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Magda Wieteska: Jest Pani autorką bestsel-
lerowych książek kulinarnych, do emerytury 
pracowała Pani w wydawnictwie jako kuli-
narny ekspert. Dlaczego właśnie taka bran-
ża? Przypadek czy pasja? 

Jolanta Caputa: Moja rodzina była związana z ku-
linariami. Mój ojciec prowadził restaurację i genialnie 
gotował. To on był wirtuozem w moim rodzinnym 
domu. Oczywiście moja mama gotuje cudownie, 
jednak to tata był pasjonatem kulinariów.

M.W.: Pochodzi Pani z rodziny o kulinarnych 
tradycjach. Proszę przybliżyć nam tę histo-
rię…

J.C.: Tak jak wspominałam, mój tata prowadził 
restauracje. W moim rodzinnym domu kochało się 
gości. Powiedzenie „Gość w dom, Bóg w dom” jest 
najbardziej adekwatne. Na moim blogu znalazł się 
wege burger autorstwa mojego taty, który w latach 
60. przygotowywał takie warzywne kotlety w bułce. 
Na stronie i w mojej książce znalazł się też obłędny 
jabłecznik Babci Ani (jak nazywają go moje dzieci).

M.W.: Pani rodzice pochodzą Kresów. Czy 
w rodzinnym domu jadało się typowe kre-
sowe potrawy? Jakie? Czy przygotowuje je 
Pani w swoim domu?

J.C.: Oczywiście, że tak. Pielmienie, pierogi, 
bałabuchy, mace to wszystko pamiętam z mojego 
domu. Oczywiście ta tradycja w moim domu jest 
podtrzymywana, mało tego – moje dzieci też gotują 
tak u siebie w domach. Ostatnio w ramach rozwoju 
mojego projektu nagraliśmy film w Czerniowcach, 
gdzie przed wojną mieszkała część mojej rodziny. 
Na filmie pokazaliśmy, jak przygotować przepyszne 
domowe bliny.

M.W.: Prowadzi Pani jeden z najpopularniej-
szych blogów kulinarnych w Polsce –  
www.przepisyJoli.com. Skąd wziął się po-
mysł na tego typu działalność? 

J.C.: Blog był dla mnie formą bliższego kontaktu 
z czytelnikiem niż publikacje prasowe lub książko-
we. W internecie publikuję przepis, a czasami już po 
30 minutach czytam, że ktoś właśnie przygotował 
potrawę. Wielokrotnie czytelnicy po niespełna godzi-
nie wstawiali zdjęcie upieczonego przez nich ciasta 
według mojego przepisu. To cudowne uczucie, kiedy 
na moim stole i moich czytelników gości to samo 
danie. 
Sama geneza projektu jest bardzo ciekawa, bo 
to moje dzieci bardzo wspierały mnie i wspierają 
w tym, co robię.

M.W.: Gotowanie jest dla wielu kobiet, 
zwłaszcza młodych, niezbyt miłym obowiąz-
kiem. Jak by je Pani zachęciła, by polubiły 
pichcenie? A może nie warto się przełamy-

wać i robić tylko to, co się lubi i umie? Jakie 
jest Pani zdanie na ten temat?

J.C.: Jestem zupełnie innego zdania, moje czy-
telniczki to w większości młode kobiety w wieku 
25-35 lat, ta grupa jest na moim blogu najliczniejsza. 
W Polsce jest moda na gotowanie, wręcz wypada 
gotować, znać się, jeść świadomie. Chcemy być 
dłużej zdrowi, młodsi i szczęśliwsi, a tego nie za-
gwarantuje nam „gotowiec”, do tego trzeba dobrego, 
świadomie przygotowanego jedzenia. Gotowanie to 
nie jest też obecnie zajęcie jedynie dla kobiet, wielu 
mężczyzn (np. mój syn) świetnie gotuje.

M.W.: Kulinarnych blogów jest w internecie 
całe zatrzęsienie. A jednak Pani blog mocno 
się wybija. Czemu zawdzięcza ten sukces?

Wyczarować 
coś z niczego
Kiedy praca zawodowa łączy się z pasją, powstaje 
fascynująca mieszanka, o której marzy wielu 
z nas. Jola Caputa – autorka książek i kulinarny 
ekspert pokazuje, że nawet na emeryturze 
można kontynuować to, co w pracy i życiu 
prywatnym sprawia przyjemność. W rozmowie 
z Magdą Wieteską opowiada o rodzinnych 
tradycjach w gotowaniu, kulinarnych wyzwaniach 
i czytelnikach swojego bloga.

Rozmowa z Gwiazdą

fot. www.przepisyJoli.com
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J.C.: To nie jest mój sukces, tylko moich czytelni-
ków. Na moim blogu i profilu na Facebooku hejt jest 
sprawą marginalną. Ludzie odwiedzają moją stro-
nę, wymieniają się w komentarzach uwagami, ale 
wszyscy się szanują. Może jest tak, że w pogoni za 
karierą tracimy szacunek, dla siebie i dla naszych 
czytelników. Dla mnie najważniejsze było to, co 
autentyczne. Ważniejsze niż to, co może przynieść 
sukces.
Od strony merytorycznej zapewne dużą rolę odgry-
wa fakt, że przepisy, które publikuję, są wielokrotnie 
sprawdzone w moim domu. Tutaj nie ma miejsca na 
pomyłki, nigdy nie opublikowałabym czegoś, czego 
nie jestem pewna. Wydaje mi się, że na sukces 
składają się szczerość, prawda i życzliwość.

M.W.: Dwa lata temu, w plebiscycie „Gazety 
Wrocławskiej”, otrzymała Pani prestiżowy 
tytuł Wpływowej Kobiety Dolnego Śląska. 
Jak odczuwa Pani ten wpływ na innych lu-
dzi? Czy coś zmieniło się dzięki temu w Pani 
karierze?

J.C.: Czasami czytelniczki opowiadają mi o tym, jak 
jakaś konkretna potrawa zmieniła coś w ich życiu. 
Zaimponowały teściowej, ucieszyły męża, zaskoczy-
ły mamę. Kiedyś napisała do mnie moja równolatka, 
że przez całe życie była bardzo aktywna zawodowo, 
obecnie przeszła na emeryturę i odwiedziła dzieci 
i wnuki w Anglii. Jak napisała, dzięki „Przepisom 
Joli” piecze pyszności dla wnucząt, odnajdując się 
i spełniając w roli babci. I tylko naszą słodką tajem-
nicą jest to, że „lekko” jej w tym pomagam.

M.W.: Czy pamięta Pani swoje największe 
kulinarne wyzwanie? Udało się je zrealizo-
wać?

J.C.: To wyzwanie to każdy dzień z moim projektem 
i domem. Jesteśmy tak dobrzy, jak dobre jest nasze 
ostatnie danie :)

M.W.: Dziś w sklepach można dostać 
wszystko, wystarczy mieć pieniądze. Za 
komuny półki sklepowe świeciły pustkami, 
wiele produktów było na kartki. Jak radziła 
sobie Pani w tamtych czasach?

J.C.: Ja, podobnie jak wiele polskich kobiet, radzi-
łam sobie wyśmienicie. Polacy to bardzo inteligentny 
naród i zawsze sobie radzimy. Potrafimy wyczaro-
wać coś z niczego.

M.W.: Czy czytuje Pani blogi kulinarne? Jak 
je Pani ocenia? Czy podane przepisy są 
w nich wiarygodne? Przyznam, że kiedyś 
oparłam się na przepisie z bloga i… z potra-
wy nic nie wyszło. 

J.C.: Ciężko mi oceniać blogi kulinarne :) Czytuję 
bloga mojej córki (www.idealneciasta.com), która 
skupia się na słodkościach, czytuję bloga mojej 
przyjaciółki Weroniki (www.smakiweroniki.pl), czytu-
ję genialnego bloga Piotrka Gładczaka z Wrocław-
skich Podróży Kulinarnych, regularnie oglądam filmy 
Pascala Brodnickiego, z którym miałam przyjem-
ność nagrać filmy i gotować.

Nie skupiam się na tym, co nie wychodzi, dlatego 
ciężko mi negatywnie oceniać projekty.

M.W.: Jak odpoczywa Jola Caputa? Tylko 
proszę nie mówić, że… gotując…?

J.C.: Z dziećmi, wnukiem, mężem. Uwielbiam zwie-
rzęta. Lubię podróże. Interesują mnie ludzie i świat.

M.W.: Czy dostaniemy od Pani sprawdzony 
przepis na ciasto z letnich owoców?

J.C.: Oczywiście! Proponuję ciasto ucierane z jago-
dami i kruszonką. 

Składniki na ciasto:
4 jajka

3 szklanki mąki (1 szklanka = 250 ml)

1 szklanka cukru

3/4 szklanki oleju

3/4 śmietany 18%

2 łyżeczki proszku do pieczenia

30 dag jagód

Składniki na kruszonkę:
5 łyżek mąki

2 łyżki cukru

50 g masła

Dodatkowo:
Blacha o wymiarach 23 x 23 cm lub większa

Wykonanie:
Wszystkie składniki na ciasto powinny być 
w temperaturze pokojowej. Jajka utarłam 
z cukrem na puszystą masę (do białości). 
Następnie naprzemiennie wlewałam olej 
i śmietanę, cały czas miksując. Na koniec 
dosypałam mąkę, proszek do pieczenia i wy-
mieszałam szpatułką (już nie miksujemy). Na 
ciasto wysypałam jagody. Zrobiłam kruszonkę: 
zagniatałam mąkę, masło i cukier, aż powstały 
charakterystyczne grudki. Tak przygotowaną 
kruszonką posypałam wierzch ciasta. Ciasto 
piekłam w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 
(góra-dół; bez termoobiegu) ok. 50 minut (do 
tzw. suchego patyczka).

M.W.: Na zdjęciu rzeczywiście wygląda 
smakowicie! I przepis też nie wydaje się za 
trudny.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę uda-
nych wakacji!

REKLAMA

fot. www.przepisyJoli.com
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Linda Matus: Pańskie koncerty to show, 
które serwuje Pan słuchaczom, a właściwie 
widzom. Czy tym razem będzie podobnie?
Mariusz Dziubek: Kto był na koncercie w NFM, 
będzie zachwycony naszą jesienną propozycją. 
Dlaczego? Jeżeli chodzi o podobieństwa, to będzie 
gościć duża orkiestra dęta, bo dęciaki są moją pa-
sją. Popularyzujemy w Polsce to, co jest już znane 
w Niemczech, Holandii, USA, czyli tzw. koncertowe 
orkiestry dęte. Słowa znanej piosenki mówiące, 
że „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”, nabierają 
nowego znaczenia. Chcemy zmienić postrzega-
nie dętych zespołów, które Polakom kojarzą się 
z marszem. Nawet osoby, które chodzą regularnie 
do filharmonii, czasem nie potrafią sobie wyobrazić, 
że orkiestra dęta potrafi zagrać koncertowo. A potrafi 
i pokazaliśmy to już naszym słuchaczom. 
L.M.: Jest Pan prekursorem tego typu wyda-
rzeń na naszym polskim gruncie.
M.D.: Jestem specjalistą w dziedzinie instrumen-
tów dętych i jest to moja wielka pasja. Pochodzę 
z Darłowa, w którym nie było szkoły muzycznej, 
więc postanowiliśmy z ojcem, że zdam do szkoły 
wojskowej, która kształci muzyków do orkiestry 
wojskowej. Ukończyłem liceum ze specjalnością 
gry na puzonie. Grałem również na akordeonie. To 
właśnie ten instrument zaszczepił we mnie myślenie 
harmoniczne. Wtedy to zacząłem interesować się 
aranżacją i specyfiką gry na różnych instrumentach. 
Gdy zostałem tamburmajorem (dyrygentem orkiestry 
podczas marszu), to pomyślałem, że warto kształcić 
się w tym zawodzie i zdałem do Akademii Muzycz-
nej w Warszawie na kierunek dyrygentury symfo-

niczno-operowej. Nieskromnie powiem, że przecie-
rałem szlaki w wojsku, studiując cywilny kierunek.
L.M.: Wojskowy dryl i sztuka. Czy to się da 
połączyć?
M. D.: Trzeba być zdyscyplinowanym artystą. Jest 
to połączenie dwóch żywiołów. Nie można być, tylko 
artystą, ale i sama dyscyplina to za mało. W sze-
regach armii nikt nas nie zwalnia z zajęć wojsko-
wych. Seniorzy wiedzą, o co chodzi, większość była 
w wojsku.
L.M.: Najlepsze wspomnienia to koledzy 
z wojska.
M.D.: Pozdrawiam wszystkich kolegów z wojska 
(śmiech). Zajęcia wojskowe dodają energii, animu-
szu, uczą wytrwałości w dążeniu do celu. Jeżeli 
pojawia się jakaś życiowa przeszkoda, to łatwiej 
sobie z tym poradzić.
L.M.: Czego jeszcze możemy się spodzie-
wać po jesiennym koncercie?  
M.D.: Jesienny koncert będzie wyjątkowy. W NFM 
pokazałem tylko tworzywo, czyli dętą orkiestrę 
koncertową, a teraz dołączymy muzykę obrazową 
i włączymy zmysł wzroku. Hala Stulecia nam w tym 
pomoże, ponieważ dźwięk pięknie się tu rozcho-

dzi. Pojawią się telebimy, na 
których będziemy widzieć 
muzykę, będzie ona malowana 
przez malarza i grafika. Usłyszymy 
i zobaczymy także pojedynek na instrumenty. Całość 
będzie mieszanką muzyki rozrywkowe i klasycznej. 
Będą się przewijać tematy filmowe znane czytelni-
kom. Polska solidna sztuka filmowa: „Pan Wołody-
jowski”, „Janosik” i wiele innych. 
Koncert jest adresowany do seniorów, ponieważ  
1 października to święto seniorów, ale i muzyki, dla-
tego dla młodszych też coś się znajdzie, np. motywy 
z „Gwiezdnych wojen”.
Całe wydarzenie poprowadzą Zbigniew Adamski 
i Paweł Gołębski. Z Adamskim, dystyngowanym, 
eleganckim konferansjerem, dzielą nas pokolenia, 
ale świetne nam się współpracuje. A dla równowagi 
pojawi się prawdziwy showman Paweł Gołębski, 
młodsza szkoła konferansjerki. Liczymy na 5 tysięcy 
osób na sali. Zapraszamy.

Kultura

REKLAMA

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzyst-
nej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą
Ponad 300 modeli opraw, jednoogniskowe szkła organiczne 
z powłoką utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 7900 zł
Okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą
Jednoogniskowe szkła organiczne, ochrona przed 
promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 10950 zł
Okulary progresywne najwyższej jakości
Ponad 300 modeli opraw, szkła organiczne z powłoką 
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 27900 zł

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

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

www.fi elmann.com

W orkiestrach dętych siła
Mariusz Dziubek z DziubekBand 
to znanym naszym czytelnikom 
dyrygent z pamiętnego, noworocznego 
koncertu w Narodowym Forum 
Muzyki. Wydarzenie zachwyciło 
zaproszonych na nie seniorów, dlatego 
dziś rozmawiamy o przygotowaniach 
do kolejnego wyjątkowego koncertu 
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych i Międzynarodowego Dnia 
Muzyki, które przypadają 1 października.

Bilety do nabycia w kasach  
Hali Stulecia (cena: 100 zł). 
Bilety dla grup  
zorganizowanych:  
tel. 693 232 609
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Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich to miejsce w samym centrum Wrocławia, 
w którym łączą się historia i współczesność. Dzięki naj-
nowocześniejszej technologii, przyjaznej zarówno dla 
młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystęp-
ny i wieloaspektowy można oglądać zbiory i czerpać 
wiedzę. Na 1500 m2 powierzchni wystawienniczej, 
w 18 salach, zgromadzonych zostało 700 ekspona-
tów, zainstalowano ponad 100 gier, interaktywnych 
aplikacji i prezentacji multimedialnych.

Artysta wielowymiarowy
Muzeum Pana Tadeusza, dzięki współpracy z Gdańską 
Galerią Miejską, zaprezentuje wystawę przygotowaną 
w 90. rocznicę urodzin Güntera Grassa. Autor kulto-
wego Blaszanego bębenka, urodzony w 1927 roku 
w Wolnym Mieście Gdańsku, przez całe życie chęt-
nie powracał do rodzinnego miasta nad Bałtykiem, tak 
w swoich podróżach, jak i w twórczości literackiej czy 
plastycznej. Jako autor Trylogii gdańskiej zyskał świa-
tową sławę w dziedzinie literatury. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że laureat literackiej Nagrody Nobla otrzymał 
gruntowne akademickie wykształcenie artystyczne na 
wyższych uczelniach w Düsseldorfie (gdzie studiował 
m.in. obok Josepha Beuysa) i w Berlinie (gdzie w póź-
niejszych latach został rektorem swojej macierzystej 
uczelni). 
Postacie, zwierzęta, pejzaże
Kuratorka Marta Wróblewska wybrała grafiki oraz 
rzeźby Güntera Grassa udowadniające, że jego twór-
czość plastyczna jest w nierozerwalny sposób zwią-
zana z pisarstwem. Portretowane postacie, zwierzę-
ta, rzeczy, pejzaże przeważnie nie są tym, czym na 
pierwszy rzut oka się wydają, a jednocześnie stanowią 
pewien zamknięty zbiór definiujący Grassowski mikro-
kosmos pojęć i idei. 

Wystawę Kolekcja gdańska w drodze pokazywano 
m.in. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie, Galerii im. Sleńdzińskich w Białymsto-
ku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Po prezen-
tacji we Wrocławiu zostanie przeniesiona do Domu 
Norymberskiego w Krakowie, gdzie będzie częścią 
programu Festiwalu Conrada (24 października – 17 
grudnia 2017). Wystawie towarzyszy katalog wszyst-
kich prac znajdujących się w kolekcji. 
Wernisaż w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się 
we wtorek, 8 sierpnia o godz. 17.00. Wystawę można 
oglądać do 17 września. Wstęp jest wolny.

Muzeum Pana Tadeusza 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Kamienica Pod Złotym Słońcem 
Rynek 6, 50-106 Wrocław
czynne: wtorek-niedziela 10:00-18:00

Wystawa Güntera Grassa 
we Wrocławiu!
Gdańska Galeria Güntera Grassa jest domem jednej 
z największych na świecie kolekcji zmarłego w 2015 roku 
noblisty. Nie trzeba już jednak jechać do Gdańska, żeby 
zobaczyć jego prace. W Muzeum Pana Tadeusza obejrzymy 
wystawę przygotowaną w 90. rocznicę urodzin artysty.

fot. Piotr Połoczański

fot. Dalej w turbocie Still in the Flounder Noch immer im Butt
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To czas dla Ciebie – aktywni na emeryturze

„Odpocznę na emeryturze” – choć niejeden  
z nas powtarzał to pewnie dziesiątki razy,  
teraz wiemy, że realizacja planu wcale nie 
jest taka prosta. Wraz z ustaniem aktywno-
ści zawodowej wszystko wokół rusza jak  
z kopyta – wnuki, codzienne obowiązki, ak-
tywność społeczna i silna potrzeba bycia 
w ruchu często nie pozwalają na zwolnie-
nie i prawdziwy odpoczynek, który plano-
waliśmy od lat. Dzięki temu czujemy się 
potrzebni, szczęśliwsi i zdrowsi. Ale czy  
umiejętność odpoczywania nie jest praw-
dziwą sztuką? Zwłaszcza teraz powinni-
śmy lepiej przyjrzeć się naszym potrzebom, 
posłuchać ciała i pozwolić mu czasem na 
pełny relaks w ulubionej formie. Podróże, 
sport, spacery z przyjaciółmi, a może chwi-
la z filiżanką kawy Prima – co sprawia Ci 
najwięcej przyjemności?

Spędź krótkie wakacje na łonie 
natury

Przydomowy ogród, działka czy mały ogró-
dek przy bloku to idealne miejsca, by zre-
laksować się, posłuchać śpiewu ptaków  
i na chwilę zatopić się w ulubionej lek-
turze. Jeśli jest taka możliwość, warto  

spędzić trochę czasu w lesie, pospacero-
wać po parku czy wyjechać nad morze. 
Wiele miejscowości oferuje siłownie na 
świeżym powietrzu, cieszą się one ogrom-
nym zainteresowaniem wśród seniorów. 
To najlepszy dowód na to, że aktywność 
mamy we krwi! Zawarte tam znajomości  
z pewnością przyniosą satysfakcję z do-
brze spędzonego czasu. Rozmowa na 
ławce czy przy filiżance kawy Prima może  
zaowocować odkryciem wspólnej pasji. 

Rękodzieło to nie tylko druty

Techniki manualne doskonale odprężają, 
rozwijają wyobraźnię i ćwiczą koncentrację.  
Dzięki nim mózg pozostaje w najwyż-
szej formie – ćwiczy, a jednocześnie się 
relaksuje. Nic nie daje tyle satysfakcji  
i zadowolenia z siebie co realizacja wła-
snych pomysłów. Nareszcie mamy na to 
czas! W dobraniu odpowiedniej techni-
ki pomogą książki, prasa oraz internet. 
Warto poświęcić chwilę na przejrzenie ich 
przy filiżance kawy Prima. Wiele ośrod-
ków kultury i zrzeszeń seniorów organi-
zuje specjalne warsztaty, warto skorzy-
stać z ich oferty, by zaszczepić w sobie 
miłość do sztuk manualnych. Rękodzieło 

pomaga upiększyć otoczenie, sprawia 
przyjemność bliskim obdarowanym samo-
dzielnie wykonanymi drobiazgami i przede 
wszystkim zatrzymuje codzienny pęd, który 
nam, seniorom, wcale nie jest obcy.

Spotkaj się z bliskimi

Spotkania często kojarzą się z długimi 
przygotowaniami i pieczeniem ciast. A gdy-
by tak spontanicznie zaprosić sąsiadów na 
kawę? Zabrać termos i małą przekąskę na 
spotkanie w parku? Odwiedzenie rodziny, 
miło spędzony czas na rozmowie i radość 
z ulubionego towarzystwa to najlepszy po-
mysł na przyjemny odpoczynek. Czas dla 
siebie nie oznacza samotności, to umie-
jętność poświęcenia uwagi sobie i najbliż-
szym bez pośpiechu i masy obowiązków. 

„Odpocznę na emeryturze” – choć niejeden 
z nas powtarzał to pewnie dziesiątki razy, 
teraz wiemy, że realizacja planu wcale nie 
jest taka prosta. Wraz z ustaniem aktyw-
ności zawodowej wszystko wokół rusza jak 
z kopyta – wnuki, codzienne obowiązki, ak-
tywność społeczna i silna potrzeba bycia 
w ruchu często nie pozwalają na zwolnienie 
i prawdziwy odpoczynek, który planowa-
liśmy od lat. Dzięki temu czujemy się po-
trzebni, szczęśliwsi i zdrowsi. Ale czy umie-
jętność odpoczywania nie jest prawdziwą 
sztuką? Zwłaszcza teraz powinniśmy lepiej 
przyjrzeć się naszym potrzebom, posłuchać 
ciała i pozwolić mu czasem na pełny relaks 
w ulubionej formie. Podróże, sport, space-
ry z przyjaciółmi, a może chwila z filiżanką 
kawy Prima – co sprawia Ci najwięcej przy-
jemności? 

Spędź krótkie wakacje  
na łonie natury 
Przydomowy ogród, działka czy mały ogró-
dek przy bloku to idealne miejsca, by zre-

laksować się, posłuchać śpiewu ptaków i na 
chwilę zatopić się w ulubionej lekturze. Jeśli 
jest taka możliwość, warto spędzić trochę 
czasu w lesie, pospacerować po parku czy 
wyjechać nad morze. Wiele miejscowości 
oferuje siłownie na świeżym powietrzu, cie-
szą się one ogromnym zainteresowaniem 
wśród seniorów. To najlepszy dowód na to, 
że aktywność mamy we krwi! Zawarte tam 
znajomości z pewnością przyniosą satysfak-
cję z dobrze spędzonego czasu. Rozmowa 
na ławce czy przy filiżance kawy Prima może 
zaowocować odkryciem wspólnej pasji.

Rękodzieło to nie tylko druty
Techniki manualne doskonale odprężają, 
rozwijają wyobraźnię i ćwiczą koncentrację. 
Dzięki nim mózg pozostaje w najwyższej 
formie – ćwiczy, a jednocześnie się relaksu-
je. Nic nie daje tyle satysfakcji i zadowolenia 
z siebie co realizacja własnych pomysłów. 
Nareszcie mamy na to czas! W dobraniu 
odpowiedniej techniki pomogą książki, pra-
sa oraz internet. Warto poświęcić chwilę na 

przejrzenie ich przy filiżance kawy Prima. 
Wiele ośrodków kultury i zrzeszeń senio-
rów organizuje specjalne warsztaty, warto 
skorzystać z ich oferty, by zaszczepić w so-
bie miłość do sztuk manualnych. Rękodzie-
ło pomaga upiększyć otoczenie, sprawia 
przyjemność bliskim obdarowanym samo-
dzielnie wykonanymi drobiazgami i przede 
wszystkim zatrzymuje codzienny pęd, który 
nam, seniorom, wcale nie jest obcy. 

Spotkaj się z bliskimi 
Spotkania często kojarzą się z długimi przy-
gotowaniami i pieczeniem ciast. A gdyby tak 
spontanicznie zaprosić sąsiadów na kawę? 
Zabrać termos i małą przekąskę na spo-
tkanie w parku? Odwiedzenie rodziny, miło 
spędzony czas na rozmowie i radość z ulu-
bionego towarzystwa to najlepszy pomysł 
na przyjemny odpoczynek. Czas dla siebie 
nie oznacza samotności, to umiejętność po-
święcenia uwagi sobie i najbliższym bez po-
śpiechu i masy obowiązków. 

To czas dla Ciebie  
– aktywni na emeryturze
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Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

Kultura

Program zjazdu:
11:00-13:00 – rejestracja w biurze zjazdu – budynek 
„P” (sprawy organizacyjne) 
13:00 -15:00 – oficjalna część uroczystości 
jubileuszowych – budynek „P”, aula 
15:00 – obiad studencki i spotkania w grupach
19:00 – bankiet w hotelu Ibis Styles, pl. Konstytucji 3 
Maja nr 3

Uczestnictwa w zjeździe: 
Pełne uczestnictwo: 250 PLN, uczestnictwo tylko 
w części oficjalnej: 50 PLN. Wpłat (250 lub 50 zł) 
należy dokonywać w terminie do 31 lipca 2017 r. 
na konto bankowe: Stowarzyszenie Absolwentów 
WSH, WSE i AE, nr konta: 71 1240 6683 1111 0000 
5613 0610, tytułem: Zjazd Absolwentów, z dopiskiem 
wydziału i roku ukończenia studiów.
Dokonana wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem 
uczestnictwa w Zjeździe.

Kontakt – Biuro Zjazdu:
Halina Piskorz, Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu, budynek A, pokój 204, II piętro.  
Telefon: 71 36 80 925, kom. 691 837 608,  
e-mail: halina.piskorz@ue.wroc.pl

fot. Posiedzenie Komitetu Honorowego Zjazdu oraz Zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów.

Kino pod chmurką
Z repertuarem, w którym znalazły się najgłośniejsze produkcje światowej 
kinematografii ostatnich lat, Centrum Historii Zajezdnia ma stać się nowy 
ważnym punktem na wrocławskiej mapie kinomanów. W ramach wydarzenia 
zaplanowano bezpłatne wakacyjne pokazy.

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza miło-
śników kina na wakacyjną podróż szlakiem 
obsypanych nagrodami filmów wybitnych re-
żyserów. 
Na gości plenerowego kina czekać będą wy-
godne leżaki oraz chroniące przed chłodem 
koce. Zmotoryzowani kinomani mogą obej-
rzeć filmy we własnym aucie, na parkingu 
mieszczącym do stu samochodów. Dzięki 
temu zajezdniowe kino plenerowe pełnić 
będzie równocześnie rolę kina leżakowego 
i samochodowego.

Plenerowe kino Zajezdni | REPERTUAR
14 lipca, godz. 21:30 | Good Bye, Lenin (2003, reż. 
Wolfgang Becker)
21 lipca, godz. 21:30 | Jak zostać królem (2010, 
reż. Tom Hooper)
28 lipca, godz. 21:30 | O północy w Paryżu (2011, 
reż. Woody Allen)
4 sierpnia, godz. 21:30 | Wielkie piękno (2013, reż. 
Paolo Sorrentino)
11 sierpnia, godz. 21:30 | Pół żartem, pół serio 
(1959, reż. Billy Wilder)
18 sierpnia, godz. 21:30 | pokaz niespodzianka – 
o wyborze ostatniego filmu zadecydują sami kinoma-
ni w internetowym głosowaniu.

The World Games we Wrocławiu
To największe w tym roku wydarzenie sportowe we Wrocławiu! Naprawdę 
warto zobaczyć choć część zawodów. Dla osób w wieku 60+ organizatorzy 
igrzysk przygotowali bilety w cenie 10 zł.

Na igrzyska sportów nieolimpijskich przyjadą spor-
towcy z ponad 100 krajów i wystąpią na arenach 
Wrocławia, Świdnicy, Trzebnicy i Jelcza-Laskowic 
oraz na lotnisku w Szymanowie. 3500 zawodników 
będzie rywalizować z kolegami i walczyć z własnymi 
słabościami. Odbędą się 222 ceremonie wręczenia 
medali. Pełną listę dyscyplin sportowych i terminy ry-
walizacji można znaleźć na ulotkach i plakatach. 
Sportowcy będą rywalizowali na Stadionie Olimpij-

skim, w Hali Stulecia, Hali Orbita, na pływalni i ba-
senach przy Wejherowskiej, ale także przy Mostach 
Trzebnickich i w wielu innych miejscach Wrocławia. 
Już 20 lipca na stadionie odbędzie się uroczystość 
otwarcia 10 Światowych Igrzysk Sportowych z udzia-
łem sportowców i muzyków. To będzie rewelacyjny 
koncert – zapowiadają organizatorzy. Seniorom przy-
sługują bilety ulgowe, w bardzo dogodnej cenie, bo już 
od 10 złotych, także na Ceremonię Otwarcia.

fot. Jimek i Steve Nash po pierwszych próbach przed ceremonią otwarcia TWG 2017

Zjazd absolwentów 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego
22 września odbędzie się uroczysty zjazd 
absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
z okazji 70-lecia Uczelni. Zachęcamy do 
odwiedzania strony internetowej Uczelni  
www.ue.wroc.pl, gdzie znajdują się 
informacje dotyczące zjazdu lub do kontaktu 
z Biurem Zjazdu (telefon i adres dalej).

REKLAMA
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Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju o dpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemn iku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

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

6. tekstylia;

Dni Seniora Wrocław 2017 
W tym roku Święto Seniorów będzie trwało od 15 września do 13 października. 
Zapowiada się czas wielu różnorodnych i interesujących wydarzeń oraz konkursów. 
Zapraszamy do wysyłania swojej twórczości – czekają atrakcyjne nagrody!

Podczas wrocławskich Dni Seniora nie zabraknie sta-
łych punktów, takich jak: Marsz Kapeluszy, Przegląd 
Chórów Senioralnych, Przegląd Małych Form Teatral-
nych i Kabaretów, Przegląd Kapel Ludowych i Zespo-
łów Folklorystycznych, Targi Senioralne, Festiwal Fil-
mowy Si Senior czy Igrzyska Sportowe dla Seniorów.
W ciągu miesiąca seniorzy będą mogli uczestniczyć 
w bezpłatnych spotkaniach, warsztatach, badaniach 
i konsultacjach ze specjalistami oraz lekarzami. Poleca-
my także zajęcia gimnastyczne, taneczne i integracyjne. 

 Konkurs kapeluszowy 
Dla osób, które pragną zaprezentować swoje pomy-
sły i rękodzielnicze wytwory, Wrocławskie Centrum 
Seniora ogłasza trzy kategorie konkursowe: 1/ Kape-
luszy kreatywny, 2/ Kapelusz ekologiczny, 3/ Duet ka-
peluszowy (może być rodzinny, np.: wnuczek i bab-
cia, mąż i żona, syn i ojciec bądź duet towarzyski, 

np.: dwie koleżanki, przyjaciele, wolontariusze).
W każdej kategorii przyznane zostaną trzy pierwsze 
miejsca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
Zdjęcia przygotowanych kapeluszy należy nadsyłać do 
8 września 2017 r. (e-mail: wcs.polanska@gmail.com, 
tel. 71 772 49 13) lub dostarczać osobiście do sie-
dziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, pokój 22, od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00 do 15:00 
Każda osoba może zgłosić tylko jeden kapelusz.
Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo 
w Marszu Kapeluszy ze zgłoszonym wcześniej do 
konkursu kapeluszem. Nagrody i wyróżnienia zo-
staną uroczyście wręczone 15 września na scenie 
w Rynku, przy pl. Gołębim.

 Konkurs poetycki 
Konkurs poetycki pt. „W ramionach Odry moje ży-

cie płynie” adresowany jest do debiutantów, poetów 
nieznanych bądź mało znanych. Prace konkursowe 
w czterech egzemplarzach, od 3 do 5 wierszy, o łącz-
nej ilości do 90 wersów, podpisane godłami (w środ-
ku koperta z nazwiskiem, imieniem i adresem) należy 
przesyłać do dnia 31 sierpnia 2017 r. na adres: Anna 
Paciorek, Koło Literatów Polskich im. Zb. Herberta, 
ul. Grabiszyńska 315/72, 53-236 Wrocław z dopi-
skiem – Konkurs na Dni Seniora Wrocław 2017. 
Szczegółowych informacji udzielają: koordynator jury 
– Anna Paciorek, tel. 604 540 354, 
mail: herbertiada.wroc@wp.pl, ze strony Wrocławskiego 
Centrum Seniora – Ilona Zakowicz, tel. 71 772 49 13,  
e-mail: wcs.zakowicz@gmail.com
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 paź-
dziernika o godz. 16:00 podczas spotkania poetycko-
-muzycznego z udziałem Elżbiety Anny Kołodziejczyk 
we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Dominikański 
6, sala 210. Przewidywane jest wydanie (jako pokło-
sia po konkursie) antologii.

 Konkurs fotograficzny 
Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do wzięcia 
udziału w konkursie pt. „Wakacje z Wrocławską Kar-
tą Seniora”. Format i stylistyka zdjęć dowolna. Uwa-
ga! Na zdjęciu musi być widoczna Wrocławska Karta 
Seniora. Na zwycięzców konkursu czekają atrak-
cyjne nagrody. Zdjęcia można przesyłać e-mailem:  
wcs.zakowicz@gmail.com lub dostarczyć osobi-
ście do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora,  
pl. Dominikański 6, pokój 29, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9:00 do 16:00 do dnia 8 września 2017 r.
Finał konkursu odbędzie się 28 września o godz.13:00, 
w sali 210 na pl. Dominikańskim 6, w trakcie spotka-
nia autorskiego z wokalistką zespołu Tercet Egzo-
tyczny Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską.

fot. Jerzy Dudzik
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Seniorzy kupują mieszkania dla siebie i dzieci
Seniorzy chcą mieszkać „na swoim” – wynika z badania CBOS. Trend dostrzega francuski 
deweloper Bouygues Immobilier Polska, który ma wśród swoich klientów wiele osób starszych. 
Seniorzy często są także osobami decyzyjnymi w wyborze mieszkania dla dzieci. W cenie jest 
wygodna lokalizacja blisko terenów zielonych, atrakcyjny rozkład i wysoka jakość.  

Prawie dwie trzecie respondentów (64%) chciałoby 
mieszkać w wieku senioralnym we własnym miesz-
kaniu korzystając z doraźnej pomocy bliskich – ro-
dziny, przyjaciół, sąsiadów. Tak wynika z badania 
„Polacy wobec własnej starości” przeprowadzonego 
przez CBOS. Co siódmemu ankietowanemu (15%) 
odpowiadałoby zamieszkanie razem z dziećmi, wnu-
kami lub dalszą rodziną. Nowy trend na rynku nie-
ruchomości zauważają deweloperzy – osoby starsze 
coraz chętniej decydują się na zakup mieszkania, dla 
siebie albo dla dzieci.

Zamienię dom na mieszkanie
- Seniorzy to coraz większa część klientów rynku 
nieruchomości. Chętnie decydują się na zamienienie 

nieprzystosowanych do ich potrzeb kamienic i domów 
na mieszkania na naszych kompleksowych osiedlach 
– mówi Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor wrocław-
skiego oddziału Bouygues Immobilier Polska. – Chcą 
być bliżej dzieci, wnuków lub dalszej rodziny. Życie 
w mieście okazuje się dla nich łatwiejsze i bardziej 
komfortowe. Nie muszą martwić się o rachunki za po-
wierzchnie, których i tak nie używają. Znika również 
problem porządkowania podwórek, ogrodów i samo-
dzielnego ogrzewania – dodaje.
Jak zauważa ekspert, zakup nieruchomości przez 
seniorów najczęściej nie wiąże się z koniecznością 
zaciągania kredytu. Nowa nieruchomość jest finan-
sowana z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży po-
przedniego domu lub mieszkania. Poza tym seniorzy 

coraz częściej kupują mieszkania dzieciom lub wnu-
kom. Biorą dla nich kredyty lub wspomagają zakup 
oszczędnościami. 

Mieszkanie bez barier
Seniorzy mają specyficzne potrzeby. Najważniejszą 
kwestią jest brak barier architektonicznych uniemoż-
liwiających swobodne poruszanie się po budynku 
i mieszkaniu. Myśląc o przyszłości należy zapewnić 
możliwość zamontowania w mieszkaniu pewnych 
udogodnień, jak na przykład poręcze i uchwyty w ła-
zienkach. Równie ważny jest dostęp do infrastruktury 
społecznej i kulturalnej. W pobliżu powinna znajdować 
się przychodnia, sklepy, przystanek komunikacji miej-
skiej oraz tereny zielone, gdzie mogą spacerować.
- Dużym zainteresowaniem seniorów cieszy się nasze 
wrocławskie osiedle Villa Alouette. Inwestycję wyróżnia 
lokalizacja bezpośrednio przy Parku Grabiszyńskim, 
w spokojnej, prestiżowej dzielnicy, a jednocześnie bli-
sko centrum Wrocławia. Czują się tutaj bezpiecznie, 
maja poczucie, że niczego im nie brakuje. To także 
ich wybór jeśli chodzi o mieszkanie dla dzieci - mówi 
Pierre-Vincent Pasquet dyrektor wrocławskiej agencji 
Bouygues Immobilier Polska. - W naszej ocenie trend 
będzie się rozwijał. Zmiany demograficzne sprawią, że 
oferta mieszkań dostosowanych do potrzeb seniorów 
będzie coraz bogatsza – dodaje. 
W Villa Alouette powstaje łącznie 89 mieszkań, od 
dwupokojowych do czteropokojowych, o powierzchni 
od 43 do 123 mkw. Na najwyższych piętrach znajdą 
się lokale dwupoziomowe z tarasami o powierzchni 
do 35 mkw. Jedno z pomieszczeń w  budynku dewe-
loper przeznaczył na otwarte miejsce spotkań i za-
baw dla dzieci. Cena za metr kwadratowy rozpoczy-
na się od 5999 zł. Lokale będą gotowej już tej jesieni.

Więcej informacji: www.bi-polska.pl/inwestycja/villa-alouette/opis 

Szukasz mieszkania przyjaznego seniorom?
Skontaktuj się z naszym ekspertem! 

Zadzwoń: 800 123 123

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

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

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

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

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

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

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

•	 materace	i	poduszki	
przeciwodleżynowe

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

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

3 MITY na temat fizjoterapii  
i rehabilitacji i dla seniorów cykl porad fizjoterapeutycznych

Fizjoterapia jest nadal dla wielu z nas zagadką – nie do końca wiemy, kiedy powinniśmy udać się do specjalisty 
z tej dziedziny, czy nas na to stać oraz czy fizjoterapeuta może zastąpić lekarza. Specjaliści z Kolanko Senior Care 
– Centrum Rehabilitacji dla Seniorów postanowili rozprawić się z trzema mitami na temat fizjoterapii i zachęcić 
czytelników Gazety Senior do korzystania z konsultacji domowych. 

Materiał powstał we współpracy z firmą Kolanko Senior Care

REKLAMA

Mit 1
Do fizjoterapeuty powinienem się udać tylko po 
poważnych urazach, operacjach lub gdy ból już nie 
pozwala mi funkcjonować.
To nieprawda, że z porad fizjoterapeuty powinniśmy 
korzystać tylko w „ostateczności” – po operacji lub 
gdy już naprawdę nie jesteśmy w stanie wstać z łóż-
ka, bo doskwiera nam ciężki ból kręgosłupa czy kolan. 
Także tutaj sprawdza się zasada „lepiej zapobiegać 
niż leczyć”. Wizyty u fizjoterapeuty można potrak-
tować jako część profilaktyki, podobną do zdrowego 
odżywania czy stosowania suplementów witamino-
wych. Nasze ciało, nawet po 60-tym roku życia, nadal 
potrzebuje ruchu. Często trudno jest nam samodziel-
nie określić, jakie ćwiczenia powinniśmy wykonywać, 
by się nie przeciążyć, ale osiągnąć dobre efekty. Do fi-
zjoterapeuty warto się udać, kiedy odczuwamy lekki 
dyskomfort w stawach czy mięśniach i nie chcemy, by 
przerodził się w stały i uporczywy ból. Skonsultujmy 
się ze specjalistą również wtedy, gdy od dłuższego 
czasu mało się ruszamy, a chcemy wrócić do bardziej 
aktywnego trybu życia. Wiek nie jest przeszkodą 
w tym, by uprawiać sport, jeździć na rowerze czy 
dużo spacerować. Najważniejsze to wykonać pierw-
szy krok na drodze do lepszego zdrowia! 

Mit 2
Nie stać mnie na luksus, jakim są wizyty fizjotera-
peuty czy indywidualne ćwiczenia. 
Ale przecież regularna fizjoterapia nie musi być wiel-
kim wydatkiem! Wiele firm profesjonalnie zajmują-
cych się fizjoterapią oferuje klientom pakiety na serie 
wizyt czy zabiegów i przy wykupieniu większej liczby 
spotkań otrzymujemy korzystny rabat. Warto rów-
nież skorzystać z możliwości, jakie daje Wrocławska 
Karta Seniora – dla jej posiadaczy centrum rehabilita-
cji Kolanko Senior Care oferuje rabaty na pakiety za-
biegów fizjoterapeutycznych dla seniorów. Warto je 
wykorzystać na ćwiczenia z rehabilitantem, masaże, 
trening w terenie lub w domu. Kolanko Senior Care 
daje także szansę swoim pacjentom na zapoznanie 
się z fizjoterapeutą i omówienie planowanego pro-
cesu terapeutycznego zupełnie za darmo. Pierwsza 
wizyta gratis i dojazd do pacjenta gratis to podstawo-
we zasady funkcjonowania tego centrum rehabilita-
cji dla seniorów. 

Mit 3
Odczuwam ból – powinienem pójść do lekarza, 
a nie do fizjoterapeuty.

Niestety większość osób, zwłaszcza po 60-tym roku 
życia z każdym bólem mięśni lub stawów udaje się 
bezpośrednio do gabinetu lekarskiego, licząc na 
szybką pomoc. Prawdą jest natomiast, że zamiast 
czekać w kolejkach do lekarzy lepiej skonsultować się 
z fizjoterapeutą, korzystając np. z możliwości darmo-
wej konsultacji z rehabilitantem Kolanko Senior Care. 
Często dzięki temu możemy szybciej zareagować 
i zwalczyć przyczyny bólu – również unikając brania 
kolejnych leków, które nie służą żołądkowi ani wą-
trobie. W wielu przypadkach proste ćwiczenia i edu-
kacja na temat ruchu pozwalają pacjentom uniknąć 
wielokrotnych wizyt w gabinetach lekarskich. Jedna 
wizyta u fizjoterapeuty to przede wszystkim około 
60 minut dokładnej i skrupulatnej konsultacji, czyli 
zdecydowanie więcej czasu na znalezienie przyczyny 
bólu, niż krótka wizyta u lekarza. Najlepszym rozwią-
zaniem jest zawsze oczywiście połączenie opieki le-
karskiej i fizjoterapeutycznej, ale pamiętajmy, że bez 
ćwiczeń i ruchu nasze mięśnie i stawy nie będą do-
brze reagować na upływ czasu. Nawet jeżeli będzie-
my brać coraz więcej leków i suplementów. 

Więcej informacji na stronie internetowej

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

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

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

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

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

implantywroclaw.com.plnobelbiocare.pl
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REKLAMA

Leśny Dom Seniora	to	ośrodek	oferujący	Państwu	pobyty	w	komfortowych	warunkach	
oddając	 do	 dyspozycji	 pokoje	 o	 wysokim	 standardzie	 z	 aneksami	 kuchennymi	
i	tarasami.	Posiadamy	własną	bazę	rehabilitacyjną,	w	której	oferujemy	szeroki	wachlarz	
zabiegów	leczniczych	z	zakresu:	kinezyterapii,	fizykoterapii,	hydroterapii,	masaży	oraz	
światłolecznictwa.	Polecamy	 również	 specjalistyczne	badania	diagnostyczne	narządu	
ruchu	pozwalające	dokładnie	ocenić	zakres	ruchomości	stawów	oraz	obciążeń	kończyn	
dolnych	prowadzące	do	 reedukacji	 chodu	 i	 zmniejszenia	 ryzyka	upadku.	Nasi	 goście	
mogą	korzystać	również	ze	strefy	Wellness&Spa:	jacuzzi,	sauna,	grota	solna,	„gabinet	
słońca”,	sala	fitness,	gabinet	kosmetyczny	oraz	gabinet	fryzjerski.	Dysponujemy	także	
biblioteką,	 salą	 kominkową,	w	 której	 prowadzimy	 zajęcia	 terapeutyczne,	 kaplicą.	Na	
terenie	Leśnego	Domu	Seniora	znajduje	się	Muszla	Koncertowa,	miejsce	do	grillowania,	
zewnętrzne	tarasy	ze	stolikami,	ścieżki	i	alejki	spacerowe.
Leśny Dom Seniora	 jest	 ośrodkiem	 przyjaznym	 dla	 osób	 niepełnosprawnych,	
pozbawionym	barier	architektonicznych.
Holistyczne	 podejście,	 wyspecjalizowana	 kadra	 medyczna	 i	 profesjonalna	 opieka	
pozwala	 nam	 zadbać	 nie	 tylko	 o	 zdrowie	 fizyczne,	 ale	 również	 o	 dobrą	 kondycję	
psychiczną	naszych	Gości.	

kontakt@lesnydomseniora.pl
www.lesnydomseniora.pl

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

Piastowo	13a
Gąsawa

tel.	660	642	509
tel.	52	526	22	88

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 zależy 
nasze zdrowie. Zalecana dzienna norma to 2-2,5 litrów 
wody. Niestety, po wodę najczęściej sięgamy dopiero 
wtedy, gdy odczuwamy pragnienie. Jednak w momen-
cie 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 elektrycznego, uzyskujemy wodę zjonizowaną 
(zwaną wodą alkaliczną lub wodą żywą) posiadająca 
wyjątkowe właściwości, które mogą znacznie popra-
wić 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 orga-

nizmu, wspomaga system odnowy organizmu, zmniej-
sza zakwaszenie ciała, polepsza samopoczucie.

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 organi-

zmu
• 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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SŁUCHOWY

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

Polski Związek Głuchych  
Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

DLA SENIORA

APARAT

ZAPRASZAMY 
DO OŚRODKA PZG

Aparaty słuchowe to rozwiązanie najczęściej zalecane osobom starszym 
z niedosłuchem. Na czym polega specyfika protezowania słuchu u seniorów, 
wyjaśnia Aldona Sobiecka protetyk słuchu z Polskiego Związku Głuchych.
Presbyacusis definiuje się zazwyczaj jako niedosłuch typu odbiorczego (wynikający 
z uszkodzenia ucha wewnętrznego) w zakresie wysokich częstotliwości, spowodowany 
procesami starzenia się organizmu. Niedosłuch wysokoczęstotliwościowy u osób 
starszych generuje jednak inne problemy niż u osób młodych – seniorzy mają o wiele 
większe trudności z rozumieniem mowy, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych, 
np. na ulicy, w głośnych, gwarnych miejscach. Dlatego ważniejszy niż słyszenie wszystkich 
otaczających dźwięków może okazać się komfort 
słyszenia
wyjaśnia Aldona Sobecka, protetyk słuchu  
z Polskiego Związku Głuchych DCM Sp. z o.o..
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Jak rozpoznać, jak leczyć 
grzybicę stóp i paznokci?
Grzybica stóp i paznokci stanowi duży dyskomfort dla chorego, szacuje się, że 
dotyka co piątą osobę w Polsce. O tym, jak rozpoznać jej objawy, jak zapobiegać 
i leczyć opowiada mikrobiolog Magdalena Kulesza.
Zakażeniom grzybiczym sprzyjają wszystkie sytuacje, 
w których stopy narażone są na pocenie, macerację, 
wilgoć i powtarzające się urazy. Na infekcję narażeni 
są zwłaszcza diabetycy, osoby z obniżoną odporno-
ścią organizmu, przyjmujące przewlekle antybiotyki 
oraz leki immunosupresyjne. W grupie podwyższo-
nego ryzyka znajdują się także sportowcy, uczęsz-
czający na siłownię, basen oraz saunę – duże skupi-
ska ludzi wraz ze sprzyjającymi warunkami (wilgotne 
i ciepłe środowisko) dają wysokie ryzyko zakażenia. 
Osoby chorujące na cukrzycę powinny szczególnie 
kontrolować stan swoich stóp. Skóra diabetyków ma 
tendencję do wysuszania się, co z kolei może pro-
wadzić do pękania, powstawania mikrourazów, przez 
które drobnoustroje mogą z łatwością przedostać się.

 Objawy 
Grzybica paznokci jest terminem medycznym okre-
ślającym grzybicze zakażenie paznokci spowodo-
wane przez dermatofity. Częściej dotyczy paznokci 
u stóp niż u dłoni, powodując ich stopniowe znisz-
czenie. Może być ograniczona do jednego paznokcia 
bądź przenieść się na sąsiednie. Zwykle zakażenia 
grzybicze pojawiają się na pierwszym bądź piątym 
paznokciu u stopy, najprawdopodobniej z powodu 
szczelniejszego przylegania obuwia w tych miej-
scach. Zazwyczaj rozpoczyna się od odbarwienia 
części rogu paznokcia, które powoli rozprzestrzenia 
się na sąsiadujący naskórek. Zmiany można łatwo 
zauważyć. Ponadto dochodzi do zgrubienia płytki pa-

znokcia, jej deformacji, przy jednoczesnej łamliwości 
i łuszczeniu się warstwy zewnętrznej. 
Szacuje się, że ponad 50% osób uprawiających 
wszelkiego rodzaju aktywność sportową zmaga się 
z zakażeniem grzybiczym stóp, stąd inną nazwą 
schorzenia jest stopa sportowca lub stopa atlety. 
Dermatofity, które najczęściej są powodem grzybicy 
stóp, preferują wilgotne i ciepłe środowisko, rozwijają 
się w zewnętrznej warstwie naskórka. Zmiany skór-
ne w pierwszej kolejności pojawiają się pomiędzy 
czwartym a piątym palcem, ponieważ w tym miejscu 
jest najwyższy poziom wilgoci. Nieleczone – rozprze-
strzeniają się dalej, w konsekwencji mogą powodo-
wać grzybicę paznokci. Pod zmacerowanym naskór-
kiem widoczne są ogniska rumieniowe, które często 
bywają bolesne. Zmiany mogą mieć nieprzyjemny 
zapach. Najczęstszymi objawami grzybicy stóp jest 
zaczerwienienie, łuszczenie się skóry w szczególno-
ści pomiędzy palcami, pękanie naskórka oraz świąd, 
ból i pieczenie stóp. Niepokoić powinna nas również 
nadmierna potliwość, a w skrajnych przypadkach po-
jawienie się pęcherzy z jednorodną cieczą. 

 Leczenie i profilaktyka 
Na wcześnie rozpoznane i niepowikłane postaci grzy-
bic można stosować dostępne w aptece bez recepty 
maści, kremy, żele, wodoodporne płyny do rozpyla-
nia na skórę oraz działające miejscowo preparaty 
w formie lakieru bądź serum. Niezwykle ważne jest 
przestrzeganie higieny w czasie leczenia oraz stoso-

wanie się do zaleceń podanych na ulotce. 
Zwalczanie grzybicy paznokci obejmuje najpierw 
zahamowanie rozwoju grzybów w zakażonym pa-
znokciu, a następnie zapewnienie odnowy zdrowego 
paznokcia. Istotne jest usuwanie zakażonej płytki pa-
znokci za pomocą jednorazowych pilniczków, w celu 
uzyskania jak najgłębszej penetracji chorobowo 
zmienionego paznokcia i ułatwienia dyfuzji preparatu 
do łożyska. Preparaty przeciwgrzybicze stosowane 
miejscowo stosuje się regularnie przez dłuższy czas 
aż do momentu odrośnięcia zdrowego paznokcia. 

Jak należy dbać o stopy
1. Regularnie kontroluj stan swoich stóp oraz 

paznokci. Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany 
dotyczące koloru, faktury oraz wyglądu skóry 
i paznokci. 

2. Sprawdzaj codziennie, czy na stopach nie ma 
żadnych mikrourazów, skaleczeń (cukrzyca 
może powodować zmniejszone odczuwanie 
bólu).

3. Dokładnie myj stopy przy pomocy mydła o od-
powiednim pH oraz pamiętaj o wysuszeniu 
stóp, w szczególności pomiędzy palcami.

4. Dbaj o nawilżenie skóry stóp. Ciepłe powie-
trze i odkryte buty powodują wysuszenie 
skóry, które może prowadzić do uszkodzeń 
i zmian skórnych oraz powstawania drobnych 
pęknięć w strukturze naskórka.

5. Pamiętaj, by buty były odpowiednio dopaso-
wane, ale nie za wąskie, co umożliwi Twoim 
stopom przewiew. Postaraj się planować za-
kup nowych butów pod koniec dnia, kiedy sto-
py są zmęczone i lekko opuchnięte.

6. Unikaj chodzenia boso, szczególnie w miej-
scach użyteczności publicznej. 

By dowiedzieć się więcej na temat grzybicy stóp i paznokci, zachęcamy do odwiedzenia strony www.mycosan.pl
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Jerzy Dudzik

Dwa są sławne, to Etna i Stromboli. Trzeci czynny 
to mocno siarkowy, Vulcano. Z brzegu Sycylii 
gołym okiem widać stożki wulkaniczne wysp 
Liparyjskich i unoszące się nad kraterem chmury.

94 316 57 27, 607 355 945         www.sophiabryza.pl

“Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi SOPHIA 
R.W.T. wszystkim zainteresowanym przygotowaniem  
i przeprowadzeniem turnusów rehabilitacyjnych”
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

1170 zł 14 dni 
turnusy rehabilitacyjne

Rezerwacje!
94 316 57 27

Cetrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA
ul. Plażowa 4, 76-034 Sarbinowo

Turnusy rehabilitacyjne
Pobyty lecznicze

900 zł
14 dni pobyt 

wypoczynkowy 
od 30 września

Dzwoń! Rezerwuj już dziś!
75 76 19 009

Karpacz, ul. Skalna 84 
info@willa-koala.pl        www.willa-koala.pl

Atrakcje! 
• uroda miasta i piękna 

okolica
• Karkonoski Park 

Narodowy
• Kościół Wang

• Muzeum Zabawek
• Letnia Rynna Saneczkowa
• domowa atmosfera 

i pyszna kuchnia w Willi 
Koala

oferta obowiązuje od 3 września do 15 grudnia

Jesień w Karpaczu 

399 zł
6 dni (nd-pt) 

z wyżywieniem 

OW Wisła 
zaprasza SENIORÓW!

Ośrodek Wypoczynkowy "WISŁA"
57-450 Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 33

tel. 696 384 601, 74 8716174
wislap@poczta.onet.pl   www.wislap.com.pl

Rezerwuj już dziś! 74 871 61 74

68 zł/os 
nocleg, 

śniadanie, 
obiadokolacja

Dwa wulkany

Kiedy przeczytałem, że Etna to największy wul-
kan Europy, byłem zadziwiony. Wprawdzie kilka 
tygodni wcześniej, na początku kwietnia, prze-
latywałem nad Etną pokrytą śniegiem, ale była 
schowana w chmurach i ponad nie, wystawał 
tylko wierzchołek wulkanu z czarną kreską lawy. 
Oczywiście po powrocie do domu sprawdziłem 
na mapach meteo, czy to normalne, że w kwiet-
niu na Sycylii leży śnieg. Mało tego –  wyczyta-
łem, że na Etnie są lodowe jaskinie, skąd pozy-
skiwano lód na potrzeby mieszkańców Katanii.

Kolorowa Etna
Etna. Zachwyca swoją rozległością i kolorami. 
Od ugrów i czerwieni poprzez szarości popio-
łów, czerń lawy, do zieleni lasów. Wysoko w gó-
rze, na ponad 3 tysiącach metrów siarka i popiół, 
na 2 tysiącach przybyszowe boczne kratery, do 
których można wejść na dno, a niżej w kierunku 
morza coraz więcej zieleni, pistacjowe lasy i na 
końcu morze z przejrzystą wodą. Bajeczne bar-
wy pokryte najczęściej lekką mgiełką. Autobusy 

z turystami dojeżdżają na ogromny parking na 
wysokość 2000 metrów. Po lewej zastygła lawa, 
po prawej wygasłe kratery, a na środku kramy 
z pamiątkami, jadłodajnie i smakowite alkoho-
le. Na chętnych czeka kolejka linowa i tereno-
we samochody, by zawieźć ich na 2940 w rejon 
schronu nazwanego Wieżą Filozofa. Najpierw 
była tam wieża kamienna, którą Etna pokryła 
żużlem i lawą, w roku 1960 zbudowano w tym 
miejscu schron dla wulkanologów. Duży budy-
nek o wysokości ponad 6 metrów, teraz wystaje 
tylko z podłoża antena zamontowana na dachu. 
Etna zdaje się najładniejsza w kwietniu, kiedy 
możemy zobaczyć jeszcze łachy śniegu, a niżej 
już kontrastujące z bielą żużle i zastygłe potoki 
lawy.
Tu można zobaczyć, jak wygląda wulkan Etna:  
www.youtube.com/watch?v=coqEmEyg95Q

Fajerwerki na Stromboli
Stromboli to czynny wulkan z erupcjami co 10, 
15 minut. Pufa sobie różnymi kolorowymi dyma-

fot. Etna 1800 m

Giełda ofert 
turystycznych Złota Jesień
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ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

50 m  
od plaży!

W cenie wyżej oferowanych terminów:
• opieka lekarska i pielęgniarska
• zabiegi rehabilitacyjne
• wyżywienie - trzy posiłki serwowane do stołu
• poranna gimnastyka nad morzem
• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego  

- sala fitness bez ograniczeń
• korzystanie z basenu w wyznaczonych godzinach
• opieka i program KO
• wieczorek zapoznawczy ze słodkim poczęstunkiem 

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej  

w tym bal przebierańców
• wieczór karaoke
• biesiada przy kiełbasce z grilla  

z konkursami i nagrodami
• występ zespołu ludowego JARZĘBINKI
• wycieczki piesze oraz tanie wycieczki do 

ciekawych miejsc w okolicy z przewodnikiem

17-23 września - 7 dni
870 zł/1os. - 12 zabiegów zdrowotnych

24-30 września - 7 dni
820 zł/1 os. - 12 zabiegów zdrowotnych

2-8 października - 7 dni
760 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

9-15 października - 7 dni
730 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

16-22 października - 7 dni
695 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

23-29 października - 7 dni
675 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

4-10 listopada - 7 dni
660 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

11-17 listopada - 7 dni
640 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

19-25 listopada - 7 dni
640 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

Jesienne promocyjne pobyty  
dla Seniorów 2017!

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

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

100-200 m

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

WŁOCHY

7 dni cena od 1119 zł

12 dni cena od 1459 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!

REKLAMA

mi, raz biała para, innym razem brunatny popiół. Na Stromboli dopłyniemy pro-
mami lub z wycieczką z Milazzo, stamtąd najbliżej. Wycieczki organizowane są 
tak, by o zachodzie słońca zobaczyć fajerwerki lawy, a jeśli dopisze szczęście, to 
i toczące się po zboczu bomby wulkaniczne. 
Z Milazzo wypływamy koło południa. Podziwiamy po drodze wyspy Liparyjskie 
z Vulkano, wyspę z błotnymi gejzerami siarkowymi. Możemy zwiedzić Panareę 
z wąskimi na osiołka uliczkami i białymi domkami. Cudne miejsce. Pod wieczór 
dopływamy do Stromboli. Po ciepłym dniu kąpiel w morzu sprawia ogromną 
przyjemność. Woda, podgrzana dodatkowo przez wulkan, cudownie przejrzysta, 
jakby gęstsza, bardziej słona i chyba lekko kwaśna. Plaża z czarnym piaskiem 
i koralikami lawy. Wystarczy nazbierać do butelki, a w domu nawlec na sznurki 
i ozdoby gotowe. Na oglądanie nocnych erupcji wypływamy przed zachodem. Im 
ciemniej, tym lepiej widać rozżarzone do białości skały wyrzucane w powietrze. 
Każdy wybuch jest witany na pokładzie okrzykami. Przepiękne widowisko, tym 
bardziej że akurat była pełnia. Dla prawdziwych twardzieli i miłośników wulkanów 
organizowane są piesze wycieczki na szczyt wulkanu. To musi być dopiero prze-
życie, oglądać z góry erupcję lawy i jeziorko buzujących w kraterze skał. Niestety, 
nie było mi dane takiego spektaklu zobaczyć, może następnym razem? Jeśli nie 
jesteście zwolennikami wulkanów, nie lubicie, kiedy żużel z głębi ziemi wgryza 
się w podeszwę stopy, zawsze znajdziecie sobie plażę z rewelacyjnym widokiem 
i kolorem wody, który zachwyca.
Zobaczcie wulkan Stromboli: www.youtube.com/watch?v=3NUaV1qLoT8

fot. Stromboli

Galeria zdjęć wulkanów już wkrótce na gazetasenior.pl
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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 wypocząć. W najbliższej 
okolicy znajdują się dobrze zorganizowane trasy rowero-
we prowadzące do nadmorskich miejscowości niemiec-
kich, takich jak Alhbeck, Heringsdorf czy Bansin, co po-
zwala na aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem 
również niemieckiej części wyspy.
Fort Gerharda i latarnia morska
Z atrakcji historycznych bez wątpienia największą jest 
Fort Gerharda, zlokalizowany po wschodniej części mia-
sta, niedaleko znajduje się też najwyższa na polskim wy-
brzeżu 68-metrowa latarnia morska. W części zachodniej 
zwiedzimy fort Reduta i falochron ze Stawą Młyn pocho-
dzącą z początku XIX w. To najbardziej rozpoznawalny 
znak nawigacyjny, będący symbolem Świnoujścia.
Aktywnie wypoczywający mają do swojej dyspozycji wiele 
tras rowerowych i pieszych – miasto oplecione jest siecią 
ścieżek rowerowych, którymi dotrzemy do różnych zakąt-
ków. Wycieczka rowerem po niemieckiej stronie wyspy 
Uznam przez cesarskie uzdrowiska, lasy i wokół jezior po-
zostawi wiele wrażeń.
Leczenie i rehabilitacja
„Graal” jest także ośrodkiem rehabilitacyjnym. Podczas 
14-dniowych turnusów skorzystamy z wielu zabiegów lecz-
niczych, m.in. masaży, elektroterapii, światłoterapii, inhalacji, 
krioterapii oraz kąpieli i okładów borowinowych. Jeśli cierpi-
my na choroby dróg oddechowych, kardiologiczne, dermato-
logiczne, otyłość, schorzenia narządów ruchu, układy krąże-

nia to uzdrowiskowy klimat Świnoujścia pomoże nam wrócić 
do zdrowia.
Wieczorki taneczne
Kuracjusze mogą zamieszkać w wygodnych pokojach 
2 i 3-osobowych oraz pokojach typu studio z balkona-
mi i tarasami. Istnieje możliwość zakwaterowania jednej 
osoby w pokoju 2-osobowym. W cenę turnusów wliczone 
są posiłki w formie bufetu, podawane w dwugodzinnym 
przedziale czasowym. Specjalnością restauracji ośrodka 
są dania kuchni polskiej. Dla gości ośrodka „Graal” orga-
nizowane są wieczorki taneczne, które odbywają się w no-
woczesnej sali bankietowej.
Świnoujście jest świetnym pomysłem na powrót do zdro-
wia połączony z udanym urlopem, gdyż miasto położo-
ne 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 wypoczynko-
wych i rehabilitacyjnych zapraszamy na stronę interne-
tową ośrodka: www.graal.swinoujscie.pl

Położony w nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia, z dala od zgiełku miasta, przy sosnowym lesie stwa-
rza idealne warunki do wypoczynku i rekonwalescencji. Dogodna lokalizacja – tylko kilka minut spa-
cerem 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 plusy 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 

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

•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

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

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

Promocja dla seniorów, ich rodzin  
i przyjaciół seniorów 

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

(dopłata	do	pokoju	jednoosobowego	60	zł)

REKLAMA
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W Truskawcu opieka na medal

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.

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

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

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

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

• badania i konsultacje lekarskie po 
przyjeździe

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

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

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

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

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

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

– Wspaniała opieka, czuliśmy się, jakbyśmy byli jakimiś królami – 
tak opisuje pobyt rehabilitacyjny w Truskawcu z Biurem Podróży 
Gold Tour pani Cecylia Beńko, przewodnicząca Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku, która 
razem z 56 członkami Związku pojechała na kwietniowy turnus. 

Sanatorium Szachtar
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 €
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Pod koniec marca wycieczka 56 emerytów i rencistów 
z Kłodzka wyruszyła do Truskawca, do jednego z naj-
starszych i najbardziej znanych uzdrowisk nie tylko 
na Ukrainie, ale i całym świecie. Kłodzcy kuracjusze 
korzystali z wielu zabiegów rehabilitacyjnych, które 
poprzedziły gruntowne badania lekarskie. – Byliśmy 
w szoku, że tak może wyglądać pobyt w uzdrowi-
sku. I to od samego początku, gdy do pokoju przy-
niesiono nam karteczki z godziną dokładnej wizyty 
u lekarza. A gdy się zgłosiliśmy, nie czekaliśmy ani 
chwili. Wszystko terminowo, z szacunkiem, zaanga-
żowaniem. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze nigdy, 
u żadnego lekarza nie miałam tak dokładnie wykona-
nych badań – mówi pani Cecylia.
Warunki? Rewelacja!
Moja rozmówczyni jest inwalidką I grupy, chodzi o ku-
lach, przeszła przez wiele różnorodnych badań diagno-
stycznych. Nie przeszkadza jej to jednak w prężnym 
działaniu na rzecz Związku. Za swoje zasługi otrzymała 
nagrody: „Asa Kłodzka” przyznanego przez burmistrza 
miasta oraz „Różę Kłodzka” z rąk starosty. Jest bardzo 
lubiana i ceniona w swoim środowisku. To prawdziwa 
społecznica, którą cieszą działania na rzecz innych. 
Podkreśla jednak, że sukcesy zawdzięcza współpracy 
z zarządem Związku i innymi członkami. 
Do Truskawca wybrała się powodowana chęcią po-
prawy swojego zdrowia, choć… nie bez pewnych 
obaw. Na miejscu okazało się jednak, że wszystkie 
były bezpodstawne.
– Tam jest naprawdę świetna opieka. Do tego rewe-
lacyjne warunki – czyste, przytulne pokoje z łazienką, 
telewizorem, balkonem. Smaczne posiłki oparte na tra-
dycyjnej kuchni ukraińskiej. Pysznie i do syta, zawsze 
dwie zupy do wyboru, a przy tym ciekawie, bo to od-
mienna od naszej kuchnia – opowiada pani Cecylia.
Nawet siedem zabiegów na dzień
Pytana o zabiegi wymienia te, z których korzystała: 
masaże („w życiu nie miałam tak dobrze wymaso-
wanych pleców”), oczyszczanie organizmu z toksyn, 

bicze szkockie, wanny wirowe dla nóg, zabiegi fizjote-
rapeutyczne na kolana i kręgosłup, gimnastyka lecz-
nicza. Dla kuracjuszy dostępna jest też bez żadnych 
ograniczeń czasowych grota solna. Co ważne, za 
bardzo niską cenę można dokupić konkretne zabiegi. 
Czasem może być to przydatne, chociaż w większo-
ści liczba zaleconych zabiegów jest wystarczająca. 
– Mieliśmy nawet siedem zabiegów w jednym dniu – 
potwierdza pani Cecylia.
Dokładna diagnostyka
Cecylia Beńko jeszcze raz wraca do kwestii związanej 
z diagnostyką. – Zostałam bardzo dokładnie przeba-
dana, każdy organ był sprawdzany, a na koniec usły-
szałam, że nie mam żadnych zmian nowotworowych. 
Przed zakończeniem turnusu czekała mnie kolejna 
niespodzianka – lekarz zapytał mnie, czy jestem za-
dowolona z rehabilitacji, czy któryś z zabiegów był dla 
mnie zbyt obciążający lub nie podobał mi się. Zano-
tował moje uwagi w komputerze, dodając, że a konto 
następnego pobytu już dziś mogę wybrać sobie reha-
bilitantów i fizjoterapeutów.
Oprócz zabiegów kuracjusze skorzystali z wyciecz-
ki do Lwowa, podczas której zwiedzali miasto i byli 
w operze. Uczestniczyli także w wieczorze ukraiń-
skim, wieczorkach tanecznych i konkursie na najład-
niejszą piosenkę. 
Najlepsza rehabilitacja
Pani Cecylia nie ukrywa, że zarezerwowała już dwa 
kolejne turnusy z Gold Tour (bo jest problem z miej-
scami), na które pojadą członkowie Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku. Jak 
mówi, jest osobą, która nie chwali dnia przed zacho-
dem słońca. A pobyt w Truskawcu zalicza do najlep-
szej rehabilitacji, jakiej dotąd doświadczyła.
Na koniec dodaje ze śmiechem, że woli iść o kulach 
przez trzy piętra (w Truskawcu mieszkała w trzypię-
trowym sanatorium „Południowy”) niż jeździć windą 
w innym uzdrowisku.

Magda Wieteska

Zaproszenia: Liderów zainteresowanych przybyciem zapraszamy do kontaktu z BP Gold Tour 
(519 347 723) lub redakcją Gazety Senior (red. naczelna: 533 301 661).

Plan konferencji
10.00 Przedstawienie prelegentów i przywitanie zaproszonych gości, liderów wrocławskiego i dolnośląskiego środowiska 

senioralnego.
10.10 Wykład pt. „Mitologia uzdrowisk Kresowych” wygłosi gość honorowy prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja - 

historyk, biografista i autor wielotomowej historii Kresów pt. „Kresowa Atlantyda”.
11.15 Przerwa kawowa
11.30 Prezentacja bazy leczniczej, rodzajów zabiegów oraz medyczne uzasadnienie skuteczności procedur stosowanych 

w Sanatoriach w Truskawcu. Prelecje wygłosi gość specjalny Larysa Khomenko, główny specjalista i menadżer 
Sanatorium Szachtar i Południowy.

12.15 Przerwa kawowa
12.30 Prezentacja oferty pobytów w Sanatoriach w Truskawcu Biura Podróży Gold Tour. Spotkanie zakończy wystąpienie 

Krzysztofa Rutkowskiego, prezesa BP Gold Tour - prekursora i lidera wyjazdów do Truskawca w Polsce. 
13.15 Wspólny obiad
14.00 Zakończenie konferencji

GazetaKresowe uzdrowiska  
- po zdrowie do Truskawca. 
Konferencja dla Liderów UTW woj. dolnośląskiego.  
25 września 2017 – Wrocław. Wstęp z zaproszeniem.

W cenie:
•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

REKLAMA
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Odzyskaj zdrowie  
w „Nowym Zdroju”

Zapraszamy na turnusy 
rehabilitacyjne,  
pobyty lecznicze, 
wypoczynek i relaks.

8 dni od 
920 zł!

W cenie:
• 7 noclegów
• 7 wyśmienitych bufetów 

śniadaniowych
• 7 bogatych bufetów 

obiadokolacyjnych
• Konsultacja lekarska
• 15 zabiegów ordynowanych przez 

lekarza (3 zabiegi dziennie)

• Korzystanie z basenów i jacuzzi
• Korzystanie ze strefy saun  

(4 sauny)
• Korzystanie z siłowni
• 20% rabatu na zabiegi relaksacyjne
• Internet wi-fi
• możliwość dokupienia 

dodatkowego posiłku w cenie 18 zł

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

NOWY ZDRÓJ to nowoczesny obiekt położony w centrum uzdrowiska 
Polanica-Zdrój w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego, Pijalni Wód 
Mineralnych, Teatru Zdrojowego oraz deptaka.

Każdy turnus obejmuje również poranną gimnastykę, aqua-aerobic 
i spacer z przewodnikiem miejską trasą nordic walking.

Dzwoń! 
74 306 76 76

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

30 września - 9 listopada 2017 
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Teresa Lipowska 
o filmie i życiu
Książkowa propozycja nie tylko 
na wakacje.

„Nad rodzinnym albumem” to zapis rozmów Teresy Lipowskiej z Iloną Łepkow-
ską, scenarzystką serialu. Jak mówi aktorka, nie wyobrażała sobie, by tę książkę 
napisał ktoś inny. 
We wspomnieniach Teresy Lipowskiej, swoistej spowiedzi literackiej, przeczytamy 
nie tylko o jej zawodowej karierze, ale dowiemy się także wielu faktów z jej prywat-
nego życia. Aktorka wspomina o długich staraniach o dziecko, opowiada o swoim 
rozwodzie, sprawach czasem trudnych i bolesnych, ale bliskich każdemu z nas.
Książka wzbogacona jest wieloma fotografiami z rodzinnego albumu Teresy Li-
powskiej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Fot. Albert Emil Kirchner, Bazylika w Castello San Pietro w Weronie, 1845

Wakacyjne podróże  
z Muzeum Narodowym
Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne 
spacery oraz koncerty. Tego lata wyruszamy w podróż do 
ognistej Hiszpanii i pełnej szyku Francji, a także udamy się  
w wędrówkę po Dolnym Śląsku. 
W czasie wtorkowych i sobotnich spacerów z wolontariuszami zostaną zaprezen-
towane dzieła sztuki francuskiej, hiszpańskiej i śląskiej. Dodatkowo po sobotnich 
spacerach widzowie będą mieli szansę udać się w dalszą – muzyczną – podróż, 
wsłuchując się w muzykę danego regionu w wykonaniu gitarzysty Tomasza Ra-
dziszewskiego oraz jego gości. Wstęp wolny!

Program spotkań
11 lipca, 11.00 oraz 15 lipca, 16.00
Ognista Hiszpania – spacer 
z wolontariuszami
15 lipca, 17.00
Muzyczna podróż do Hiszpanii – duet 
gitarowy Tomasz Radziszewski  
oraz Karol Woźniak 
1 sierpnia, 11.00 oraz  
5 sierpnia, 16.00
Szykowna Francja – spacer 
z wolontariuszami

5 sierpnia, 17.00
Muzyczna podróż do Francji – duet 
gitarowy Urszula Skowrońska  
i Tomasz Radziszewski 
19 sierpnia, 16.00 oraz  
22 sierpnia, 11.00
Fascynujący Dolny Śląsk – spacer 
z wolontariuszami
19 sierpnia, 17.00
Muzyczna podróż po Dolnym Śląsku 
– duet gitarowy Tomasz Radziszewski 
i Karol Woźniak

Jaka jest naprawdę Teresa 
Lipowska, znana aktorka 
teatralna i filmowa? Czy jej życie 
przypomina historię nestorki 
rodu Barbary Mostowiakowej, 
w którą od 17 lat wciela się 
w serialu „M jak miłość”? 

„Nad rodzinnym albumem. Teresa Lipowska  
w rozmowach z Iloną Łepkowską”
Autor: Ilona Łepkowska, Teresa Lipowska
Wydawnictwo Dolnośląskie
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Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
marketing@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

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

609 941 775
509 550 645

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

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK
2016

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

Zapraszam Jolanta Furyk

BOT Podróżnik zaprasza na wycieczki jedno- i kilkudniowe

19 – 23 lipca Polesie (Chełm i okolice) oraz Zamość  

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

27 września - 1 października Bieszczady Jesienne

29 lipca Niemcy Szwajcaria Saksońska 

12 sierpnia Czechy
Siedziby czeskiej arystokracji – Sternberg zamek – Sovinec zamek 
(jednodniowa)

Bastei – Rammenau barokowy 
pałac – Grossedlitz barokowe 
ogrody (jednodniowa)

Senior lipiec/sierpień

Rejowiec – Krupe – Zamość – Szczebrzeszyn – Sochy – Zwierzyniec – Włodawa – Poleski Park 
Narodowy – Chełm – Horodło – Hrubieszów  

19 sierpnia Niemcy
Sprewald Rezerwat Biosfery UNESCO spływ łodziami 
po kanałach Szprewy - Lubenau (jednodniowa)

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

Wycieczka: Gniezno - Biskupin - 
Pola Lednickie. 
Termin 15.09.2017 (piątek)
Zwiedzanie z przewodnikiem.
Gniezno: Katedra Wniebowzięcia NMP, która od stu-
leci góruje nad miastem z prastarego wzgórza Lecha; 
Drzwi Gnieźnieńskie z życiorysem  św. Wojciecha 
i gotyckimi portalami, Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, tutaj poznamy historię  państwa polskiego 
oraz historię Gniezna. 
Obiad ok. 13:00 -14:00.
Biskupin: zwiedzanie rezerwatu archeologicznego, 
najstarszej odkrytej osady na ziemiach polskich na 
Jeziorze Biskupińskim.
Pola Lednickie: na terenie Pól Lednickich na brzegu 
jeziora Lednica od 1997 roku odbywają się coroczne 
spotkania młodzieży – Lednica 2000. Prowadzi tędy 
także szlak pątniczy Droga św. Jakuba. W Lednicy 
jest pochowany Jan Góra. Znajdują się tu m.in. Bra-
ma Ryba, zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia oraz 
Dom Jana Pawła II. 

Wycieczka: Kamieniec Ząbko-
wicki - Henryków – Ziębice.  
Termin: 21.10.2017 (sobota) 
Zwiedzanie z przewodnikiem
Kamieniec Ząbkowicki: Kamieniec Ząbkowicki sły-
nie z niezwykle efektownego, XIX-wiecznego pałacu 
Marianny Orańskiej, wchodzącego w skład założenia 
pałacowo-parkowego. Cztery czerwone wieże pałacu 
górują ponad miejscowością. To bardzo malownicza 
budowla położona przy ulicy Zamkowej, w otoczeniu 
parku, dziś rewitalizowana i udostępniona dla tury-
stów. Plac Kościelny, z kościołem pw. Wniebowzięcia 
NMP; wspaniałą, potężną świątynią pocysterską, sto-
jącą w towarzystwie dawnych zabudowań klasztor-
nych, w których powstało Archiwum Państwowe oraz 
Izba Pamiątkowa. 
Henryków: pocysterski barokowy zespół klasztorny 
z kościołem Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzci-
ciela. Tutaj powstała Księga Henrykowska – zabytek 
piśmiennictwa polskiego, gdzie zostały utrwalone 
słynne słowa w języku polskim – „daj teraz ja pomielę 
a ty odpocznij“.

Ziębice: Zespół poklasztorny krzyżowców z czerwo-
ną gwiazdą – kościół pw. śś. Piotra i Pawła. Ratusz 
miejski z XIX w. w stylu eklektycznym (neogotyckim 
z neorenesansowym).

Prelekcja
Kiedy: 21 września, godz. 14.00 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora,  
pl. Dominikański 6, sala 210 (II piętro).
Zapisy na prelekcje: Elżbieta Iwańska, 
tel. 71 772 49 40.

Klub Seniora Podróżnika zaprasza również na je-
sienne spacery po Wrocławiu, o których będzie infor-
mować przed każdym spotkaniem.

Klub Podróżnika zaprasza na wycieczki
W sierpniu i wrześniu odbędą się kolejne prelekcje oraz wycieczki 
do ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.
Zapisy na wycieczki i spacery po Wrocławiu odbędą się 17 sierpnia 
we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, sala 
28 (parter) w godz. 11.00 – 13.00. 

Zapisy na spacery i wycieczki odbywać się będą przed i po prelekcji Klubu Seniora Podróżnika 
im. Janusza Czecha w sali 210 na II piętrze oraz podczas dyżuru klubu.  
Zapisy przyjmuje pani Teresa Szewioła tel. 691 395 470, tel. 797 163 682. 



Uczyć – tworzyć – wspierać 
Trwają działania w ramach projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” 
skierowanego do uniwersytetów trzeciego wieku. Głównym motywem 
jest wymiana wiedzy, idei, doświadczeń oraz wzajemne inspirowanie się, 
wspieranie i wspólne tworzenie. Stąd, zarówno w nazwie projektu, jak 
i w logice zaplanowanych działań, obecne jest odniesienie do triady: uczyć – 
tworzyć – wspierać. 

Projekt „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”, dofi-
nansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku” w 2017 roku, realizowany jest 
przez kilka dolnośląskich uniwersytetów trzeciego 
wieku. Beneficjentem i liderem projektu jest Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocław-
skim, a partnerami są lokalne UTW z Oławy, Legnicy, 
Strzelina, Głuszycy, Zgorzelca, z Wrocławia – Mię-
dzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku przy Ewan-
gelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej oraz nowo-
powstały UTW w Gryfowie Śląskim. 

Szkolenia, warsztaty, konsultacje
Program oferuje szkolenia, warsztaty, konsultacje, 
działania animacyjne oraz wymianę kadry i dobrych 
praktyk, a zatem działania edukacyjne, animacyjne 
i aktywizujące społeczność senioralną. Realizowa-
ne przedsięwzięcia skierowane są w głównej mierze 
do osób starszych, jednak mogą brać w nich udział 
również młodsi pracownicy: edukatorzy, animatorzy, 
wolontariusze i sympatycy lokalnych UTW. Istotnym 
elementem są działania o wymiarze międzygenera-fot. Archiwum Projektu
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15 – 22.08.2017 – 849 zł  zamiast 1200 zł

20 – 27.08.2017 – 849 zł  zamiast 1200 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 

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
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cyjnym, dlatego też projekt nie ogranicza się wyłącz-
nie do seniorów, chociaż to oczywiście oni stanowią 
jego największą wartość.

Spotkania w lokalnych UTW
Projekt podzielono na trzy moduły. Dwa z nich zo-
stały już zrealizowane. Pierwszy koncentrował się na 
wymianie dobrych praktyk i spotkaniach w lokalnych 
UTW i był koordynowany przez Annę Gużdę. W dru-
gim module, koordynowanym przez Ilonę Zakowicz, 
odbyły się szkolenia, warsztaty i konsultacje zarówno 
dla seniorów, jak i edukatorów osób starszych.  
W trzecim module, zaplanowanym na jesień, koordyno-
wanym przez  Aleksandrę Marcinkiewicz-Wilk i Moni-
kę Humeniuk, seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć 
w wybranych zajęciach akademickich realizowanych 
przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Co istotne, formuła tego 
modułu umożliwia dialog międzypokoleniowy. Uczest-
nictwo seniorów w wykładach, w których zazwyczaj 
biorą udział studenci, pozwoli na wzajemne pozna-
nie się obu generacji, a w konsekwencji – na zmianę 

stereotypów dotyczących zarówno postrzegania osób 
starszych, jak i młodzieży. 

Seniorzy superwizorzy
– Warto zaznaczyć, że w ramach projektu został po-
wołany zespół do spraw superwizji, w skład które-
go wchodzą seniorzy – słuchacze UTW z UWr pod 
przewodnictwem pani Stanisławy Warmuz, rzecznika 
UTW. Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i mo-
nitorowanie działań edukacyjnych w ramach projek-
tu. Pracom zespołu towarzyszy świadomość, iż dobra 
i życzliwa superwizja może działać z korzyścią dla 
działań oferowanych przez uczącą się społeczność 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku – edukacyjnie, mo-
tywacyjnie i mobilizująco – podkreśla dr Małgorzata 
Malec-Rawiński, koordynatorka projektu i kierownicz-
ka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim.

Opinie seniorów
Ze względu na fakt, że działania projektowe skiero-
wane są do placówek zrzeszających osoby starsze, 

głos seniorów ma tu decydujące znaczenie. Przed-
stawiamy zatem opinie słuchaczy UTW w UWr z ze-
społu ds. superwizji:

– Zgodnie z założeniem projektu uczyliśmy się wza-
jemnie, poznawaliśmy mocne strony każdego z uni-
wersytetów, z zainteresowaniem obserwowaliśmy 
i niejednokrotnie uczestniczyliśmy w zajęciach, któ-
re prezentowano. Spotkania projektowe poświęco-
ne wymianie dobrych praktyk wskazują na potrzebę 
spotkań słuchaczy uniwersytetów umożliwiających 
nawiązanie dobrych relacji, współpracę w realizacji 
wspólnych działań i stworzenie wielkiej wspólnoty 
uniwersytetów trzeciego wieku – mówi Stanisława 
Warmuz.

– Największą wartością jest porównanie organizacji 
i działania różnych UTW, szkolenia w zakresie inte-
resujących seniorów zagadnień, wymiana doświad-
czeń, nawiązywanie przyjaznych kontaktów, konso-
lidacja środowisk senioralnych. Przekazana wiedza 
może stać się podstawą do poszerzenia działalności 
poszczególnych UTW, zainteresowań i aktywności 
seniorów – uważa Beata Chłap.

– To dobry pomysł, by wyjść z murów własnego UTW 
i rozejrzeć się, co dzieje się wokół nas, jakie słu-
chacze innych UTW mają oczekiwania i osiągnięcia 
(a mają), jak możemy poszerzyć własne możliwości 
i umiejętności choćby we współpracy ze szkołami, 
z seniorami z domów opieki czy z okolicy. Dotyczy to 
wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku, również 
naszego – dodaje Wanda Paszke.

Na zakończenie ostatniego modułu projektu przewi-
dziana jest organizacja spotkania podsumowujące-
go (z udziałem wolnych słuchaczy, przedstawicieli 
WNHiP, koordynatorów projektu i władz UWr), ogło-
szenie wyników konkursu dla najaktywniejszych wol-
nych słuchaczy oraz konferencja naukowo-popularna.

Ilona Zakowicz / red. MW

fot. Archiwum Projektu
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Klub Jaś Wędrowniczek 
ul. Powstańców Śl. 5/119, Wrocław 
tel. 509-134-973 lub 71 780-66-61

Oraz wiele innych atrakcyjnych lokalizacji i ośrodków m. in. 
w Krynicy-Zdroju, Ciechocinku, Bieszczadach, Zakopanem.

Wczasy wypoczynkowe i turnusy  
rehabilitacyjne w domach wczasowych

Klub - Jaś Wędrowniczek 
zaprasza SENIORÓW !!!

 Rewal 80 m od morza  Lipiec-sierpień 1680 zł 
wrzesień 1380 zł 14 dni 80 m. od morza pokoje z balkonami.
 Mielno  wrzesień - 890 zł (7 dni - turnusy rehabilitacyjne)
 Świnoujście  - domy wczasowe blisko promenady 
(8-dniowe pobyty)
lipiec - sierpień - 1040 zł, wrzesień - 670 zł; miejsce w pokoju 
z łazienką, TV, pokoje 2 os. i 3 os., 3 posiłki dziennie, kawiarnia.
 Międzyzdroje 
sierpień - wrzesień - cena w zależności od wybranego 
terminu i długości pobytu; 3 posiłki dziennie, pokoje z łazienką, 
TV, balkonem, czajnik bezprzewodowy, parawan, koc, ręczniki, 
przewóz autokarem +160 zł.
 Ciechocinek 
16.08 - 25.08 - 990 zł; 3 posiłki dziennie, wieczorki przy 
orkiestrze od godz. 19:00, możliwość korzystania z zabiegów 
leczniczych oraz basenu krytego, przewóz autokarem +140 zł. 
 Kudowa-Zdrój  (8-dniowe wczasy - termin dowolny)
lipiec - sierpień - 680 zł, wrzesień - 640 zł; miejsce w pokoju 2-os.  
z łazienką, TV Sat., winda, 3 posiłki dziennie (szwedzki stół), 
restauracja, mini SPA, sauna, baseny lecznicze, wycieczki fakultatywne 
(płatne). Możliwość wykupienia pakietu zabiegów leczniczych.
 Busko-Zdrój  (w centrum Zdroju)
lipiec - październik - 963 zł (7 dni - pobyty lecznicze z zabiegami)
lipiec - październik - 678 zł (7 dni - pobyty wypoczynkowe)
komfortowe pokoje z łazienką, TV, balkon, winda, w cenie 3 posiłki 
dziennie / 2 zabiegi dziennie. Kąpiele siarczkowe, borowinowe, 
solankowe masaże + szeroka gama zabiegów. Możliwość korzystania 
z basenu krytego. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów.
 Polanica-Zdrój  (14-dniowe wczasy leczniczo-
kondycyjne) 01.07 - 30.09 - 1380 zł, 01.10 - 30.10 - 1100 zł, 
09.11 - 23.11 - 990 zł, pokoje 2-os. z łazienką, TV, winda, 10 
zabiegów leczniczych / 3 posiłki dziennie. Dom wczasowy położony 
w centrum przy parku Zdrojowym. Wycieczki fakultatywne (płatne).

Edycja 
2017

Firmy, które przystąpiły  
do programu Otwarci 50+

Seniorzy



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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REKLAMA

Niezbędnik

Edukacja
Ośwata Śpółdzielnia Pracy
Wrocław, ul. Kolejowa 36

Informacja/Kultura
Muzeum Pana Tadeusza
Kamienica pod Złotym Słońcem
Wrocław, Rynek 6

Gazeta Senior
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum Seniora
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Nieruchomości
Bouygues Immobilier Polska
Mieszkania przyjazne seniorom

800 123 123 
bezpłatna 
infolinia

Opieka
Leśny Dom Seniora
Gąsawa, Piastowo 13a

52 526 22 88

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

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Biuro Podróży Gold Tour
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Kompleks Wczasowo 
-Rehabilitacyjny JANTAR-SPA
Niechorze, al. Bursztynowa 31

91 386 33 59

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

74 306 76 76

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

ORW Graal
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

Ośrodek Wypoczynkowy 
„WISŁA”
Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 33

74 871 61 74

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

94 354 31 16

Centrum Rehabilitacji  
i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA
Sarbinowo, ul. Plażowa 4

94 316 57 27

Słotwiny Arena
Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska 51A

18 471 57 17

Willa Cecylia
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Willa KOALA
Karpacz, ul. Skalna 84

75 76 19 009

Usługi
PSZOK ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

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

Sklepy Społem Północ
Sklepy Tradycja i Jakość

692 449 474

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

690 478 660

Zdrowie i uroda
Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

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

Fundacja GEERS  
Dobry Słuch
Umów się na badanie pod  
bezpłatnym numerem  

800 889 400

Kolanko Senior Care
fizjoterapia w domu pacjenta

606 953 454

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Mycosan.pl
Leczenie grzybicy stóp i paznokci

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

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

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

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

71 344 81 20

zdrowie-dom.pl
Twoje zdrowie i otoczenie

Styks - Ludzie  
dla ludzi  

w trudnych  
chwilach

601 700 280 

Gazeta Senior Kraj 
już 7 sierpnia w dystrybucji 

www.gazetasenior.pl/reklama/
zapraszamy do reklamy


