum Opieki.

Gdy nagle źle się poczujesz
Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe 
wsparcie dla osób niesamodzielnych, w szczególno-
ści z powodu wieku oraz niepełnosprawności. Oso-
by korzystające z ZCO są objęte pomocą w ramach 
systemu Teleopieki. Uczestnik projektu zostaje wy-

posażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz 
głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu ze-
stawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. 
duszności, zawroty głowy, upadek) może skontakto-
wać się z Teleasystentem, który najpierw zweryfikuje 
sytuację dzwoniącego – czy jest z nim kontakt, co się 
wydarzyło, jakie ma objawy, a następnie podejmie 
odpowiednie działania – np. wezwie służby ratunko-
we, powiadomi sąsiada posiadającego klucze. 
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT 
w trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmo-
wy Teleasystentowi wyświetla się karta informacyj-
na o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na 
przekazanie kluczowych informacji służbom medycz-
nym (np. występowanie cukrzycy, przyjmowane leki, 
alergie lekowe), nawet w przypadku gdy podopieczny 
stracił przytomność. 

Gdy czujesz się samotny
W ramach Teleopieki uczestnik projektu może korzy-
stać również z tzw. połączeń zielonych, czyli rozmów 
towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera 
im samotność lub potrzebują uzyskać dodatkowe in-
formacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami inicju-
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 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla dzieci i dorosłych
 ● indywidualne wkładki uszne
 ● bateria do aparatów słuchowych (6 szt. już za 15 zł)
 ● raty
 ● dojazd do pacjenta
 ● dodatkowe środki dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed hałasem

www.audio-la
b.pl

ul. kasprzaka 16, Poznań 
przychodnia, II piętro
pn – pt: od 9:00 do 17:00

tel./fax 61 8666 997
kom: 691 630 959 
e-mail: biuro@audio-lab.pl

ją rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić, jak się 
czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. Cen-
trum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również 
w niedziele i święta. 

Lekarze i pielęgniarki
Ważną część ZCO stanowi Centrum Usług Domo-
wych, czyli zespół specjalistów mających osobisty 
kontakt z uczestnikami projektu. W pierwszej kolej-
ności należy wymienić Asystentów, którzy przed pod-
łączeniem do systemu Teleopieki przeprowadzają 
wywiad środowiskowy dotyczący sytuacji społecznej 

i stanu zdrowia z każdym korzystającym. Dodatkowo 
tworzą Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia, w któ-
rym wskazują jakimi dodatkowymi działaniami (poza 
Teleopieką) należy objąć danego uczestnika.  Do 
dyspozycji mają zespół medyczny: lekarza geriatrę, 
fizjoterapeutę, pielęgniarki i psychologa. 
W szczególnych sytuacjach mogą zaproponować po-
moc Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niepełno-
sprawnych, który udziela porad prawnych. 

Rozmowa i spacer z wolontariuszem
Ważnym uzupełnieniem powyższych usług jest moż-

liwość skorzystania ze wsparcia wolontariuszy, co 
jest szczególnie przydatne w przypadku osób samot-
nych, niewychodzących z domu. Wolontariat odbywa 
się w trybie jeden na jeden – czyli dany uczestnik jest 
zawsze odwiedzany przez tego samego wolontariu-
sza, dzięki czemu mogą się lepiej poznać i nawiązać 
głębszą relację. Wolontariat towarzyszący polega na 
systematycznych odwiedzinach i wspólnym spędza-
niu czasu – dokładny zakres działań będzie wynikiem 
indywidualnych potrzeb i możliwości korzystającego. 
Wspólne spędzanie czasu polegać może na roz-
mowie, czytaniu książek i prasy, dotrzymaniu towa-
rzystwa, zachęcaniu do podejmowania aktywności 
(wspólne wyjścia na spacer, korzystanie z kultury), 
a także pomocy w drobnych sprawach życia codzien-
nego. Dodatkowo wolontariusze w czasie spotkań 
z uczestnikami projektu mogą korzystać z tabletów 
z Internetem np. do treningów pamięci, gier słownych 
i innych aplikacji mających na celu aktywizowanie se-
niora/osobę niepełnosprawną oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu. 
Zintegrowane Centrum Opieki realizowane jest przez 
Konsorcjum Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria oraz Stowarzyszenie Medycyna Polska.

Zgłoszenia do projektu
Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań/Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z NGO-
-sami: PKPS, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Funda-
cja Aktywizacja, Fundacja L’Arche, współfinansowa-
ny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Działaniami zostanie objętych 550 osób. Zgłoszenia: 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, tel. 
664 999 886, 518 301 653, ul. Św. Marcin 58/64, Po-
znań. 
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os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

Lato nie tyLko 
w ogródku

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

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

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

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

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

Nadeszła pora roku, na którą z utęsknieniem czekaliśmy. Długie dni, ciepło, 
słońce, czasem burze lub deszcz, ale mimo to chce się żyć. Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji dbając o formę Seniorów przez cały rok, 
oferują zajęcia grupowe w klubie Nice Lady Fitness. Oczywiście w całości 
dostosowane do potrzeb osób starszych. Zajęcia są ukierunkowane 
na wzmacnianie mięśni głębokich, stabilizujących kręgosłup oraz na 
poprawę równowagi i koordynacji ruchów. Warto dbać o swoją sprawność 
również latem. Dlaczego? Ponieważ aktywności dnia codziennego, prace 
w ogrodzie i spacery angażują inne mięśnie niż te, które są ważne dla 
stabilizacji stawów i kręgosłupa. Każdy uczestnik zajęć potwierdza, że 
regularne ćwiczenia dają odczuwalne efekty dla zdrowia.  
Zapraszamy w każdy poniedziałek i środę o godz. 10.00.

 Kącik dla seniora zaprasza w czerwcu. 
W programie: 27.06. godz. 14.30 Zajęcia z RĘKODZIEŁA typu QUILLING 
- DECOUPAGE + spotkanie towarzyskie poprowadzą Stefania Kasprowicz 
i Marianna Herczyńska. Zapisy: 606 314 037. Koszt: uczestnictwa w  
spotkaniach 5 zł. Miejsce: Św. Marcin 58/64, 2 piętro, winda. 

 Gry edukacyjne w Centrum Inicjatyw 

 Senioralnych 
Kolejne już zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych z powodzeniem 
prowadzi pomysłodawczyni,  wolontariuszka Agata Szekiełda. 23.06, godz. 
12.30 Zgrany piątek: kalambury. Gry planszowe mogą być świetnym 
narzędziem do pobudzania umysłu, a ponadto świetną zabawą w miłym 
towarzystwie! Tym razem zagramy w nieco mniej standardową wersję 
Kalambury - gdzie wylosowane hasła będzie trzeba rysować, pokazywać lub 
tłumaczyć słownie. Konieczne zapisy: osobiście w biurze lub telefonicznie: 
61 847 21 11.

 Spotkanie z dietetykiem – wykład 
Stowarzyszenie Uroconti zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu. 
Tematem wykładu będzie „Czy właściwe żywienie może ustrzec przed NTM 
(nietrzymaniem moczu) – dietoprofilaktyka i dietoterapia”. Prowadząca: Marta 
Lewandowicz. Termin: 27.06.2017 godz. 17:00. Miejsce: salka przy Kościele 
Chrystusa Sługi ul. Palacza 7 w Poznaniu (150 m od przystanku na ul. 
Głogowskiej). Bez zapisów, wstęp wolny.

 Bezpłatne wykłady psychologiczne 
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Rozmowa zaprasza 
na cykl bezpłatnych wykładów psychologicznych-seksuologicznych. 
Wszystkie wykłady odbywają się w Empiku przy Placu Wolności. Aby 
uczestniczyć w wykładzie należy zarezerwować miejsce tel. 603 408 842. 
21.06.2017, g. 18.30 - Fakty i mity dotyczące samobójstw. Prowadząca: 
Daria Nitschke, psycholog, psychoterapeutka. Z roku na rok rośnie liczba 
samobójstw w Polsce. Samobójstwo często jest tematem tabu i często 
towarzyszą mu mity, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. 
Celem wykładu będzie weryfikacja mitów oraz przedstawienie faktów 
dotyczących zjawiska samobójstwa. Zostanie poruszony również temat, jak 
może zachowywać się osoba zagrożona samobójstwem i jakie mogą być tego 
przyczyny.

 Zumba z Aquanetem 
W każdą niedzielę w parku Kasprowicza organizowane są spotkania 
z Zumbą. W zajęciach może wziąć udział każdy niezależnie od wieku 
i umiejętności. Terminy poszczególnych zajęć: 25 czerwca, 2 lipca, 9 lipca, 
16 lipca, 23 lipca, 30 lipca, 6 sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia. 
Koszt: zajęcia są bezpłatne. Prowadzenie: wykwalifikowana instruktorka 
zumby - Klaudia Nierychlewska. Zumba to połączenie tańca i fitnessu. 
Do udziału zapraszamy także mamy z dziećmi w wieku powyżej 5 lat – 
w trakcie zumby zróżnicowane zabawy zapewni im też obok profesjonalna 
animatorka – Natalia Adamczyk. Należy przynieść ze sobą 1,5-litrową butelkę 
wody mineralnej. Uwaga! realizacja zajęć jest uzależniona od warunków 
pogodowych. W przypadku ulewnego deszczu, zbyt silnego wiatru lub zbyt 
wysokiej temperatury, która stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia uczestników, 
zajęcia nie odbędą się lub zostaną skrócone.

REKLAMA
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Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń WYPOCZYNEK I ZDROWIE

Turnusy rehabilitacyjne Graal
cena w pokoju 1 os.       2 os.       3 os.

19.08-02.09     2191 zł   1790 zł   1690 zł
05.08-19.08     2999 zł   2590 zł   2490 zł
03.09-17.09     1990 zł   1590 zł   1490 zł
17.09-01.10     1990 zł   1590 zł   1490 zł
01.10-15.10     1690 zł   1390 zł   1290 zł

Ośrodek obsługuje dofinansowania z funduszu 
PFRON do turnusów rehabilitacyjnych.

Ośrodek Rehabilitacyjno 
-Wypoczynkowy "GRAAL"
ul.Bałtycka 8, Swinoujscie
email:biuro@graal.swinoujscie.pl
Recepcja: 91 321 35 55, 602 413 687

Ośrodek położony jest w zachodniej części miasta, 
co sprawia, że okolica jest cicha i spokojna w zgiełku 
letniego szaleństwa. Na terenie ośrodka jest również 
dużo zieleni i miejsc, gdzie można spokojnie wypo-
cząć. W najbliższej okolicy znajdują się dobrze zor-
ganizowane trasy rowerowe prowadzące do nadmor-
skich miejscowości niemieckich, takich jak Alhbeck, 
Heringsdorf czy Bansin, co pozwala na aktywny 
wypoczynek połączony ze zwiedzaniem również nie-
mieckiej części wyspy.
Fort Gerharda i latarnia morska
Z atrakcji historycznych bez wątpienia największą 
jest Fort Gerharda, zlokalizowany po wschodniej 
części miasta, niedaleko znajduje się też najwyższa 
na polskim wybrzeżu 68-metrowa latarnia morska. 
W części zachodniej zwiedzimy fort Reduta i falo-
chron ze Stawą Młyn pochodzącą z początku XIX w. 
To najbardziej rozpoznawalny znak nawigacyjny, bę-
dący symbolem Świnoujścia.
Aktywnie wypoczywający mają do swojej dyspozycji 
wiele tras rowerowych i pieszych – miasto oplecione 
jest siecią ścieżek rowerowych, którymi dotrzemy do 
różnych zakątków. Wycieczka rowerem po niemiec-
kiej stronie wyspy Uznam przez cesarskie uzdrowi-
ska, lasy i wokół jezior pozostawi wiele wrażeń.
Leczenie i rehabilitacja
„Graal” jest także ośrodkiem rehabilitacyjnym. Pod-
czas 14-dniowych turnusów skorzystamy z wielu 
zabiegów leczniczych, m.in. masaży, elektroterapii, 
światłoterapii, inhalacji, krioterapii oraz kąpieli i okła-
dów borowinowych. Jeśli cierpimy na choroby dróg 
oddechowych, kardiologiczne, dermatologiczne, oty-
łość, schorzenia narządów ruchu, układy krążenia to 
uzdrowiskowy klimat Świnoujścia pomoże nam wró-
cić do zdrowia.

Wieczorki taneczne
Kuracjusze mogą zamieszkać w wygodnych po-
kojach 2 i 3-osobowych oraz pokojach typu studio 
z balkonami i tarasami. Istnieje możliwość zakwate-
rowania jednej osoby w pokoju 2-osobowym. W cenę 
turnusów wliczone są posiłki w formie bufetu, po-
dawane w dwugodzinnym przedziale czasowym. 
Specjalnością restauracji ośrodka są dania kuchni 
polskiej. Dla gości ośrodka „Graal” organizowane są 
wieczorki taneczne, które odbywają się w nowocze-
snej sali bankietowej.
Świnoujście jest świetnym pomysłem na powrót do 
zdrowia połączony z udanym urlopem, gdyż miasto 
położone na kilkudziesięciu wyspach daje szerokie 
możliwości związane ze spędzaniem wolnego czasu. 
Odbywają się tu cykliczne imprezy – FAMA, Festiwal 
Piosenki Morskiej „Wiatrak”, Muzyczna Muszla, Lato 
nad Świną, Karuzela Cooltury.
Po więcej informacji na temat turnusów wypoczyn-
kowych i rehabilitacyjnych zapraszamy na stronę 
internetową ośrodka: www.graal.swinoujscie.pl

Położony w nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia, z dala od zgiełku miasta, przy sosno-
wym lesie stwarza idealne warunki do wypoczynku i rekonwalescencji.  Dogodna lokali-
zacja – tylko kilka minut spacerem do jednej z najczystszych plaż w Polsce, nowoczesny 
sprzęt  rehabilitacyjny i uzdrowiskowy klimat miasta pomocny w leczeniu m.in. chorób 
dróg oddechowych, alergii, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej to kolejne plu-
sy Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Graal”.

Do Świnoujścia  
po wypoczynek i zdrowie

Pakiety 7 noclegów  
z pełnym wyżywieniem 
+ BON na zabiegi  
w wysokości 50 zł/os GRATIS
cena w pokoju 1 os.        2 os.      3 os. 

08.07-03.09     1505 zł   1120 zł   1050 zł 
03.09-30.09     1120 zł     840 zł     770 zł 
30.09-21.12       840 zł     630 zł     560 zł 

REKLAMA
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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, bal-
neologii oraz kinezyterapii. Zabiegi przeprowadzane są 
przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów w oparciu o opi-
nię lekarza specjalisty – doktora nauk medycznych. Pakiet 
leczniczy wzbogacony jest o dobrodziejstwa medycyny 
chińskiej: akupunkturę i akupresurę. Jeśli mamy niedobo-
ry witamin i minerałów, tutaj uzupełnimy je bezpośrednio 
przez skórę – podczas kąpieli magnezowych, solanko-
wych, borowinowych i Kleopatry

Regionalna kuchnia
Centrum może pochwalić się również ekologiczną kuchnią. 
Produkty wykorzystywane do produkcji potraw pochodzą ze 
sprawdzonych źródeł i często są to certyfikowane natural-
ne produkty regionalne. Posiłki zjemy w restauracji na 260 
osób, a kawę i desery w kawiarni z własnymi wypiekami. 
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 instruktorem: 
nordic walking, pilates, gimnastykę indywidualną i grupo-
wą, aqua-aerobic i trening funkcjonalny.
To właśnie w „Nowym Zdroju” można odnaleźć czas na relaks 
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!

SPECJALNY PREZENT DLA KURACJUSZY NA HASŁO "SENIOR 2017" podawane przy rezerwacji

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

75 zł doba  
z wyżywieniem

śniadanie  
i obiadokolacja

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

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! 
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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 (Poznań, 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
Hiszpania!!! Wczasy: 16-27.10.2017  
cena 665 PLN + 275 Euro
Portugalia!!! Wczasy: 16-29.09.2017  
cena 835 PLN + 405 Euro

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.

REKLAMA



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny20 Giełda ofert turystycznych

REKLAMA

Sieć Hoteli i ośrodków  
Wypoczynkowych  
w Polsce

Hotele***NAT:
Świnoujście, Kołobrzeg, Sarbinowo, Ja-
rosławiec, Krynica Morska, Krynica Zdrój, 
Wisła, Ustroń, Bukowina Tatrzańska

Ośrodki Wypoczynkowe:
Ustronie Morskie, Dąbki, Jastarnia, Kąty 
Rybackie, Piwniczna Zdrój, Zarzecze, 
Szczytna, Kalbornia

Rezerwuj przez internet
Aktualne promocje i katalog do pobrania znajdziesz na 

Informacja i REZERWACJA:

(7.00-15.00)

(7.00-18:00, w soboty 10.00-14.00)

atrakcyjne oferty przez cały rok
Hotele*** i ośrodki wypoczynkowe w atrakcyjnych lokalizacjach

505 623 588
(32) 325 04 80 (32) 326 23 50-51

transport ze śląska
bazy rehabilitacyjne, bazy zabiegowe, baseny

ZADZWOŃ I POPROŚ O PRZESŁANIE PEŁNEJ OFERTY

Specjalna oferta dla Seniora

08 – 15.07.2017 – 909 zł  zamiast 1200 zł

15 – 22.08.2017 – 849 zł  zamiast 1200 zł

20 – 27.08.2017 – 849 zł  zamiast 1200 zł

28 – 05.07.2017 – 599 zł  zamiast 1000 zł
15 – 22.07.2017 – 599 zł  zamiast 1000 zł
22 – 29.07.2017 – 599 zł  zamiast 1000 zł
22 – 02.08.2017 – 935 zł  zamiast 1200 zł
09 – 16.08.2017 – 599 zł  zamiast 1000 zł
15 – 22.08.2017 – 599 zł  zamiast 1000 zł

3 dni – 2 noce dla 1 osoby w cenie 169 zł zamiast 450 zł 

8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 800 zł 

11 dni – 10 nocy dla 1 osoby w cenie 799 zł zamiast 1100 zł 

Centrum Inicjatyw  
Senioralnych poleca 
w czerwcu i lipcu

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

 Spacery z Kołem Przewodników PTTK 
24 czerwca/sobota, godz. 11.00, zbiórka na ul. Głogowskiej przy głównym 
wejściu na targi. Wokół Targów i PeWuK-i.
25  czerwca/niedziela, godz. 11.00, zbiórka na ul. 28 czerwca 1956 przy bramie 
głównej na teren HCP. Powstanie Poznańskie 1956 roku.
Informacje i zapisy w czwartki od godz. 12.00 – 14.00, Plac Kolegiacki 16, tel. 
61 853 03 97, tel. kom. 697 453 065.

 Czerwcowe spacery z grupą przewodników  
 Po Poznaniu 
Na prawo Paryż, na lewo Berlin, czyli jak zwiedzić pół Europy nie ruszając 
się z Poznania. 24 czerwca (sobota), godz. 10.00 i 16.00. Zbiórka na placu 
Mickiewicza, przewodnik: Piotr Ciesielski.
Wycieczki "Na prawo Paryż, na lewo Berlin..." są prowadzone w konwencji 
Free Walking Tours, co oznacza że wstępne zapisy nie są wymagane, spacery 
odbywają się niezależnie od liczby uczestników i warunków pogodowych. 

Jeśli spacer spodoba się uczestnikom, można podziękować przewodnikowi 
napiwkiem. Więcej informacji: www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305

 Koncerty na Szachownicy 
Stary Browar organizuje muzyczne niedziele na Szachownicy. Koncerty 
odbywają się w ostatnie niedziele miesiąca o godz. 16.00. Wstęp wolny. 25 
czerwca – Muzyka kameralna w wykonaniu duetów, trio i kwartetów, część 2. 
Wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zaprasza 

 na tematyczne wycieczki. 
1 lipca g. 15:00 / Z życia wzięte. Wycieczka z ciekawym przykładem / spotkanie 
z przewodnikiem róg ul. Dominikańskiej i Szewskiej / wstęp wolny
2 lipca g. 17:00 / Kto pierwszy, ten lepszy. Wycieczka po torze przeszkód / 



21Giełda ofert turystycznych

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	26	sierpnia	do	20	grudnia
*	oferta	wakacyjna	525	zł	x	2	osoby	(wnuk/dziecko	do	7	lat/	nocleg	gratis)
*	opłata	uzdrowiskowa	3.50	zł/	osoba
*	noclegi	w	pokojach	wieloosobowych	od	30	zł

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)

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”

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

noclegi 
już od 
50 zł

Zapraszamy na pobyty lecznicze 
do kołobrzegu

PROMOCjA W TERMInIE  
02.07. - 05.09.2017  
DLA SEnI0RA I nIE TyLkO

spotkanie z przewodnikiem ul. Paderewskiego przy Pomniku Ułana / wstęp 
wolny
7 lipca g. 21:00 / Zmroczna wycieczka. Dla wielbicieli mocnych wrażeń / 
spotkanie z przewodnikiem przy ratuszu / wstęp wolny
8 lipca g. 15: 00 / Superstars. Wycieczka po czerwonym dywanie / spotkanie 
z przewodnikiem przy ratuszu / wstęp wolny
15 lipca g. 17:00 / Kto pierwszy, ten lepszy. Wycieczka po torze przeszkód / 
spotkanie z przewodnikiem ul. Paderewskiego przy Pomniku Ułana / wstęp 
wolny
16 lipca g. 15:00 / Z życia wzięte. Wycieczka z ciekawym przykładem / 
spotkanie z przewodnikiem róg ul. Dominikańskiej i Szewskiej / wstęp wolny
22 lipca g. 15:00 / Z życia wzięte. Wycieczka z ciekawym przykładem / 
spotkanie z przewodnikiem róg ul. Dominikańskiej i Szewskiej / wstęp wolny
23 lipca g. 15: 00 / Superstars. Wycieczka po czerwonym dywanie / spotkanie 
z przewodnikiem przy ratuszu / wstęp wolny
29 lipca g. 21:00 / Zmroczna wycieczka. Dla wielbicieli mocnych wrażeń / 
spotkanie z przewodnikiem przy ratuszu / wstęp wolny
30 lipca g. 17:00 / Kto pierwszy, ten lepszy. Wycieczka po torze przeszkód / 
spotkanie z przewodnikiem ul. Paderewskiego przy Pomniku Ułana / wstęp 
wolny
Szczegółowe informacje: centrumis.pl 

 Kino na Dziedzińcu Sztuki 

 Nie byłoby "Lata w mieście" bez "Kina na 

 Dziedzińcu Sztuki"! 
Już od 28 czerwca w każdą środę o godz. 21.30, zapraszamy wszystkich 
kinomanów na letnie seanse filmowe pod gołym niebem, poprzedzone prelekcją 
filmoznawcy! Miejsce: Dziedziniec Sztuki - Stary Browar. Jak powiedział 
kiedyś reżyser Andrzej Barański - "Obejrzenie (…) filmu na dużym ekranie 
wnosi coś jeszcze, aniżeli jego odbiór w formacie telewizyjnym. Duży ekran 
powoduje jednak, że jesteśmy bardziej w środku całej tej opowieści". Jesteście 
ciekawi jaki motyw przewodni będzie towarzyszył nam tego lata? Już wkrótce 
więcej informacji!  Wstęp wolny, liczba miejsc nieograniczona! Stary Browar 
(Dziedziniec Sztuki). W razie deszczu, pokaz zostanie przeniesiony na 
Szachownicę (Pasaż).

REKLAMA

Pakiet obejmuje: 
• 7 lub 14 noclegów w pokojach typu 

Standard lub Lux
• 2 zabiegi lecznicze dziennie zlecone 

przez lekarza specjalistę - alergologa, 
m.in. masaże, okłady borowinowe, 
światłolecznictwo i wiele innych

• nieograniczony dostęp do kompleksu 
basenowego: basen rekreacyjny z atrak-
cjami, basen solankowy - masaże 
solankowe, codzienny masaż solanko-
wy kręgosłupa lub ciała, jacuzzi, sauna, 
ścieżka do masażu stóp

• poranna gimnastyka w basenie  
(co drugi dzień) 

• sala fitness bez limitów 
• wieczorek taneczny przy muzyce 

na żywo, wino, ciasto, konkursy 
z nagrodami (1x w tygodniu)

• ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i zawody sportowe

• bezpłatne wypożyczenie kijków 
Nordic walking oraz rowerów 

• monitorowany parking, opłata 
klimatyczna w cenie 

• Za dodatkową opłatą: wycieczka do 
Kołobrzegu i Kamienia Pomorskiego 
lub zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa 
Morskiego i Latarni Morskiej 

dopłata do pokoju dwuosobowego Lux - 105 z/7 noclegów i 210 zł/14 noclegów od osoby 

Seniorzy nad morzem
Cena pobytu za osobę: 
w pokoju 2-osobowym       623 zł                   1 246 zł
w pokoju 1-osobowym       809 zł                   1 618 zł 

już od 623 zł/osoba

Al. Bursztynowa 31, Niechorze
tel. 91 386 33 59
fax. 91 384 79 03
www.jantar-spa.pl
email: info@jantar-spa.pl

8 dni/7 noclegów    15 dni/14 noclegów
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608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

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

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

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

oferujemy wazony, misy, lampiony

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

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

tanie nagrobki granito
we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań Antoninek

dojazd autobusami: 57, 66

niedz. 12-14 
godziny otwarcia 

wystawy nagrobków 

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

REKLAMA

Portal nr 1 
GazetaSenior.pl

Zapraszamy seniorów 
i opiekunów osób 
zależnych, mieszkających 
w Poznaniu, po odbiór 
Poznańskiego Pudełka Życia 
do CentrumIS, Centrum 
Informacji Miejskiej na  
ul. Ratajczaka oraz Centrum 
Informacji Turystycznej na 
Starym Rynku.
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

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

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

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

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

W tej trudnej chwili 
nie jesteś sam
Gdy umiera bliska nam 
osoba, nie zawsze jesteśmy 
w stanie racjonalnie myśleć 
i działać. Co trzeba  
załatwić w związku  
z organizacją pogrzebu? 
Jaki termin wybrać, jak go 
zarezerwować, jak uzyskać 
odpis aktu zgonu? 

To tylko niektóre z wielu niezbędnych formal-
ności, z którymi, na szczęście, nie musimy w tej 
trudnej sytuacji radzić sobie sami. Pomogą nam 
w tym pracownicy Głównego Biura Pogrzebowego  
Universum, w którym od dziesięcioleci całodobo-
wo załatwimy wszystkie sprawy związane z odbio-
rem ciała osoby zmarłej, organizacją kremacji czy 
pogrzebu oraz uzyskaniem aktu zgonu.
Poznańskie Universum istnieje od 1960 r., przez 
ponad 40 lat zarządzając cmentarzami komunal-
nymi w Poznaniu: Miłostowo i Junikowo. I choć od 
lipca bieżącego roku Miasto Poznań wprowadza 
zmiany do systemu zarządzania cmentarzami ko-
munalnymi, dla klientów Universum w praktyce 
niewiele się zmieni.
Zmiany dotyczą wjazdu na cmentarze, który będzie 
teraz regulowany przez Miasto oraz opłat za groby, 
które od lipca pobierane będą bezpośrednio przez 
urzędników miejskich. Wszelkie sprawy związane 
z organizacją pogrzebu bliscy osób zmarłych na-
dal będą mogli załatwić całodobowo w Głównym  
Biurze Pogrzebowym Universum z siedzibą przy  
ul. Woźnej 15a w Poznaniu. Pracownicy Universum 
pomogą również odnaleźć się w nowych realiach 
i doradzą we wszystkich innych kwestiach związa-
nych z wprowadzonymi zmianami.

Przed pochówkiem
Najważniejsze sprawy, które od lipca 2017 r. bę-
dzie można nadal załatwić w Głównym Biurze  
Pogrzebowym Universum dotyczą przede wszystkim:
• rezerwacji terminu pogrzebu i kremacji
• organizacji pogrzebu i kremacji, przewozu osoby 

zmarłej
• uzyskania aktów zgonu
• rozliczenia ZUS 
- wszystkie usługi oraz formalności nadal będzie 
można załatwić w biurze przy ul. Woźnej 15a, 
poczynając od otrzymania aktu zgonu bez ko-
nieczności wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego 
przez możliwość zlecenia publikacji nekrologu  
w Głosie Wielkopolskim po wypłatę na miejscu za-
siłku pogrzebowego. Nadal będzie również możli-
wość zlecenia w Universum wykonania ekshuma-
cji, złożenia czy postawienia nagrobka.

Rezerwacja terminu pogrzebu
Terminarz pochowań na cmentarzach komunal-
nych w Poznaniu dostępny jest bezpośrednio 
w Głównym Biurze Pogrzebowym Universum oraz 
pod całodobowym numerem telefonu 61 853 19 43.

Organizacja pogrzebu
Podczas zaledwie jednej wizyty w biurze  
Universum załatwimy wszystkie formalności ko-
nieczne do pochówku: akt zgonu, wypłatę zasiłku 
pogrzebowego, pomoc finansową, ustalenie prze-
biegu ceremonii oraz akcesoriów. 
Ceremonię ostatniego pożegnania Universum 
organizuje na cmentarzach komunalnych i para-
fialnych w obrębie miasta Poznania. Na życzenie 
klienta firma może przygotować także ceremonię 
pogrzebową poza Poznaniem i dotyczy to zarów-
no pogrzebu wyznaniowego, jak i świeckiego. 

Kremacja
Terminarz kremacji wykonywanych w Poznaniu 
dostępny jest bezpośrednio w Głównym Biurze 
Pogrzebowym Universum oraz pod całodobowym 
numerem telefonu 61 853 19 43.
Urna z prochami przekazywana jest rodzinie wraz 
z protokołem potwierdzającym wykonanie krema-
cji. Zgodnie z obowiązującym prawem urny z pro-
chami mogą być składane do grobów ziemnych, 
murowanych, w Ogrodzie Pamięci lub zatopione 
w morzu. Do skremowania osoby zmarłej potrzeb-
ne są: akt zgonu oraz akt woli, w którym rodzina 
zmarłego oświadcza, iż wolą zmarłego było spo-
pielenie po śmierci.

Wypłata zasiłku ZUS 
Kiedy osobie zmarłej przysługiwało świadczenie 
emerytalne lub rentowe w Głównym Biurze Po-
grzebowym Universum, można liczyć na wypłatę 
zasiłku pogrzebowego w gotówce lub, jeśli niektó-
re wymogi formalne nie są spełnione, na wsparcie 
finansowe umożliwiające sprawienie godnego po-
chówku.
Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku pogrze-
bowego to legitymacja ZUS osoby zmarłej, akt 
zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej, oraz 
osoby załatwiającej formalności pogrzebowe.

Szybko i na miejscu
Wszystkie formalności załatwimy w Głównym 
Biurze Pogrzebowym Universum z siedzibą przy  
ul. Woźnej 15a, w Poznaniu, tel. 61 853 19 43, 
www.universum-poznan.com.pl. 
Powyższe usługi będzie można zlecić również w go-
dzinach 7:00 – 15:00 w oddziałach Głównego Biura 
Pogrzebowego Universum: na terenie cmentarza 
komunalnego Junikowo, ul. Grunwaldzka 305 przy 
biurze cmentarza oraz naprzeciwko wjazdu na cmen-
tarz komunalny Miłostowo, ul. Gnieźnieńska 36 (przy 
przystanku autobusowym).
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Dojrzała Elegancja
Moda i piękno w każdym wieku Krystyna Bałakier
Wydawnicywo Septem.pl

Opieka
Dom Seniora  
Zakłady Kórnickie
Środa Wielkopolska, Jarosławiec 10

501 148 807

Leśny Dom Seniora 
Gąsawa, Piastowo 13a

660 642 509

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25

61 819 38 62
697 528 113

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

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374
607 173 504

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

61 843 62 37
781 999 551

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

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

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

61 871 06 42

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Biuro Podróży Gold Tour
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Dom Wypoczynkowy  
Kurpianka Jastrzębia Góra 
ul. Wiatrakowa 33

507 565 102

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

75 755 10 41

Jantar SPA 
Niechorze, Al. Bursztynowa 31

91 386 33 59

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl 

32 326 50 51

Nowy Zdrój Polanica
Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 34a

74 306 76 76

ORW Graal
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

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

91 386 62 94

91 386 61 47

91 381 38 69

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

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

75 781 66 30

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

94 354 31 16

Willa Cecylia 
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

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

61 221 01 51

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

61 866 69 97

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

22 205 21 00

Fielmann (optyk)
Poznań, ul. Św. Marcin 69
Galeria Pestka, Al. Solidarności 47

Fundacja GEERS  
Dobry Słuch
Umów się na badanie pod bez-
płatnym numerem

800 889 400

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

OneDayClinic
Operacje usunięcia zaćmy

71 723 41 38

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

Pofam Poradnie Lekarza 
Rodzinnego 
Poznań (Wilda), ul. Gałczyńskiego 15/17
Poznań (Ogrody), ul. Lindego 6

61 833 49 27
61 845 69 07

Przychodnia Termedica
Poznań, Piątkowo
Os. Bolesława Chrobrego 101
Poradnie Specjalistyczne

61 820 80 60
61 822 56 03

Zdrowie-dom.pl
Twoje zdrowie i otoczenie

733 570 577

Technologia/Komunikacja
Alarmowy System  
Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

REKLAMA


