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Rozmowa z Gwiazdą

Radio to teatr 
wyobraźni
Radio Pogoda znane jest wszystkim słuchaczom, którzy tęsknią 
do piosenek z lat 50, 60, 70-tych. Bo właśnie w tej stacji mogą 
je usłyszeć i uśmiechnąć się do swoich wspomnień. 
Od godz. 6 do 10 słuchaczy wita duet: Joanna Piłat-Kruk 
i Zygmunt Chajzer. W „Pogodnym poranku” niespiesznie 
gawędzą, dostarczając informacji i poprawiając nastrój tym, 
którzy mają problem z porannym wstawaniem. Z dziennikarzami 
Radia Pogoda rozmawiamy o złotych przebojach, radiowych 
wpadkach oraz prywatnych i zawodowych marzeniach. 

Magda Wieteska: Prowadzicie Państwo 
„Pogodny poranek” w Radiu Pogoda, który 
zaczyna się już o szóstej rano. Dla słucha-
czy – a dla Państwa? O której muszą wstać 
prezenterzy porannej audycji, aby z uśmie-
chem zacząć dzień?

Joanna Kruk: Jak najpóźniej można :)) Tak się 
składa, że jestem ukrytym śpiochem, więc śpię, 
dopóki mogę. Budzik dzwoni o 4.58 i już pół godziny 
później jestem w drodze do radia. Rowerem – więc 
nie stoję w porannych korkach.

Zygmunt Chajzer: Ja mam wyjątkowy przywilej. 
Dojazd do radia zajmuje mi nie więcej niż 15 minut.

M.W.: Radio Pogoda to ulubiona stacja 
wszystkich, którzy kochają piosenki sprzed 
lat. A czy Państwo osobiście lubicie sta-
re, dobre przeboje? Macie swoje ulubione 
utwory?

J.K.: Oczywiście! Moje najukochańsze piosenki, 
które można usłyszeć właściwie tylko w Radiu Po-
goda, to „Miłość ci wszystko wybaczy” Ordonówny 
czy „To ostatnia niedziela” Fogga. Ale przyznam też, 
że wiele piosenek poznałam bliżej dopiero w Radiu 

Pogoda. Jedną z nich jest „Bez ciebie jesień” 
w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej. To ostat-

nio moja zdecydowana faworytka. Za-
chęcam do słuchania jej w Pogodnym 

Poranku i śpiewania razem z nami.

Z.Ch.: Oczywiście przeboje 
Radia Pogoda to przeboje mojej 

młodości. Wszyscy wtedy 
słuchali radia, ja słuchałem 
tego, co podobało się moim 
siostrom. Była więc Maria 
Koterbska, Violetta Villas, 
Jerzy Połomski czy Mie-
czysław Wojnicki. Później 
gdzieś te wielkie przeboje, 
te „złote pierścionki”, „augu-
stowskie noce” i „karuzele” 
odpłynęły... A teraz dzięki 
Radiu 
Pogoda triumfalnie powra-
cają. Zresztą również młodzi 
ludzie odkrywają te dawne 

piękne melodie.

M.W.: Pan Zygmunt przy-
godę z radiem rozpoczynał 

wiele lat temu, Pani Joanna 
jest młodą dziennikarką. Jak 

się Państwu, tak międzypokole-

niowo, pracuje?

J.K.: Nie taką znowu młodą (śmiech), w radiu 
pracuję ponad 20 lat. Z Zygmuntem pracuje mi się 
doskonale. Wiele mogłabym powiedzieć o moim 
porannym partnerze, ale nie to, że dzieli nas po-
kolenie. Mam wrażenie, że Zygmunt Chajzer jest 
dużo młodszy czy też młodzieńczy, niż wielu moich 
rówieśników.

Z.Ch.: Pracuje się nam doskonale. Asia jest profe-
sjonalistką, bardzo rzetelną, pracowitą dziennikarką 
radiową. Znakomicie daje sobie radę w wirtualnym 
świecie. Dla niej internet nie ma tajemnic. Ja miał-
bym z tym kłopoty. Często zaskakuję Asię wiedzą, 
ciekawostkami o czasach z mojej młodości. Jej wte-
dy nie było na świecie. Uzupełniamy się, a w radiu 
to bardzo ważne.

M.W.: Panie Zygmuncie, jest Pan niekwe-
stionowaną gwiazdą radia i telewizji. Dla-
czego wybrał Pan właśnie ten zawód?

Z.Ch.: Odpowiedź nie jest taka prosta. W radiu było 
dla mnie zawsze coś fascynującego. Tajemnicze 
głosy mądrych ludzi, których tylko sobie wyobraża-
łem. Piękna muzyka, która płynęła z tego małego 
pudełka. Ktoś powiedział, że radio to wielki teatr 
wyobraźni, a ja chciałem być częścią tego magicz-
nego świata. Udało się. Zaczynałem w redakcji 
sportowej, a potem było „Lato z Radiem”, „Sygnały 
Dnia”, „Cztery Pory Roku”. A teraz Radio Pogoda, 
które przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. Praca 
w Radiu Pogoda daje mi wiele satysfakcji. Mam 
poczucie, że po prostu jesteśmy potrzebni naszym 
słuchaczom.

M.W.: Pani Joanno – to samo pytanie kieruję 
do Pani. Podobno już w wieku 18 miesięcy 
nauczyła się Pani płynnie mówić, co jak Pani 
przyznaje – wykorzystuje Pani do dziś…

J.K.: Tak początki mojej „oratorskiej kariery” wspo-
mina moja mama. Rzeczywiście, zawsze lubiłam 
opowiadać historie. Teraz korzysta z tego mój sied-



3Rozmowa z Gwiazdą

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

mioletni bratanek. A za mikrofonem i w słuchawkach 
po prostu czuję się najlepiej. W przyciemnionym 
studiu, w bezpośredniej bliskości doskonałej muzyki 
tworzyć teatr wyobraźni, którym przecież jest radio. 

M.W.: Panie Zygmuncie, był Pan także moc-
no związany ze sportem. Skończył Pan AWF, 
przez wiele lat grywał w siatkówkę, był Pan 
dyplomowanym trenerem siatkówki. Czy 
nadal jest Pan aktywny sportowo?

Z.Ch.: Tak, gram nadal w siatkówkę, przy czym 
zamieniłem twardą nawierzchnię hal sportowych na 
miękki piasek. Teraz gram w siatkówkę plażową. 
Jeśli zdrowie dopisuje, robię to 2-3 razy w tygodniu. 
Poza tym staram się promować siatkówkę wśród 
młodzieży. Pomagam młodzieżowemu klubowi Spar-
ta i jestem ambasadorem Olimpiad Specjalnych.

M.W.: Dziennikarze często opowiadają 
o zabawnych wpadkach na wizji. Jak było 
u Państwa?

J.K.: Jak jest w Radiu Pogoda? Jest na żywo i bez 
żadnego udawania, więc jeśli ktoś się przejęzyczy, 
pomyli albo bez powodu rozśmieszy – po prostu się 
poprawiamy, mówimy, co nas rozśmieszyło i mamy 
nadzieję, że słuchacze też uważają, że to zabawne. 
Dają temu zresztą wyraz, dzwoniąc często do Radia 
Pogoda.

Z.Ch.: Drobne wpadki zdarzają się prawie co-
dziennie. A to godzinę się pomyli, a to dzień, ale 
poważniejszej wpadki nie zaliczyliśmy. Choć byłem 
świadkiem, kiedy prezenterka złożyła serdeczne 
urodzinowe życzenie nieżyjącemu artyście. Weso-
ło nie było, a wniosek – każdą informację należy 
sprawdzać.

M.W.: Radio Pogoda jest strategicznym 
patronem medialnym wrocławskich Dni 
Seniora. Czy obserwujecie Państwo aktyw-
ność osób starszych? Czy i jak zmieniają 
się ich zainteresowania, czy możemy mówić 
o nowym pokoleniu – właśnie aktywnych 
seniorów?

J.K.: Marzę, żeby tak było, ale moim zdaniem 
polskim seniorom daleko jest jeszcze do aktywności 
seniorów ze świata. Jednocześnie obserwuję, jak to 
się zmienia, jak chętnie seniorzy uczestniczą w wy-
kładach i warsztatach choćby uniwersytetu trzeciego 

wieku, zajęciach sportowych czy imprezach. Te ob-
serwacje, wiek, werwa, uśmiech i kondycja naszych 
seniorów są dla mnie niezwykle budujące.

Z.Ch.: Na szczęście starsze osoby są 
coraz bardziej aktywne. Uprawiają 
sport, ruszają się, spotykają, uczest-
niczą w wydarzeniach kulturalnych. 
Tak długo jak się da nie wolno 
siedzieć w domu przed telewizo-
rem. Oby tylko zdrowie dopisy-
wało.

M.W.: Panie Zygmun-
cie, dziennikarską żyłkę 
otrzymał w genach Pana 
syn Filip. Występuje-
cie razem na antenie, 
napisaliście wspólnie 
książkę. Jak to jest pra-
cować razem ze swoim 
dzieckiem? Proszę o tym 
opowiedzieć.

Z.Ch.: Świetnie się z Filipem 
rozumiemy. Nadajemy na tych 
samych falach. Mamy podobne 
poczucie humoru. To pomaga we 
wspólnej pracy.

M.W.: Państwa ulubiony sposób na 
wypoczynek?

J.K.: Codziennie jeżdżę rowerem i biegam, to moje 
główne pasje. A od czasu do czasu uwielbiam widok 
i szum morza. Nic, tylko siedzieć i patrzeć. Tak 
zbieram siły przed powszednim dzwonkiem budzika 
o 4.58.

Z.Ch.: Sport, działka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem koszenia trawy. Uwielbiam zapach świeżo 
skoszonej trawy.

M.W.: Jakie są Państwa marzenia? Te zawo-
dowe i te prywatne? 

J.K.: Moje marzenia spełniają się codziennie 
– kiedy mówię: „Dzień dobry, tu Asia Kruk i Po-
godny Poranek w Radiu Pogoda”. Kiedy mogę 
zdrowa planować następny dzień albo następną 
podróż. A z tych większych? Być w ruchu, podró-
żować, zobaczyć zorzę polarną, czerwoną ziemię 

Brazylii czy zanurkować do kolorowych raf. No i naj-
większe: żeby bliscy byli zdrowi i żeby na świecie 
był spokój.

Z.Ch.: Ja chciałbym, żeby Radio Pogoda było 
słyszalne w całej Polsce. Mamy ograniczony zasięg. 
A chcielibyśmy docierać do wszystkich, którzy do-
ceniają piękno starych melodii i klimat niezapomnia-
nych wspomnień.

M.W.: Dziękuję za rozmowę.

POGODNY PORANEK

od poniedziałku do piątku

w godz. 06:00 - 10:00
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Aktualności kulturalne 
Nasz reporter Jurek Dudzik przygotował dla Państwa kalendarium 
najciekawszych wydarzeń ze świata kultury i sztuki na jesienno-zimowy sezon. 
Sprawdźcie, gdzie warto pójść, co obejrzeć i czego posłuchać.

Galeria Miejska
Na Kiełbaśniczej we Wrocławiu jest takie 
miejsce, gdzie można sobie na chwilę odsap-
nąć po zwiedzaniu Rynku. To Galeria Miejska. 
Zakres i tematyka prezentowanych prac i dzieł sztuki 
są ogromne, ale na pewno współczesne. Ekspozycja 
zwykle zmienia się raz w miesiącu. Tutaj promuje się 
młode talenty, tutaj można poznać twórczość wro-
cławskich profesorów z ASP. Bez względu na zna-
jomość trendów w sztuce warto wstąpić i poćwiczyć 
się w sztuce czytania obrazków. Niegdyś podziwiano 
biegłość artysty, umiejętność odwzorowania, teraz 
ważniejsza od precyzji jest treść. Choć nie zawsze ta 
zasada się sprawdza. Wstęp na wystawy bez biletu, 
a adres to Kiełbaśnicza 28, obok tych kul zawieszo-
nych w poprzek ulicy.

Nowy sezon w NFM
Jakie wybitne koncerty usłyszymy we Wro-
cławiu? 
We wrześniu Wratislavia Cantans po raz 52, sir John 
E. Gardiner poprowadzi Monteverdi Choir i English 
Baroque Soloists. To wydarzenie samo w sobie. 
Będą dwa koncerty. W listopadzie Dance Theatre of 
Harlem i Jazztopad. W styczniu recital skrzypcowy 
Noaha Bendixa-Balgleya. W marcu Avishai Cohen 
Trio wraz z Brno Filharmonie. W kwietniu Philhar-
monia Orchestra – już teraz warto kupować bilety na 
koncert 25 kwietnia. Później tylko z drugiej ręki. Dla 
miłośników Mazowsza koncert z okazji 70 rocznicy 
istnienia zespołu. W czerwcu na zakończenie sezonu 
Carmina Burana, poprowadzi maestro Giancarlo Gu-
errero, przygotowanie chórów Agnieszka Franków- 
Żelazny.
Ciekawość zżera, jak poprowadzi w tym sezonie Or-
kiestrę Leopoldinum Joseph Swensen, nowy dyrek-
tor artystyczny. Pierwszy koncert już 30 września.
Oczywiście będą koncerty Filharmonii Familijnej 
i całe mnóstwo świetnej muzyki. Każdy znajdzie coś 
dla siebie.

TIFF festiwal
Po raz siódmy we Wrocławiu mamy możli-
wość uczestniczyć w tym niesamowicie cie-
kawym wydarzeniu. 
Zapisywanie obrazków jest teraz dostępne właściwe 
dla każdego. Więc po co organizować z tego powodu 
w kilku miejscach we Wrocławiu wystawy, dyskusje, 
performance? Po to, by lepiej zrozumieć otaczającą 
nas codzienność oraz przeszłość.

Program główny
„Zablokowane” –  wystawa w Muzeum Współcze-
snym Wrocław na pl. Strzegomskim: 7 września do 
8 października;
„Przywiezione” – w Galerii Dizajn BWA ul. Świdnicka: 
2-7 września do 29 października;
„Rozpoznanie” – w Galerii Studio ul. Ruska 46a/301: 
7 września do 30 września.
Holy Art TIFF Open + to efekt pracy młodych twórców. 
Prace można zobaczyć w Galerii SiC! BWA na placu 
Kościuszki, w MWW na pl. Strzegomskim, w Galerii 
Tętno ul. Jatki 12-13 i w Galerii Ruska 46.
Oprócz programu głównego sporo innych wydarzeń.

Weź udział  
w wystawie
Chcesz, by Twoje zdjęcia stały się częścią 
wystawy PRZYWIEZIONE?

Zapraszamy do przynoszenia swoich zdjęć do galerii 
Dizajn BWA Wrocław w dniach 7-30.09.2017 (środa-
-piątek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w weekend 
w godzinach: 12:00-20:00. Zdjęcia, które zostały 
przywiezione do Wrocławia z różnych stron świa-
ta, mogą znaleźć się na ścianach galerii. Fotografie 
zostaną zeskanowane, wydrukowane i opisane na 
odwrocie przez właścicieli, po czym zostaną zawie-
szone na ścianach galerii. Po zakończeniu wystawy 
29 października będzie można swoje zdjęcia zabrać 
do swojego archiwum. Każde zdjęcie to opowieść, 
ale czas zaciera szczegóły i z czasem portrety tracą 
imię, nazwisko, tożsamość. Warto opisywać zdjęcia.

Pszczoły na Capitolu
Na dachu Teatru Muzycznego Capitol we 
Wrocławiu stanęły dwa ule. Pierwszego mio-
du z Pasieki Capitol można spodziewać się 
w maju przyszłego roku.
Capitol dołączył do instytucji wspierających pszczoły. 

Teatralna pasieka powstała we współpracy z Fun-
dacją Instytut Rozwoju Pszczelarstwa. Łukasz Wy-
szkowski, prezes Fundacji, podkreśla, że obecność 
pszczół w mieście sprzyja bioróżnorodności, ocale-
niu przed zniknięciem licznych gatunków ptactwa, 
owadów i roślin, i poprawia stan miejskiej zieleni.
Łagodna krainka
Pszczoły krainki (Apis mellifera carnica), które za-
mieszkały na dachu teatru, to odmiana pochodząca 
z Bałkanów, ceniona przez pszczelarzy na całym 
świecie za… łagodność. Nie są agresywne wobec lu-
dzi, ale świetnie bronią się przeciwko pasożytniczym 
owadom, a ponadto dobrze odnajdują się w środo-
wisku miejskim. Do Capitolu przyjechały z Laskówki 
koło Barda.
„Życie na wylotku” online
Wylotek to „pas startowy” przed wejściem do ula. Na 
stronie Teatru Muzycznego Capitol otworzono za-
kładkę „Życie na wylotku

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

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

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

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

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przy ulicy Ołbińskiej 32 oraz wszystkich 

hospicjów, domów pomocy i szpitali.

www.facebook.com/zapal.swieczke

601 700 290

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

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

Od 23 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

www.styx.pl

Jak napisać  
testament? wykład 
24 września rozpoczynają się obchody 
Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów, 
które potrwają do 1 października. W różnych 
częściach kraju będą odbywać się wykłady dla 
wszystkich zainteresowanych. We Wrocławiu wykład 
już 25 września o godz. 13:00 we Wrocławskim 
Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, Fundacja Otwarte Forum, wydarzenie organi-
zowane jest po to, aby „zdjąć z testamentów łatkę” dokumentów pisanych wyłącznie 
przez osoby zamożne, umierające lub poważnie chore. – Pragniemy, aby Polacy 
zrozumieli, że napisanie testamentu nie wiąże się ze wcześniejszym umieraniem. 
Wręcz przeciwnie, dowiedziono, że osoby sporządzające te dokumenty cieszą się 
długim życiem – tłumaczy Ewelina Szeratics, managerka prowadzonej przez Funda-
cję Otwarte Forum kampanii „Napisz Testament”. Podkreśla, że pomysł na zorgani-
zowanie tygodnia testamentowego pochodzi z zagranicy, gdzie co roku odbywają są 
podobne akcje, zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 
w dziedzinie prawa spadkowego.

Bez testamentu
Dużą grupę osób niesporządzających testamentów stanowią osoby samotne. Zgod-
nie z polskim prawem, jeśli taka osoba nie zostawi testamentu i nie posiada żadnych 
krewnych, cały jej majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania, a je-
śli nie da się jej ustalić, wówczas dziedziczy Skarb Państwa. Co roku wiele gmin 
otrzymuje spadek po zmarłych. Wielokrotnie są to zadłużone mieszkania, a zaspo-
kojenie wierzycieli jest obowiązkiem gminy. W takich sytuacjach gmina jest zatem 
stratna. Jeśli jednak mieszkanie jest „czyste”, wówczas na konto ogólne gminy wpły-
wają środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości lub 
lokal taki trafia do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych  w danej miejscowości 
i przydzielany jest potrzebującym.

Aby majątku nie przejęła gmina
– Celem naszej akcji jest również uświadomienie Polakom, że jeśli nie mają komu 
przekazać tego, co posiadają, a nie chcą, aby ich majątek przejęła gmina lub Skarb 
Państwa, mogą rozważyć uwzględnienie w testamencie tych, którzy naprawdę po-
trzebują wsparcia. A ci najczęściej zwracają się o pomoc do fundacji i stowarzyszeń, 
działających na terenie całego kraju, które starają się sprostać wyzwaniu i wyciągnąć 
rękę do każdego potrzebującego – wyjaśnia Ewelina Szeratics z Fundacji Otwarte 
Forum. Dodaje, że w ramach kampanii „Napisz Testament” fundacja zajmuje się po-
szukiwaniem organizacji, które wspierają najbardziej potrzebujących oraz działają, 
aby zmieniać świat na lepsze. Rekomendowanych jest jedenaście fundacji i stowa-
rzyszeń, których uwzględnienie w testamencie warto rozważyć. Są sprawdzone pod 
względem uczciwości: – Przejrzeliśmy ich sprawozdania finansowe, które zresztą 
każdy może przeczytać na ich stronie, zbadaliśmy czy prowadzone przez nie działa-
nia są etyczne i czy rzeczywiście działają w sposób, który mają wskazany w statucie 
– tłumaczy Ewelina Szeratics.

Przyjdź na wykład!
W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów, od 24 wrze-
śnia do 1 października, w różnych częściach kraju, będą odbywać się wykła-
dy dla wszystkich zainteresowanych. We Wrocławiu wykład odbędzie się 25 
września (poniedziałek) o godz. 13:00 we Wrocławskim Centrum Seniora przy  
pl. Dominikańskim 6. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy: Elżbieta Iwańska,  
tel. 71 772 49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com
Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie:  
www.napisztestament.org.pl
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Taniec międzypokoleniowych  
i międzynarodowych kapeluszy

W piątek, 15 września rozpoczęły się Dni Seniora we 
Wrocławiu. Podczas inauguracji bawili się nie tylko 
wrocławianie, ale przyjezdni z całej Polski i z zagranicy. 
Nie tylko seniorzy, ale również młodsze i najmłodsze 
pokolenia. Pobito Rekord Kapeluszowy Wrocławia, 
a Marsz Kapeluszy przeszedł z pl. Nowy Targ do Rynku, 
gdzie rozpoczęła się kolejna część imprezy. Było 
głośno, radośnie i bardzo kolorowo!

Wrocławskie Centrum Seniora razem z partnera-
mi już po raz dziewiąty zorganizowało Dni Seniora, 
choć, jak podkreśla Robert Pawliszko, szef WCS, to 
seniorzy są tu gospodarzami, a Centrum jedynie ko-
ordynuje całe przedsięwzięcie. Dodajmy, że niemałe 
przedsięwzięcie – przez niecały miesiąc we Wrocła-
wiu odbędzie się prawie 200 imprez dedykowanych 
osobom starszym.

Prawie 1500 kapeluszy!
Obchody rozpoczęły się tradycyjnie na pl. Nowy Targ, 
gdzie odbyła się rejestracja kapeluszy i bicie Kape-
luszowego Rekordu Wrocławia. Okazało się, że po-
biliśmy zeszłoroczny wynik – z 1300 na 1493 kape-
lusze! Ten znak rozpoznawczy senioralnego święta 
towarzyszył wszystkim uczestnikom inauguracji. Były 
kapelusze eleganckie, z epoki, meloniki, kowbojskie, 
wykonane samodzielnie, z małym i dużym rondem, 
ozdobione kwiatami, owocami, piórami. Jedna z pań 
przyozdobiła nim nawet swojego pupila. Jak stwier-
dziła, od lat przychodzi na Marsz Kapeluszy razem 
z psem, więc i on musi być w tym dniu elegancki i roz-
poznawalny.

Po biciu Kapeluszowego Rekordu Wrocławia z poka-
zem tanecznym wystąpiła senioralna grupa „Gracje”, 
zaprezentował się kabaret „Drugi”, zatańczono też 
międzypokoleniową Zumbę Gold. Widowiskowo wy-
glądały pokazy z ogniem. Wszyscy chętni, a było ich 
niemało, bezpłatnie robili sobie zdjęcia w fotobudce 
oraz degustowali owocowe soki wyciskane na miej-
scu przez firmę Muke. Na stoisku informacyjno-pro-
mocyjnym Centrum Medycznego Synexus, złotego 
partnera Dni Seniora, można było dowiedzieć się, 
jakie badania wykonamy bezpłatnie w ramach Dni 
Seniora. Informacją służyły także stoiska Mennicy 
Wrocławskiej oraz Komendy Miejskiej Policji we Wro-
cławiu, które przygotowały bogatą ofertę wydarzeń 
z okazji Święta Seniorów.

Nagrody dla „Przyjaciół Seniorów”
Później barwny korowód przeszedł ulicami miasta 
do Rynku. Przy dźwiękach orkiestry reprezentacyj-
nej Komendy Wojewódzkiej Policji pod wodzą kapel-
mistrza komisarza Adama Witisa pochód prowadzili 
królowa Dni Seniora 2017 – dr Walentyna Wnuk wraz 
z królem Jerzym Sosnowskim, przewodniczącym za-
rządu UTW w UWr., licznie reprezentowanym przez 
słuchaczy. Za nimi zgodnym krokiem podążali przed-
stawiciele Wrocławskiego Centrum Seniora. Robert 
Pawliszko w przebraniu Kapelusznika z „Alicji w kra-
inie czarów” zachęcał wszystkich przechodniów do 
przyłączenia się w obchody senioralnego święta. 
W Rynku wszystkim zgromadzonych oficjalnie przy-
witał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i prze-
kazał klucze do bram Wrocławia królewskiej parze 
seniorów. Statuetki z rąk prezydenta otrzymali „Przy-
jaciele Seniorów”. Już po raz drugi wyróżniono oso-
by, które aktywnie działają na rzecz osób starszych. 
Spośród 10 zgłoszonych kandydatur kapituła konkur-
su wybrała 5 osób, nagradzając je tytułem „Przyja-

ciel Seniorów” i statuetką, które otrzymali: prof. Zofia 
Hasińska, pracownik naukowy Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu i wieloletni pełnomocnik 
ds. UTW w UE, Krzysztof Strecker, prezes Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej, Marian Ferenc, prezes 
Fundacji „Aktywny Senior”, Jerzy Grzesiak, wicepre-
zes Stowarzyszenia „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór 
Wrocław, Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego 
Forum Muzyki. 

Zwycięzcy konkursu  
kapeluszowego
Wręczono także nagrody w konkursie kapeluszowym 
w trzech konkursowych kategoriach oraz wyróżniono 
twórców dwóch najbardziej oryginalnych kapeluszy. 
W kategorii Kapelusz kreatywny pierwsze miejsce 
zajęła pani Helena z DPS przy ul. Mącznej za ka-
pelusz pt. „Na głowie kobiety cały świat”, wykonany 
z rurek zrobionych z gazety, usztywniony drutem 
w formie półkuli ziemskiej i przyozdobiony mapami 
kontynentów. Drugie miejsce zdobyła pani Krzysztofa 
z DDP przy ul. Ciepłej za kapelusz zrobiony z opako-
wań po lekach, pudełek i nakrętek, kształtami nawią-
zujący do wrocławskich budynków. „Brąz” otrzymała 
pani Grażyna z Klubu Nauczycielskiego IZIS z Boga-
tyni za kapelusz pt. „Tron Izis”.
W kategorii Kapelusz ekologiczny zwyciężczynią 
została pani Ewa z grupy WCS „Niespodzianki” za 
przepiękny kapelusz w całości wykonany z żywych 
kwiatów. Drugie miejsce zajęła pani Maria z DPS 
przy ul. Mącznej za kapelusz wykonany w technice 
wikliniarskiej w całości z gazet, a trzecie pani Janina 
za kapelusz, do zrobienia którego posłużyły denka 
z kliszy do prześwietleń oraz kwiaty z wytłaczanek 
na jajka. 
Laureatami Duetu kapeluszowego zostali: pani Maria 
z grupy „Kreatywni” wraz z wnuczką (pierwsze miej-
sce), państwo Cecylia i Marian z Klubu Seniora „Ma-
gnolia” (drugie miejsce) oraz państwo Anna i Ryszard 
z Klubu Seniora „Magnolia” (trzecie miejsce). Nagro-
dy ufundowała Mennica Wrocławska.

Największy kapelusz
Wyróżniono także twórców najbardziej oryginalnych 
kapeluszy. Nagrodę specjalną w postaci weekendo-
wego wyjazdu dla dwóch osób ufundowanego przez 
Biuro Turystyczne Bratniak za kapelusz i suknię 
wykonane w całości z wycinków kolorowych gazet 
otrzymała pani Eugenia z Klubu Seniora na Mucho-
borze Małym. Wrocławskie Centrum Seniora i Scena 
Kamienica wyróżniło największy w tym roku kape-
lusz, który jest zarówno kreatywny, ekologiczny, jak 
i międzypokoleniowy, stworzony przez grupę O-CAL-
-eni aktywnie działającą przy Wrocławskim Centrum 
Seniora. Jak powiedziała Ewa Rapacz, liderka grupy, 
zaczęło się od burzy mózgów, która skończyła się 
dopiero w 40 godzinie od chwili ukończenia pracy, 
a materiały użyte do wykonania kapelusza, m.in. fi-
ranki, które już swoje odwisiały czy trzy szczotki po-
zbawione włosia, dostały „drugie życie”. Nagrodę dla 
największego kapelusza ufundowała Scena Kamie-
nica. 

fot. Królowa seniorów dr Walentyna Wnuk wraz z królem Jerzym 
Sosnowskim, przewodniczącym zarządu UTW w UWr

fot. Laureaci konkursu „Przyjaciel Seniorów”
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Para królewska tańczy
Na scenie w Rynku pojawili się także król i królowa senio-
rów, którzy potem zatańczyli, zachęcając do wspólnej za-
bawy innych.  A było się przy czym bawić! Koncert Izabeli 
Możdżeń z zespołem IM FANKI TIM został oceniony bardzo 
pozytywnie, o czym świadczyły nie tylko opinie seniorów, ale 
i bisy. Wokalistka zaśpiewała znane i lubiane utwory z reper-
tuaru m.in. Anny Jantar oraz piosenki z tekstami Agnieszki 
Osieckiej. 
Imprezę poprowadził Jerzy Skoczylas, który  w roli konfe-
ransjera jest po prostu niezastąpiony. Bawiono się lokalnie, 
krajowo i międzynarodowo: do Wrocławia przybyli bowiem 
seniorzy m.in. z Opola, Częstochowy, Kołobrzegu, Gdań-
ska, przyjechała również berlińska grupa seniorów „Senio-
renforderveien” zorganizowana przez panią Nazife Demir 
z „Berlin meets Wroclove”.

Wrocław europejską stolicą  
seniorów!
Dużym zaskoczeniem dla pytanych przez nas osób był udział 
w Święcie Seniorów innych grup pokoleniowych. Bawili się 
30 i 40-latkowie, studenci, uczniowie i dzieci. Było więc nie 
tylko senioralnie, ale i międzygeneracyjnie. Oraz międzynaro-
dowo. Jak trafnie zauważyła królowa seniorów, dr Walentyna 
Wnuk, Wrocław powinien stać się stolicą europejską senio-
rów. Mamy nadzieję, że ten pomysł zostanie wcielony w czyn.
Piątkowy dzień nie był zakończeniem Dni Seniora we Wro-
cławiu. Wręcz przeciwnie – przez prawie cztery tygodnie, aż 
do 13 października, będzie się jeszcze dużo działo! W pro-
gramie, dostępnym na stronie internetowej: www.seniorzy.
wroclaw.pl oraz w harmonogramie, wydawanym od 1 wrze-
śnia w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Domi-
nikański 6, znajduje się prawie 200 wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych, edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych. 
Koncerty, potańcówki, bale, festiwale filmowe i muzyczne, 
wykłady, warsztaty – nie sposób wszystkich wymienić, za-
praszamy więc na stronę internetową WCS oraz po harmo-
nogramy w wersji papierowej.

Magda Wieteska

Wybrane wydarzenia z Harmonogramu  
Dni Seniora na str. 5, 18, 27, 36-39

Strategiczni patroni medialni Dni Seniora 2017 
fot. Ilona Zakowicz. Szalony Kapelusznik, czyli Robert Pawliszko, szef WCS w otoczeniu eleganckich dam
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100 pierwszych osób dostanie  
70-procentowy rabat!

Ilu z Państwa zaczyna czytać ten artykuł z uwagi na jego tytuł?  
No właśnie – tak działają strategie promocyjne, które często są wabikiem na 
seniorów, a z promocją i uczciwością mają niewiele wspólnego.

Właśnie rusza kampania edukacyjno-informacyjna 
„Senior Znaczy Szacunek”, przygotowana przez Kra-
jowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy 
z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Jej główną ideą jest infor-
mowanie osób starszych o produktach i usługach 
oznaczonych Znakiem Jakości OK SENIOR – przy-
stępnych, bezpiecznych, zrozumiałych i przystoso-
wanych do ich potrzeb.

OK SENIOR
OK SENIOR jest przy-
znawany sprawdzo-
nym produktom i usłu-
gom adresowanym 
osobom starszym. 
To pierwszy w Euro-
pie tego typu znak 
jakości, przydzielany 
według ściśle określo-
nych merytorycznych 
wyznaczników, o któ-
ry mogą ubiegać się zarówno największe przedsię-
biorstwa, jak i mniejsze firmy. Pierwszym oficjalnym 
partnerem kampanii, promującym bezpieczne i zro-
zumiałe produkty dla seniorów, został Tauron.

Program certyfikacji ma pozwolić seniorom i ich rodzi-
nom na szybką identyfikację tych ofert, które spełnia-
ją cztery kryteria – są bezpieczne, zrozumiałe (czytel-
ne w odbiorze tak, by osoby starsze były świadome 
tego, co kupują), potrzebne (czyli odpowiadające rze-
czywistym potrzebom, chroniące przed nadużyciami) 
oraz przystępne (dostępne na rynku bez ograniczeń, 
a przy tym z czytelnym przekazem ofertowym oraz 
zrozumiałym serwisem posprzedażowym).

Dla dużych i małych firm
O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie firmy obec-
ne na polskim rynku, które chcą oferować produkty 
i usługi dla seniorów – zarówno największe spółki 
z udziałem skarbu państwa, jak i najmniejsi przed-
siębiorcy. Warunkiem jest przejście całego procesu 
merytorycznej weryfikacji, którego pierwszym ele-
mentem jest kilkustopniowy audyt. Jednym z etapów 
są np. symulowane wizyty czy rozmowy telefoniczne 
przeprowadzane przez „tajemniczych klientów”. Zba-
dane produkty czy usługi danego podmiotu podlegają 
ponownemu nadzorowi po upływie roku. 

Wykłady dla seniorów
Istotnym elementem kampanii informacyjno-edu-
kacyjnej i programu certyfikacji OK SENIOR będą 

wykłady skierowane do seniorów, prowadzone w ra-
mach uniwersytetów trzeciego wieku. W pierwszym 
etapie, który rozpoczyna się już w październiku, pla-
nowanych jest ponad 20 takich wystąpień dla słu-
chaczy. W ramach kampanii odbywać się będą tak-
że lokalne fora seniorów na szczeblu gminnym lub 
powiatowym z udziałem m.in. lokalnych władz, rad 
seniorów, organizacji pozarządowych itp. Kolejnym 
elementem będą specjalne Paszporty OK Senior 
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi m.in. 
zasad bezpieczeństwa, danych najważniejszych in-
stytucji, w których można uzyskać pomoc czy nazw 
firm, których produkty i usługi uzyskały Znak Jakości 
OK Senior. Wśród seniorów mają być dystrybuowa-
ne również naklejki do umieszczenia po wewnętrznej 
stronie drzwi domu. Ich rolą będzie przypominanie 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i kro-
kach postępowania w momencie odwiedzin przez 
nieznajome osoby. 
Kampania informacyjno-edukacyjna potrwa do koń-
ca grudnia. W przyszłym roku planowana jest jej 
następna odsłona w ramach w ramach przyjaznych 
i bezpiecznych usług dostosowanych do potrzeb se-
niorów.
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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;

W krajach Europy Zachodniej już od wielu lat funk-
cjonuje odwrócona hipoteka, z której z powodzeniem 
korzystają emeryci. Na Zachodzie umowy renty do-
żywotniej czy odwróconego kredytu hipotecznego 
podpisuje się już od dziesiątek lat. Umożliwiają one 
uzyskanie dodatkowego do emerytury dochodu, któ-
ry pomaga w codziennym utrzymaniu i jednocześnie 
pozwala na wydatki, które do tej pory były niemożli-
we. Jak donosi Financial Times, tylko w 2016 r. rynek 
odwróconej hipoteki w Wielkiej Brytanii wzrósł o 34%. 
Co roku podpisuje się tam ponad 20 tysięcy nowych 
umów, łącznie zawarto ich już blisko 400 tys. Jedynie 
w 2016 r. ulokowano ponad 2,2 miliarda funtów w ra-
mach odwróconej hipoteki i podpisano ponad 27 tys. 
nowych umów.

Na zakup leków, na wakacje
Polscy seniorzy emeryturę wydają głównie na czynsz, 
rachunki i leki.  Prawdziwe przyjemności, takie jak 
wyjazd na wakacje, są w zasadzie nieosiągalne. 
Tymczasem wysokość dodatkowego comiesięczne-
go świadczenia wypłacanego w postaci renty nie-
jednokrotnie podwaja budżet domowy, a na pewno 
powoduje wzrost komfortu życia. Dodatkowo, w za-
leżności od indywidualnej umowy, można uzyskać 
jednorazową kwotę, która może być przeznaczona 
na spłatę wcześniejszych zobowiązań, na nieprzywi-
dziane wydatki lub po prostu na spełnienie marzeń. 
– Renta dożywotnia może być wykorzystywana 
w różny sposób. Jedni przeznaczają ją, aby sprostać 
rzeczywistości i nie martwić się o opłacenie rachun-
ków czy zakup leków, inne osoby w całości prze-

znaczają rentę na przyjemności i realizację swoich 
marzeń – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes 
Funduszu Hipotecznego Familia. – 34% ankietowa-
nych osób, które mają podpisaną umowę z Fundu-
szem Hipotecznym Familia wyjeżdża na odpoczynek 
przynajmniej raz w roku, a co czwarta osoba robi to 
jeszcze częściej. 

Skonsultuj z rodziną i prawnikiem
Coraz więcej osób omawia kwestię skorzystania 
z renty dożywotniej w gronie najbliższej rodziny. Czę-
sto to właśnie dzieci sugerują rodzicom podpisanie 
umowy z funduszem. 
Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia wynika, że aż 80% osób korzystają-
cych z renty dożywotniej to osoby z wykształceniem 
wyższym i średnim. Prawnicy, architekci, aktorzy, na-
uczyciele, emerytowani wojskowi to wiodące zawody 
wśród klientów Funduszu. Mimo iż renta dożywotnia 
adresowana jest do wszystkich, bez względu  na wy-
kształcenie, to jednak osoby z dyplomem stanowią 
większość klientów Funduszu. 

Komfort życia
Pani Wiesława, która ma 93 lata, trzy lata temu pod-
pisała umowę z Funduszem Hipotecznym Familia. 
Nadal mieszka w 50-metrowym mieszkaniu w Cie-
chocinku, pomimo starań córki, aby przeniosła się do 
niej do Włoch. – Po śmierci mojego męża, gdy zasta-
nawiałam nad tym, co dalej mam w życiu robić, zo-
baczyłam reklamę Funduszu Hipotecznego Familia 
w telewizji i zdecydowałam się na podpisanie umo-
wy. Nie chciałam wyjeżdżać z Ciechocinka. Mam ro-

dzinę w Warszawie, w Toruniu i córkę we Włoszech, 
ale wolałam zostać tutaj. Córka, która jest podobna 
do mnie i daje innym ludziom dużo wolności, powie-
działa mi: Mamo, to wszystko jest twoje, całe życie 
na to pracowałaś, więc teraz zrób tak, jak uważasz 
– mówi pani Wiesława. – Jestem bardzo zadowolona 
z tego, że podpisałam umowę z Familią. Te pieniądze 
pozwalają mi prowadzić taki tryb życia, jaki prowadzi-
łam dotychczas.

Odwrócona hipoteka, czyli komfort codzienności
Anegdotyczne stają się już opowiadania o tym, co nasi zachodni sąsiedzi mogą 
zrobić za swoją emeryturę i tym samym czego my, tu w Polsce, za emeryturę zrobić 
nie możemy. Średnia emerytura w Polsce to 1780 zł na rękę. Jak to zmienić?

Fundusz Hipoteczny Familia, tel. 22 831 95 10, www.familiasa.pl, email: info@familiaSA.pl

REKLAMA

Jeśli chcesz uzyskać więcej 
informacji na temat renty 
dożywotniej zadzwoń:

801 801 841

Finanse
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dla których warto mieć złoto

REKLAMA

Dla jednych złoto to symbol bogactwa, dla innych zbędnego przepychu.  
Czasem szybciej skojarzy się z dawną historią albo westernem, niż z czymś, 
co sami możemy kupić. Kruszec pozornie niedostępny, ale tak naprawdę 
mamy go na wyciągnięcie ręki. Prezentujemy 5 powodów, dla których warto 
mieć złote sztabki lub monety.

 Doskonale przechowuje wartość 
Złoto to znany od wieków sposób na przechowywa-
nie wartości. Systemy ekonomiczne się zmieniają, 
pieniądze papierowe i elektroniczne bywają niepew-
ne, a złoto świetnie opiera się inflacji i ma dość stabil-
ną cenę. W ostatnich 40 latach zanotowało też kilka 
spektakularnych wzrostów cen, szczególnie w czasie 
kryzysów. To zatem doskonały sposób na przekazy-
wanie kapitału kolejnym pokoleniom. 

 Kupują je banki 
Z jednej strony banki obwinia się za światowe kry-
zysy, ale z drugiej mamy do banków spore zaufanie, 
bo w końcu trzymamy w nich pieniądze i zaciągamy 
kredyty. Mimo, że żyjemy w czasach pieniądza elek-
tronicznego i mówi się, że czasy „złotego pieniądza” 
już minęły, to jednak większość banków centralnych 
nadal trzyma spore zapasy królewskiego kruszcu, 
a wiele z nich dokupuje co roku ogromne ilości. Prym 
wiodą w tym Chiny, warto wyciągnąć z tego wnioski. 

 Nie da się go podrobić 
Złoto ma unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, 
w profesjonalnym laboratorium odpowiedni specjali-
sta bezbłędnie rozpozna fałszywkę. Dlatego kupując 

złoto warto stawiać na zaufanych dostawców i zwra-
cać uwagę, czy złoto ma odpowiednie certyfikaty. 
Dobrym przykładem jest złoto certyfikowane przez 
London Bullion Market Association (LBMA), czyli sto-
warzyszenie przy londyńskiej giełdzie. Warto pytać 
o złoto od producentów zrzeszonych w LBMA, w pol-
skich sklepach. 

 Nie da się go „wyprodukować” 
Nagłe zwiększenie wydobycia złota jest praktycznie 
niemożliwe. Nie da się go „dodrukować”, jak w przy-
padku pieniędzy. Złota nie można też sztucznie 
wytworzyć czy wyprodukować. Dlatego w wielu re-
jonach świata gorączka złota ciągle nie gaśnie. Eks-
perci szacują, że całe złoto świata zmieściłoby się 
w 112 wagonach towarowych, czyli przewiozłyby go 
3 „złote pociągi”. 

 Jest na wyciągnięcie ręki 
Jednym z mitów o złocie jest przekonanie, że to coś, 
co wymaga naprawdę grubego portfela. Co prawda 
możemy kupić sztabki kilogramowe za ok. 150 tys. 
złotych, ale są też dostępne sztabki za ok. 200 zł. 
Z kolei najbardziej popularne i opłacalne (pod wzglę-
dem ceny jednego grama) są sztabki uncjowe, czyli 

o wadze 31,1 gramów i cenie ok. 5 tys. zł. Złoto jest 
coraz bardziej dostępne i popularne w Polsce. Mo-
żemy je kupować w stacjonarnych sklepach Golden-
mark i Mennicy Wrocławskiej w całej Polsce. 

5 powodów

Więcej informacji o oszczędzaniu pieniędzy, zło-
cie i bezpłatnych wykładach Akademii Golden-
mark i Mysaver znajdziecie Państwo na portalu 
mysaver.pl 

Finanse
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Dobry punkt widzenia
Sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe pomagają nie tylko odzyskać dobry wzrok. Ich zaawansowana 
technologia sprawia, że pacjent może wybrać, w jaki sposób chce widzieć. Jak współczesna medycyna 
raz na zawsze rozwiązała problem zaćmy, wyjaśnia dr n. med. Jolanta Oficjalska – Dyrektor medyczny 
klinik okulistycznych Optegra. 

dr n. med. JOLANTA OFICJALSKA
Specjalista chorób oczu. 

Dyrektor Medyczny Klinik Okulistycznych Optegra Wieloletni klinicysta,  
ordynator Oddziału Chirurgii Szklistkowo-Siatkówkowej. 

www.optegra.com.pl

Zapisy: 222 426 260

Jak często powinniśmy odwiedzać 
okulistę? 
Jolanta Oficjalska: Profilaktycznie tak jak 
stomatologa, raz na pół roku, a później w za-
leżności od potrzeby, jaka zostanie określona 
w gabinecie. 
A jeśli jednak tego profilaktycznie nie 
robimy, co powinno wzbudzić nasz nie-
pokój i skierować do okulisty?
J. O.: Każde pogorszenie widzenia, bez 
względu na wiek, ponieważ każda zmiana wi-
dzenia, w tym błyski, „latające śmieci“ widocz-
ne szczególnie na tle jasnego nieba, które 
zaczynamy widzieć, czy też rozmyte obrazy, 
mogą być sygnałem początku choroby. 
Nawet sytuacje tuż po przebudze-
niu, kiedy widzimy gorzej, mniej ostro 
i przecieramy oczy?
J. O.: Takie czasowe zakłócenia widzenia 
wynikają najczęściej z zaburzenia filmu łzo-
wego, gdyż w nocy mamy obniżone wydziela-
nie łez. Czasem więc musimy rano poprzecie-
rać oczy lub pomrugać, by film łzowy równo 
rozłożył się na rogówce. Do tego dochodzi 
częste korzystanie z tabletów, laptopów, 
smartfonów, co powoduje zespół rzadkiego 
mrugania – a wtedy następuje zwiększone 
parowanie przy dobrej produkcji łez. I oko 
schnie. Przestrzegam jednak przed zbyt po-
chopnym korzystaniem z nawilżających kropli 
(substytutów łez) dostępnych bez recepty. 
Co się dzieje dalej, kiedy po badaniu 
lekarskim zapada diagnoza, że to za-
ćma?
J. O.: Nie ma możliwości zachowawczego 
leczenia zaćmy. Albo decydujemy się na 
zabieg, dzięki któremu odzyskujemy dobry 
wzrok, albo nie robimy nic i widzimy coraz 
gorzej. W niektórych wypadkach aż do utraty 
wzroku.  

Jak wygląda taki zabieg?
J. O.: Jeżeli pacjent ma zaćmę, czyli zmęt-
niałą (przypominającą w swojej przezierności 
bursztyn) soczewkę, to trzeba ją z oka wyjąć 
i wszczepić w jej miejsce nową (przezierną 
jak brylant). I dziś są to zabiegi niezwykle 
nowoczesne w przeciwieństwie do tych, które 
przeprowadzaliśmy jeszcze 20 lat temu, kiedy 
to usuwaliśmy chorą soczewkę, a potem 
pacjent dostawał silne okulary (10-12 diop-
trii) niosące za sobą zaburzenia sferyczne 
i chromatyczne, po których w zasadzie stawał 
się inwalidą. Te czasy mamy już na szczęście 
za sobą. 
Obecnie stosuje się technologicznie bardzo 
już zaawansowane soczewki wewnątrzgałko-
we. Czyli w trakcie zabiegu wyjmujemy starą 
zmętniałą soczewkę, a w jej miejsce wkłada-
my nową sztuczną. I tu mamy cały wachlarz 
możliwości, ponieważ pacjent może wybrać, 
w jaki sposób chce widzieć, w zależności od 
trybu życia, jaki prowadzi. I to właśnie ustala-
my w trakcie dokładnej z nim rozmowy przed 
zabiegiem. Możemy więc użyć soczewki 
jednoogniskowej (do dali lub bliży) lub wielo-
ogniskowej (tu korygowana jest zarówno dal, 
jak i bliż). Przy doborze soczewek korzystamy 
z precyzyjnych wyliczeń matematycznych, po 
to, by wybrać najbardziej prawdopodobną war-
tość mocy soczewki, której oko potrzebuje. 
Jak długo trwa taki zabieg?
J. O.: Sam zabieg trwa około dwudziestu 
pięciu minut (w przypadku zaćmy brunatnej 
nieco dłużej), a cały pobyt w klinice to zaled-
wie kilka godzin. Pacjent nie wymaga hospi-
talizacji, chyba że jest starszym człowiekiem, 
który ma poczucie, że jeszcze przez chwilę 
bezpieczniej będzie mu w klinice. Albo, co 
nam się kilka razy zdarzyło, nie miał go po 
prostu kto odebrać.  
I co dalej po wyjściu z kliniki? Jak 
o siebie dbać w domu?
J. O.: Na ogół przez około tydzień pacjent za-
krapla sobie antybiotyki, stosuje leki przeciw-
zapalne, które są profilaktyką obrzęku plamki 
i działają przeciwbólowo. Do tego przez 3-4 

tygodnie sterydy w kroplach, by nie doszło do 
odczynu włóknistego oraz zapalenia. Oczywi-
ście wszystko odbywa się pod opieką lekarza, 
który podczas wizyt kontrolnych sprawdza 
sytuację na bieżąco. 
Jakie są przeciwwskazania po zabie-
gu?
J. O.: Jest ich dużo mniej niż kiedyś, gdy 
podczas zabiegu robiło się 16 milimetrowe 
cięcie i zszywało je nitką. Dziś robi się małe 
cięcie 2,2 mm, o specjalnym kształcie, który 
sprawia, że oko się samo zasklepia. Po za-
biegu można więc np. swobodnie się schylać. 
Przez dwa, trzy tygodnie panie jednak nie 
powinny robić sobie makijażu oczu, a jeżeli 
nie mogą bez niego wytrzymać, muszą wy-
mienić szczoteczkę do rzęs, żeby uniknąć 
pojawienia się potencjalnych bakterii. Drugim 
bardzo ważnym ograniczeniem jest kąpiel 
w zbiornikach stojących, szczególnie w base-
nach, w których ameba tylko czeka na naszą 
rogówkę. Nie ma natomiast żadnych przeciw-
wskazań do codziennej higieny typu prysznic, 
a mycie rąk przed każdą aplikacją kropli jest 
już obowiązkowe, jeśli chcemy uniknąć za-
palenia wnętrza gałki ocznej. Trzecim ele-
mentem, na który trzeba zwrócić uwagę po 
zabiegu, jest niepocieranie oka, by nie doszło 
do żadnych podrażnień. Temu właśnie służą 
plastikowe ochronki na oko, które dostaje się 
jeszcze w klinice. 
Czy każdą zaćmę można wyleczyć?
J. O.: Tak. Nowa, dobrze dobrana soczew-
ka działa zawsze. I na zawsze, ponieważ 
wszczepia się ją tylko raz w życiu. Jeśli oka-
zuje się, że jej moc jest jednak nieco inna 
niż oczekiwał pacjent, w każdej chwili można 
zrobić dokorekcję: albo poprzez chirurgię 
defrakcyjną, czyli modelowanie rogówki 
albo doszczepienie drugiej soczewki na tej 
już wszczepionej. Na ogół jednak pierwot-
na soczewka zadowala naszych pacjentów. 
Najważniejsze jest to, by nie zwlekać z zabie-
giem. Dzisiaj to najbezpieczniejsza i najczę-
ściej wykonywana procedura medyczna na 
świecie!
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Jakby się człowiek  
na nowo narodził

Jolanta Paradowska 
emerytowana nauczycielka 
matematyki z Warszawy, 
dziś znów uczy w liceum, 
szyje, podróżuje i cieszy 
się życiem w nowych 
barwach. O swoich 
lękach i życiu po zabiegu 
usunięcia zaćmy 
opowiedziała  
Gazecie Senior. 

Skąd wzięła się konieczność, aby udać się na zabieg usunięcia 
zaćmy w Pani przypadku?
Jolanta Paradowska: Obejrzałam program w telewizji, który stał się inspira-
cją, aby zająć się w końcu własnym zdrowiem. Miałam duże problemy ze wzro-
kiem i zaćmę w obu oczach. Wzrok pogorszył mi się do tego stopnia, że pojawi-
ły się problemy z czytaniem i pisaniem, myliłam numery autobusów. Bałam się 
nawet wychodzić z domu, ponieważ nie widziałam krawężników i drżałam, że 
coś mi się stanie. Wieczór był najtrudniejszy, ponieważ praktycznie przestawa-
łam widzieć. W związku z tymi problemami przeszłam na wcześniejszą emery-
turę. 
Co było dla Pani najtrudniejsze? 
J.P.: Problemy ze wzrokiem bardzo stresują. Widzenie stało się dla mnie mę-
czące, wymagało sporej koncentracji i rodziło ciągłe napięcie. Wciąż się dener-
wowałam, że coś mi się nie uda, że coś wyleję, przeoczę. 
Czyli media Panią zachęciły do zabiegu, a co z lekarzem? 
J.P.: Program mnie zachęcił. Czytałam również artykuły, które pojawiały się 
w gazetach. Te wszystkie informacje dojrzewały we mnie i końcu się zdecydo-
wałam. Oczywiście opinia lekarza również miała dla mnie znaczenie. Z zaćmą 
jest tak, że będzie tylko gorzej. Lekarze powtarzali, że trzeba wykonać zabieg, 
ale ja zwlekałam. Dzisiaj wiem, że zwlekać nie należy. Każdy człowiek ma pra-
wo do poprawy stanu zdrowia i radości z życia. 
Jak Pani sobie poradziła z lękiem przed zabiegiem przeprowa-
dzanym na oku? 
J.P.: To było dla mnie największą niespodzianką. Towarzyszył mi potworny 
stres, jak każdemu, kto myśli o „robieniu” czegoś przy oku. To jest ingerencja 
w bardzo delikatny i ważny narząd, oczywiście bałam się, że to jeszcze po-
gorszy sprawę. To zaskoczyło mnie najbardziej, zabieg był krótki i bezbolesny, 
nie zdążyłam się dobrze przygotować, a już było po. Oczywiście bałam się 
okropnie, ale teraz wiem, że te obawy były wyolbrzymione. Zabieg prowadzą 
fachowcy. Lekarze wiedzą, co robią i przeprowadzają takich zabiegów mnóstwo. 
Nazajutrz trzeba iść na pierwszą kontrolę i wtedy już widać efekty. Po zdjęciu 
opatrunku w życiu nie widziałam tak wyraźnie i w tak pięknych kolorach! Widze-
nie jest niesamowite, trudno to opisać słowami. 
Miała Pani zabieg usunięcia zaćmy na obu oczach, ale nie jed-
nocześnie? Jak to wyglądało w praktyce? 
J.P.: Najpierw przeprowadzono zabieg na jednym oku, a półtora miesiąca póź-
niej na drugim. Dzisiejsza medycyna pozwala pacjentowi na to, by mógł sobie 
wybrać, jak chce widzieć i do czego to widzenie jest mu potrzebne. Ja chciałam 
wrócić do swoich pasji i do zawodu. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, mogę 
znów szyć, podróżować i wróciłam do uczenia w szkole.  
Czyli rozpoczyna Pani życie na nowo? 
J.P.: To prawda. Z mroku i codziennych kłopotów jakby się człowiek na nowo 
narodził. Wszystko się zmieniło, jak za dotknięciem magicznej różdżki, a ja nie 
mam skłonności do przesady. Mocno stąpam po ziemi. Dziś człowiek nie musi 
rezygnować z przyjemności, na wyciągnięcie ręki mamy bezpieczne metody, 
z których powinniśmy korzystać.
Czy Pani uczniowie zauważyli zmianę? 
J.P.: Uczniowie zauważyli od razu: „O, coś z panią lepiej!”. Warto robić wszyst-
ko, aby odzyskać radość życia. 

REKLAMA
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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 najczę-
ściej zalecane osobom starszym z niedo-
słuchem. Na czym polega specyfika pro-
tezowania słuchu u seniorów, wyjaśnia 
Aldona Sobiecka protetyk słuchu z Pol-
skiego Związku Głuchych.
Presbyacusis definiuje się zazwyczaj jako 
niedosłuch typu odbiorczego (wynikający 
z uszkodzenia ucha wewnętrznego) w zakre-
sie wysokich częstotliwości, spowodowany 
procesami starzenia się organizmu. Nie-
dosłuch wysokoczęstotliwościowy u osób 
starszych generuje jednak inne problemy 
niż u osób młodych – seniorzy mają o wie-
le większe trudności z rozumieniem mowy, 
zwłaszcza w trudnych warunkach akustycz-
nych, 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..

Wolontariat nie 
polega na  
poświęcaniu się
Nasi wolontariusze dosłownie wchodzą w świat tych, o których 
wszyscy zapomnieli i przeprowadzają ich do normalnego życia. 
Wiecie, dlaczego im się chce? Nie z poświęcenia. To daje im 
szczęście – z ks. Jackiem WIOSNĄ Stryczkiem, założycielem 
SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, rozmawiamy 
o tym, dlaczego warto zostać wolontariuszem. Rekrutacja trwa do 
30 września.

Wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE 
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI to nie jedno-
dniowa przygoda, ale co najmniej kilkumie-
sięczne zaangażowanie, szkolenia i wejście 
w świat potrzebujących. Jak Księdzu udaje 
się nakłonić co roku kilkanaście tysięcy 
ludzi do takiego poświęcenia?

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek: Gdyby to było 
poświęcenie, nie byłoby ani Paczki, ani Akademii. 
Nasz wolontariat nie polega na poświęcaniu się, 
ale na poszukiwaniu szczęścia. Różnica jest taka, 
że poświęcanie wynika z szantażu emocjonalnego. 
Jak czegoś nie zrobisz, to będziesz zły. Musisz, 

powinieneś i tak dalej. To bardzo destrukcyjne. A my 
zapraszamy do wolontariatu, który jest przekracza-
niem siebie, a przez to rozwija i daje szczęście. 
Przekonałem się o tym mając 20 lat.

Na czym polegało Księdza odkrycie?
J.S.: Czekałem, aż ktoś coś dla mnie zrobi. My-
ślałem, że wtedy będę szczęśliwy. Potem okazało 
się, że gdy zacząłem pomagać starszej pani Ani, 
w niespodziewanym momencie przyszło szczęście. 
Myślę, że taka jest nasza natura. Nie wystarczy, że 
dbamy tylko o siebie i o swoich. Musimy przekro-
czyć swój świat i wejść do świata drugiego czło-
wieka, bo „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli 
w braniu”.

REKLAMA

fot. Agnieszka Ożga-Woźnica 
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  zabieg usunięcia zaćmy w Czechach  
w ciągu 14 dni  

  bez kolejki, na koszt NFZ

  możliwość dopłaty do lepszej soczewki 

Grupa Optegra to jedyna sieć 
klinik okulistycznych posiadająca 
placówki w Polsce i za granicą.
Kompleksowa opieka nad Pacjentem:
przed, w trakcie i po zabiegu.

ZOPERUJ ZAĆMĘ NA NFZ 
ZA 0 ZŁ  I ZYSKAJ 
DODATKOWE 50 ZŁ!

  

GRUPA OPTEGRA
OSTRAWA BERLIN

Zadzwoń i sprawdź
czy kwalifikujesz się na zabieg:

+48 222 426 262
www.zacma.cz

Wtedy mniej więcej postanowiłem zmieniać świat nie tylko przez to, że po-
magam tym, którzy potrzebują, ale także tym, którzy chcą przekroczyć siebie. 
Sprawdziło się i sprawdza do dziś. W SZLACHETNEJ PACZCE i AKADEMII 
PRZYSZŁOŚCI rokrocznie mamy kilkanaście tysięcy wolontariuszy, którzy an-
gażują się przez co najmniej kilka miesięcy.

Czyli trzeba mieć dużo czasu, żeby być wolontariuszem w Paczce 
lub Akademii?

J.S.: Powiedziałbym raczej, że to wolontariat dla ludzi, którzy mają mało czasu 
i nie chcą go marnować. Kiedy się angażują, chcą mieć efekty. Szukają rodzin 
w potrzebie, a potem widzą, jak te rodziny otrzymują pomoc i zmienia się ich 
życie. Pracują z dziećmi, a potem obserwują, że te dzieci zaczynają w siebie 
wierzyć i się zmieniają. To dlatego naszym wolontariuszom się chce.

A skąd wolontariusze wiedzą, jak pracować z potrzebującymi 
i dziećmi?

J.S.: Przechodzą cykl szkoleń, dostają konkretne narzędzia i know-how. Mają 
wsparcie swojego lidera i innych wolontariuszy. Dbamy o przygotowanie każde-
go wolontariusza. Mamy w tym 16-letnie doświadczenie.

Jakie korzyści jeszcze płyną z bycia wolontariuszem w Paczce lub 
Akademii?

J.S.: Trzy główne korzyści wolontariatu w Paczce i Akademii to wpływ, rozwój 
i ludzie. Wpływ, bo zmieniasz otoczenie, w którym żyjesz i pomagasz w mądry 
sposób tym najbardziej potrzebującym. Rozwój, bo zdobywasz nowe kompeten-
cje – współpraca z zespołem, zarządzanie projektami, ale też PR czy logistyka 
– to od wolontariusza zależy, w co się zaangażuje. Wolontariat w CV bardzo 
podnosi szanse na znalezienie fajnej pracy. Jeden z naszych wolontariuszy, 
Damian, nie mając wcześniej żadnego doświadczenia zawodowego, na trze-
cim roku studiów został managerem w firmie IT. Na przykładzie Paczki potrafił 
udowodnić, że ma wystarczające kompetencje. Umiał planować, tworzyć zespół 
i delegować zadania. Po trzecie, wartością w Paczce i Akademii są ludzie – 
podobne ideały łączą. Tworzą się przyjaźnie, relacje biznesowe, a nawet… 
małżeństwa.

W tym roku do SZLACHETNEJ PACZKI poszukiwanych jest aż 13,5 
tysiąca wolontariuszy. Możemy spodziewać się rekordów w poma-
ganiu?

J.S.: Nie chcę bić rekordów. Chciałbym, żeby Paczka nie była już potrzebna 
w naszym kraju. Chcę, żeby ludzie sobie radzili w życiu. Dlatego w SZLACHET-
NEJ PACZCE pomagamy tak, żeby ludzi prowadzić do samodzielności. Orga-
nizujemy PACZKĘ Seniorów, żeby osoby starsze i samotne wyciągać z izolacji. 
Ludziom z problemami prawnymi pomagamy w ramach PACZKI Prawników, na 
coraz większą skalę rozwijamy też PACZKĘ Lekarzy, bo czasem jeden lekarz 
z sercem jest lepszy niż 100 przychodni. I co najważniejsze, chcemy uczyć 
ludzi, jak zarabiać więcej. Coraz bardziej przechodzimy od tego społeczeństwa, 
które wymienia się rzeczami, na rzecz społeczeństwa, które współpracuje, uczy 
się od siebie i tworzy coś wartościowego.

Czyli paczki już nie są w SZLACHETNEJ PACZCE najważniejsze?

J.S.: Nigdy nie były. W Paczce nie pomagają rzeczy, tylko ludzie. To od wolon-
tariuszy wszystko się zaczyna. Gdyby nie oni, nie dotarlibyśmy do potrzebu-
jących rodzin, dzieci i osób starszych. Nie połączylibyśmy ich z darczyńcami. 
To wolontariusze są tymi, którzy wprowadzają w życie ideały SZLACHETNEJ 
PACZKI i przekazują je innym.

Jakie ideały?

J.S.: Życzliwość, wrażliwość, drużynowość i uczciwa praca. Teraz w Paczce 
naszym głównym hasłem jest „Lubię ludzi”. Na tym nam najbardziej zależy, żeby 
w naszym społeczeństwie ludzie współpracowali, uczyli się od siebie, tworzyli 
coś wartościowego i po prostu się lubili. Jeśli komuś podoba się taka wizja, to 
zapraszamy do drużyny SuperW.

Do 30 września w całej Polsce poszukiwani 
są wolontariusze do SZLACHETNEJ 
PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. 
Kandydaci mogą się zgłosić wypełniając krótki formularz na stronie 
www.superw.pl.Warto się śpieszyć, liczba miejsc jest ograniczona.

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI łączą potrzebujących z dar-
czyńcami. Docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
i określają, jaki rodzaj pomocy da im szansę na realną poprawę. 

Z kolei wolontariusze AKADEMII PRZYSZŁOŚCI regularnie, raz w ty-
godniu, spotykają się z dziećmi, które borykają się z trudnościami 
w nauce. Wolontariusz staje się przyjacielem i mentorem dziecka. 
Uczy je wygrywać, wzmacnia jego dobre strony, podnosi jego samo-
ocenę i sprawia, że dziecku zaczyna się chcieć.

Zdrowie
REKLAMA
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Przywracamy piękny uśmiech
Najbardziej naturalnie uzupełniają brakujące zęby, zapobiegają zanikowi kości, dzięki nim można 
pozbyć się ruchomych uzupełnień protetycznych lub poprawić utrzymanie protez. Z dr. Marcinem 
Graboniem, właścicielem Dental Med, rozmawiamy o implantach – o ich jakości, trwałości, cenie.

Kamieńskiego 142, 51-124 Wrocław
tel. 71 327 63 13, 604 609 012
rejestracja@dental-med.com.pl
pon-pt: 9.00 – 20.00, sob: 9.00 – 14.00

Gazeta Senior: Na jakiej zasadzie działają im-
planty?
Dr Marcin Graboń: Implanty to tytanowe śruby za-
stępujące korzeń zęba, które wszczepia się w kość. 
Dzięki właściwościom tytanu implant zarasta się 
z kością – następuje tzw. osseointegracja, czyli wy-
tworzenie tkanki kostnej wokoło implantu bez wra-
stania tkanki włóknistej pomiędzy implant a kość. Do 
implantów, za pomocą specjalnych elementów tzw. 
łączników, mocowane są uzupełnienia protetyczne 
(korony, mosty, protezy). Mamy 98% skuteczność 
wszczepiania implantów, co oznacza, że na sto tylko 
dwa musieliśmy wszczepić jeszcze raz. Średnia 
światowa to 94-96%.
Na czym polega zabieg? 
M.G.: To jest jedyny sposób przywracający w pełni 
zęba. Za pomocą protez i mostów odtwarza się tylko 

część koronową, wykorzy-
stując błonę śluzową lub 
zęby, które trzeba opiłować 
(w przypadku mostów). 
Dzięki implantom odtwa-
rza się brakujące zęby, nie 
uszkadzając sąsiednich. 
Nie jest to skomplikowany 

zabieg, wymaga jednak specjalistycznego sprzętu 
chirurgicznego. Niezbędne jest przy tym specjali-
styczne oprzyrządowanie, np. rentgen przy fotelu 
dentystycznym, by robić zdjęcia na każdym etapie 
trwania zabiegu, po to, żeby nie uszkodzić nerwu 
żuchwowego, zatoki szczękowej lub sąsiednich 
zębów. Konieczny jest także fizjodyspenser, przy 
pomocy którego z określoną liczbą obrotów i precy-
zyjną siłą nawierca się otwory w kości.

To kosztowne wyposażenie…
M.G.: Owszem, do tego konieczne są specjalistycz-
ne szkolenia, które uczą nie tylko techniki wszcze-
piania implantów, ale także ostrożności postępowa-
nia w trakcie zabiegu. Dlatego, choć cena implantów 
nie jest niska, to jednak mniej więcej od 10 lat 
utrzymuje się na podobnym poziomie. Można więc 
powiedzieć, że implanty relatywnie tanieją.
Jak długo trwa wszczepienie implantu?
M.G.: Około 30 minut do godziny. Często lekarz 
usuwa ząb i od razu na jego miejsce wszczepia im-
plant. Od implantacji do momentu przystąpienia do 
wykonywania pracy protetycznej należy odczekać 
od około 3 do 6 miesięcy. Ten czas jest potrzebny, 
by implant prawidłowo połączył się z kością. Na 
tym etapie pacjent zaopatrzony jest w tymczasowe 
uzupełnienie protetyczne zapewniające komfort 
estetyczny i funkcjonalny. Czasem można wykonać 
uzupełnienie protetyczne praktycznie w dniu implan-
tacji – o tym jednak, czy jest to możliwe, decyduje 
lekarz po ocenie zdjęcia pantomograficznego oraz 
warunków panujących w jamie ustnej. 
Jak trwałe są implanty?
M.G.: Praktycznie do końca życia pacjenta. Zintegro-
wany z kością implant ma pięć razy większą wytrzy-
małość niż połączenie zęba z kością. Zagrożeniem 
dla implantu, podobnie jak dla własnego zęba, jest 
zła higiena jamy ustnej. Jeśli pacjent nie dba o swoje 
zęby i doprowadzi do tego, że one wypadną, to może 
także stracić implant. Inne powody utraty implantów 
są bardzo rzadkie. Zdarzają się np. u pacjentów z cu-
krzycą, u których rany gorzej się goją. Warto wspo-
mnieć, że pacjentów z cukrzycą jeszcze do niedawna 
w ogóle nie kwalifikowano do wszczepiania implan-

tów. Obecnie 
takie zabiegi, 
choć trudne, są 
wykonywane.
Czy wszczepienie 
implantu jest bolesne?
M.G.: Nie. Choć to właśnie bólu najbardziej boją się 
pacjenci, dlatego przychodzą z osobą towarzyszącą, 
która ma ich wspierać. I są zaskoczeni, że nie boli! 
Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, 
a odczucia są porównywalne do dyskomfortu odczu-
wanego podczas prostego usunięcia zęba.
Podsumujmy zatem korzyści z posiadania im-
plantów.
M.G.: Po pierwsze – najbardziej naturalne uzupeł-
niają brakujące zęby. Nie trzeba szlifować zębów 
sąsiednich. Można pozbyć się dzięki nim ruchomych 
uzupełnień protetycznych lub poprzez zastosowanie 
specjalnych elementów poprawić utrzymanie protez. 
No i są sprawdzone od dziesięcioleci.

REKLAMA
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Zdrowie
W walce z reumatyzmem

Pod określeniem chorób reumatycznych kryje się niespełna 200 
chorób narządu ruchu. Choroby te występują u co czwartego Po-
laka. Pomimo, że panuje przekonanie, iż tzw. „reumatyzm” dotyka 
wyłącznie osoby starsze, zachorować może osoba w każdym wie-
ku – przestrzega lekarz Agnieszka Gawłowska.

Choroba zazwyczaj zaczyna się podstępnie, powoli 
i jest nieuleczalna. Nadrzędny cel leczenia dla reu-
matologów to wygaszanie fazy aktywnej i utrzyma-
nie takiego stanu jak najdłużej. Bardzo ważnym ele-
mentem leczenia jest również współpraca pomiędzy 
lekarzem a pacjentem oraz zmiana stylu życia pa-
cjenta, czyli sumienne przestrzeganie zaleceń leka-
rza i specjalna dieta, w której ważną rolę odgrywają 
naturalne składniki pożywienia bogate w antyoksy-
danty, witaminę C i beta-karoteny. Koniecznie nale-
ży zadbać także o aktywność fizyczną, gdyż u  osób 
z chorobami narządu ruchu z czasem zmniejsza się 
masa mięśniowa. Badania jednoznacznie wskazu-
ją na znaczne polepszenie się jakości życia osób 
z zapaleniem stawów przy aktywności minimum 30 
minut dziennie przez 5 dni w tygodniu. Specjaliści 
zalecają, aby ćwiczenia wykonywać pod osłoną 
środków zmniejszających ból.

Naturalne i bezpieczne
Przy tak dużej ilości leków, które chory musi przyjąć 
każdego dnia, najistotniejszą rzeczą jest, aby były 
one jak najbardziej inwazyjne dla choroby, a jak naj-
mniej dla organizmu. Wybierajmy więc takie, które 
są naturalne i nie mają działań ubocznych.
Bivanol, w 100% naturalny wyciąg z małży nowo-
zelandzkich, jest nowoczesną bronią w walce ze 
sztywnością stawów oraz bólem narządu ruchu. 
Blokuje on enzym cyklooksygenazę 2 (COX-2), któ-
ry w głównej mierze jest odpowiedzialny za powsta-
wanie stanu zapalnego. Według badań klinicznych 
to najbardziej skoncentrowana formuła, która nie 
podrażnia przewodu pokarmowego i nie powoduje 
żadnych działań niepożądanych. Pozwoli osobie 
chorej na uczestniczenie w życiu codziennym bez 
żadnych ograniczeń.

Lek. Agnieszka Gawłowska

Więcej informacji znajdziemy na:  
www.Bivanol.pl; www.Naturalnad3.pl
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Dni Seniora Wrocław 2017
ZDROWIE I URODA
październik
Akademia Zdrowia Seniora  
prowadzenie: Iwona Napierała
02.10.2017, godz. 10.00-16.00
W PROGRAMIE:
godz. 10.00-11.00 Osteoporoza  
- choroba nie tylko kobiet
godz. 11.30-12.30 Jak prawidłowo  
przyjmować leki
godz. 13.00-14.00 Wszystko o cholesterolu
godz. 14.30-15.30 Grypa kontra przeziębienie
Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne. W cza-
sie przerw będą mieli możliwość skorzystać z porady 
farmaceutycznej pracowników wrocławskich aptek, 
wykonać pomiar ciśnienia, poziom glukozy oraz tzw. 
przegląd lekowy (do tego celu prosimy, aby na kar-
teczce spisać wszystkie przyjmowane przez siebie 
leki na receptę, bez recepty oraz suplementy diety 
wraz z godzinami zażywania – na tej podstawie far-
maceuta określi m.in. czy nie występują między nimi 
interakcje lub czy terapia nie jest dublowana).
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domi-
nikański 6, sala 210. Wstęp wolny, ale obowiązują 
zapisy: Elżbieta Iwańska, tel. 71 772 49 40 lub ma-
ilowo: eiwanska5@gmail.com

Warsztaty ruchowe dla seniorów 
w ramach cyklu: Sprawność ciała  
i umysłu.
Prowadzenie: Zofia Zelman
03.10.2017, godz. 10.30–11.30
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210
Zapisy: Elżbieta Iwańska, tel. 71 772 49 40 lub ma-
ilowo: eiwanska5@gmail.com

Jak dbać i ćwiczyć pamięć – wykład
03.10.2017, godz. 10.30-12.00
Miejsce: Angel Care Wrocław Sp. z o.o., 
ul. Dyrekcyjna 5-7
Zajęcia bezpłatne, ale obowiązują zapisy, 
tel. (71) 306 90 30 lub 506 919 332

W zdrowym ciele zdrowy umysł 
– warsztaty z zakresu zdrowia 
psychicznego
Prowadzenie: specjaliści z Dobrej Opieki Lekar-
skiej Sp. z o.o. i Fundacji Zdrowia Psychicznego 
„ Sens” - lek. Kinga Mikusek oraz mgr Kamila Ra-
czyńska Gutkowska
04.10.2017, godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, sala 210 i 27

Cykl „Zdrowie od kuchni”.  
Znane dania w nowej odsłonie.
Prowadzenie: dietetyk Magdalena Szyszka
05.10.2017, godz. 10.00-12.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora,
pl. Dominikański 6, sala 210
Zapisy: Elżbieta Iwańska, tel. 71 772 49 40 lub ma-
ilowo: eiwanska5@gmail.com

Akademia Qigong. Starochińskie 
ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe.
Prowadzenie: Marcin Mękarski
05.10.2017, godz. 10.00-11.00
Miejsce: Dom Kultury BAKARA, ul. Różana 4 
Zapisy pod nr tel. 797186405 
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OśrOdek Okulistyki kliniczej spektrum
Wrocław, ul. Zaolziańska 4 

tysiące zadOwOlOnych pacjentów 

pOnad 2 tysiące zabiegów rOcznie 

15 lat dOświadczenia 

www.spektrum.wroc.pl    71 344 22 66     71 344 22 77 Nowoczesność Doświadczenie Bezpieczeństwo 

Fot. Dr n. med. Jarosław Marek,  
Ośrodek Okulistyki Klinicznej  
SPEKTRUM we Wrocławiu

Zaćma powoduje pogorszenie widzenia, a więc tym samym ob-
niża jakość życia. Chorzy doświadczają problemów w codzien-
nych sytuacjach, np. przy prowadzeniu samochodu czy pod-
czas pracy zawodowej. Miewają trudności z rozpoznawaniem 
twarzy znajomych albo z lokalizacją przedmiotów w otoczeniu. 
Są też bardziej narażeni na wypadki i urazy.
Warto wiedzieć, że zaćma z upływem czasu postępuje, a so-
czewka powiększa się i twardnieje. Powoduje to wzrost ryzyka 
powikłań związanych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz-
gałkowym, zapaleniem czy zmętnieniem rogówki. Tak dzieje 
się w przypadku długiego oczekiwania na zabieg i, niestety, 
zmniejszają się wtedy szanse pacjenta na powrót do zdrowia.
Zaćma w zaawansowanym stadium może również utrudniać 
samą diagnostykę innych chorób oczu, np. jaskry, zwyrodnień 
siatkówki, guzów wewnątrzgałkowych. Tym samym może stać 
się przyczyną przeoczenia objawów groźnych chorób oczu.
Mit pierwszy: zaćma to wyrok.
Odpowiednio wczesne wykrycie choroby i szybka interwencja 
okulistyczna sprawiają, że zaćma nie musi oznaczać wyroku 
dla naszego wzroku.
Mit drugi: na zaćmę chorują tylko starsi ludzie.
Zaćma to zmętnienie soczewki oka. Może dotknąć każdego z nas, 
ale nie u każdego spowoduje utratę wzroku. Choć często spotyka 
się ją rzeczywiście u osób starszych, nie jest to regułą. Zaćma 
dotyka bowiem również młodszych ludzi, np. chorych na cukrzycę 
czy stosujących sterydy. Może pojawić się też przy zapaleniach 
błony naczyniowej oraz na skutek urazów oczu. Czasem nawet 

już u niemowląt, bo ujawnia się w momencie urodzenia.
Mit trzeci: można usunąć zaćmę, ale wady wzroku 
pozostaną.
Współcześnie dysponujemy narzędziami, dzięki którym w trak-
cie operacji zaćmy możemy skorygować inne wady wzroku pa-
cjenta. W przypadku krótkowzroczności korygujemy ją poprzez 
dopasowanie odpowiedniej mocy soczewki sferycznej. 
Astygmatyzm natomiast można skorygować poprzez wszcze-
pienie podczas operacji zaćmy tzw.  soczewki torycznej. Jest to 
udoskonalona soczewka wewnątrzgałkowa o zmodyfikowanym 
kształcie i określonej mocy cylindrycznej. Moc tę określa się 
przed operacją na podstawie pomiarów rogówki. Warto zazna-
czyć, że zabieg ten jest bardzo podobny do standardowej ope-
racji zaćmy, z tym że w końcowej fazie wymaga ustawienia so-
czewki torycznej w zaplanowanej osi astygmatyzmu, podobnie 
jak ustawia się wskazówki w zegarku. Niestety, obecnie proce-
dura operacji zaćmy finansowana w ramach NFZ, nie obejmuje 
kosztów soczewki torycznej.
Wadę nazywaną prezbiopią, czyli starczowzrocznością, która 
pojawia się u chorych około 50. roku życia i wynika z utraty 
mechanizmu akomodacji oka, również można wyeliminować 
podczas zabiegu. Polega to na zastosowaniu soczewek wie-
loogniskowych, które zapewnią widzenie w dal i możliwość 
czytania. Dysponujemy również soczewkami trójogniskowymi, 
które pozwalają na ostre widzenie w dal, z bliska, a także w od-
ległości pośredniej np. ekranu komputera czy telefonu.

Choruje na nią ponad milion Polaków. Pomimo to na temat zaćmy wciąż krąży wiele mitów.  
Dr n. med. Jarosław Marek, specjalista z OŚRODKA OKULISTYKI KLINICZNEJ SPEKTRUM  
we Wrocławiu, rozwiewa nasze wątpliwości.  

Wszystko, czego 
nie wiesz o zaćmie



Zdrowie www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny20



Zdrowie 21

Źle dobrane buty skutkują odciskami, haluk-
sami. Seniorzy stawiają głównie na wygodę, 
w mniejszym stopniu na modę, choć i moda 
ma, zwłaszcza dla pań, niebagatelne zna-
czenie. Pocieszające jest, że dziś można te 
dwie sprawy pogodzić. Atrakcyjne fasony, 
eleganckie skóry, modne detale – wszystko 
to znajdziemy w sklepie obuwniczo-podolo-
gicznym Mega-Med przy ul. Świdnickiej pod 
Arkadami.

Czym jest diagnostyka stóp?
W gabinecie diagnostyki komputerowej stóp 
fizjoterapeuta przeprowadza wywiad me-
dyczny dotyczący chorób, dolegliwości oraz 
trybu życia. Następnymi etapami są: bada-
nie palpacyjne, które polega na zbadaniu 
dłońmi diagnosty kondycji stóp oraz spraw-
dzenie występowania wad postawy, a także 
zaburzeń funkcjonalnych w obrębie stawów. 
Potem rozpoczyna się analiza stóp na spe-
cjalnych urządzeniach - skanerze i platformie 
pedobarograficznej, które pomogą w zdia-
gnozowaniu obciążenia stóp. Na platformie 
wykonujemy analizę statyczną oraz dyna-
miczną stóp. Wszystko to umożliwia ocenę 
stanu stóp i podjęcie odpowiednich działań, 
by zapobiec pogłębianiu się wad. Badanie 
to ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza 
w przypadku osób z cukrzycą i chorobami 
reumatycznymi.

Badanie komputerowe
Po wykonanej analizie otrzymamy koloro-
wy wydruk – wyniki naszego badania, które 
mogą być przechowywane w bazie danych 
gabinetu, dzięki czemu w każdej chwili otrzy-
mamy ponowny wydruk lub porównamy 
wyniki, by właściwie dobrać wkładki ortope-
dyczne do butów. Badanie jest bezbolesne 
i trwa krótko. Aby sprawdzić postępy tera-
peutyczne wkładek należy się zgłosić po 6 
miesiącach na bezpłatne badanie kontrolne. 
Badanie komputerowe stóp jest obecnie naj-
lepszym sposobem diagnozowania przyczyn 
wad postawy, bólu w okolicach łydek czy ko-

lan. Na jego podstawie można szybko i pre-
cyzyjnie określić rodzaj deformacji stóp oraz 
stadium zaawansowania. Pozwala również 
dobrać odpowiednie wkładki do obuwia.

Statycznie i dynamicznie
Komputerowe badanie stóp przeprowadza 
się zarówno statycznie, jak i dynamicznie, 
a więc w pozycji stojącej oraz podczas cho-
dzenia na macie pedobarograficznej. W trak-
cie badania statycznego wskaźniki oraz kąty 
wyliczane są na podstawie odcisków stóp. 
Badanie określa w procentach rozkład ob-
ciążenia na stopy, który ma bezpośredni 
wpływ na pracę kręgosłupa. Jest to niezbęd-
ne w celu kwalifikacji stopy do jednej z trzech 
grup: stopy wydrążonej, normalnej, płaskiej. 
Podczas badania dynamicznego obserwuje-
my natomiast, jak zachowują się stawy sko-
kowe i kolanowe podczas chodu. Otrzymane 
wyniki poddawane są szczegółowej analizie, 
na podstawie której można porównać stopy. 

Cukrzyca a stopy
Początkowo zmiany przebiegają praktycz-
nie bezobjawowo. Dopiero w późniejszych 
stadiach choroby pojawiają się owrzodze-
nia, rany, zmiany gangrenowe. Zaniedbanie 
leczenia prowadzi do nieodwracalnych de-
formacji i martwic, a w rezultacie kończy się 
amputacją. 
Zmniejszone czucie (nieodczuwanie bólu) 
w stopach nie pozwala precyzyjnie stwier-
dzić, czy obuwie jest prawidłowo dobrane 
i nie uciska, z kolei systematyczny ucisk 
czy obcieranie może doprowadzić do po-
wstawania ran. Stopy cukrzycowe są o wie-
le bardziej narażone na wszelkie grzybice 
i infekcje. Specjalistyczne wkładki z jonami 
srebra mogą okazać się pomocne w profilak-
tyce. Obuwie dla osób chorych na cukrzycę 
powinno być starannie dobrane, nawet o pół 
rozmiaru większe, a wkładki wykonywane na 
wymiar, gdyż te dostępne w sklepach mogą 
nie przynieść oczekiwanych efektów. 

Idealna para

Poszerzona cholewka 
na tęższą lub spuchnięta łydkę

Niski obcas 
komfort i elegancja 

Brak szwów 
wygoda dla osób z halluksami 

Powiększona  
tęgość buta 
na wrażliwą lub szeroką 
stopę, np. z halluksami

Zła kondycja stóp związana z ich różnymi deformacjami 
bardzo często prowadzi do problemów ze stawami, skokowym 
i kolanowymi, a nawet z biodrami i kręgosłupem. To właśnie od 
nieprawidłowego ułożenia stóp biorą się wady postawy, które 
z wiekiem coraz trudniej korygować.

GABINET PODOLOGICZNY  
PODOCOMPLEX 
www.podocomplex.pl
Specjalista podolog pani Joanna Stasiorczyk
Pani Joanna Zajmuje się :

• specjalistyczną pielęgnacją stóp
• pedicure leczniczym
• wrastającymi paznokciami

• rekonstrukcją paznokcia
• usuwaniem modzeli, odcisków, 

pękających pięt

Mega-Med
ul. Świdnicka pod Arkadami
• Bezpłatna wstępna konsultacja 
• Badanie diagnostyczne 100 zł
• Ceny butów od 100 zł
• Wkładki seryjne 20 - 40 zł
• Wkładki indywidualne 130 - 350 zł

FIZJOTERAPEUTKI 
Kornelia Szydłowska
Elwira Faron

10% rabatu na wszystkie  
usługi salonu MegaMed 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
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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.
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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

REKLAMA



Kolanko Senior Care Więcej informacji na stronie  
www.kolankoseniorcare.pl oraz pod numerem telefonu 606 953 454.  

JeSień WOLNA  
OD uRAZóW i BóLu cykl porad fizjoterapeutycznych

Jak co roku o tej porze musimy powoli przyzwyczajać się do bardziej jesiennej aury i pogodzić się z tym, że 
kolejne lato przeszło do historii. W tym odcinku Porad Fizjoterapeutycznych Kolanko Senior Care pragniemy 
przybliżyć czytelnikom kilka zasad, dzięki którym kolejne miesiące będą wolne od urazów i bólu. 

Materiał powstał we współpracy z firmą Kolanko Senior Care

Prawdopodobnie kolejne tygodnie i miesiące przyniosą 
sporo deszczu, a już niebawem także przymrozki, a co za 
tym idzie – śliskie drogi i chodniki. Fizjoterapeuta Marcin 
Kolanko przypomina, że aby sprawnie poruszać się w trud-
nych warunkach musimy zadbać o siłę swoich mięśni 
i elastyczność stawów. Regularne ćwiczenia, np. w asyście 
specjalistów Kolanko Senior Care to podstawowa ochrona 
przed złamaniami i urazami. Poza tym warto zadbać o od-
powiednie obuwie – najlepiej takie z podeszwą antypo-
ślizgową i stabilizujące kostkę (czyli z wyższą cholewką). 
Osoby poruszające się o kuli lub kulach powinny spraw-
dzić w jakiej „kondycji” jest końcówka kuli, czyli ta część, 
która ma kontakt z chodnikiem, jezdnią. Jeżeli możemy ją 

wymienić na nową, zróbmy to teraz, aby nie narazić się 
na upadki. Po mokrych czy oblodzonych chodnikach poru-
szajmy się powoli, zwracajmy szczególną uwagę na przej-
ściach na pieszych, ponieważ ich białe pasy są zazwyczaj 
namalowane farbą, która staje się bardzo śliska w kontak-
cie z wodą. 

Nie zapadajmy w „sen zimowy”
Chociaż jesień i zima mogą nam się kojarzyć z czasem, kie-
dy mało wychodzimy na zewnątrz, a większość dnia spę-
dzamy w domu, to nie pozwólmy sobie zapaść w zimowy 
sen! Najgorsze co możemy zrobić swojemu ciału: kościom, 
stawom, mięśniom, to brak ruchu i aktywności fizycznej. 
Po takich kilku miesiącach będzie trudno wrócić do daw-
nej sprawności, a zastałe ciało dużo wolniej się regeneruje 
po jakimkolwiek urazie. Pamiętajmy, że właśnie w czasie 
poruszania się wytwarzamy komórki kościotwórcze. Dla-
tego po jakimkolwiek złamaniu konieczna jest rehabilita-
cja polegająca na ruchu, a nie leżeniu „plackiem”. Jeżeli 
nie mamy problemów z chodzeniem, to znajdźmy w cią-
gu dnia czas na godzinny spacer. Oprócz tego wykonujmy 
proste ćwiczenia w domu na macie czy na łóżku. 

Bezpłatna konsultacja fizjoterapeuty
Jeżeli doskwiera nam ból, mamy trudności z poruszaniem 

się, wykonywaniem codziennych czynności, zapiszmy 
się na konsultację z fizjoterapeutą Kolanko Senior Care. 
Pierwsza wizyta gratis – to nasza niezmienna zasada, dla-
tego nie wahajmy się skontaktować z Kolanko Senior Care 
i umówić na kontrolną 30-minutową wizytę. W czasie jej 
trwania fizjoterapeuta oceni czy dana przypadłość wyma-
ga wizyty u lekarza, czy też można sobie z nią poradzić bez 
dodawania do diety kolejnych leków. Często za pomocą 
ćwiczeń, masaży czy fizykoterapii osiągamy dużo lepsze 
wyniki, poprawia się wydolność nie tylko układu ruchu, 
ale także krążenia, układu pokarmowego czy oddechowe-
go. W zdrowym ciele zdrowy duch, także jesienią i zimą! 

Promocja dla par
Specjalnie z okazji nadchodzącej jesieni przygotowaliśmy 
wyjątkową promocję dla par. Nie tylko małżeństw, ale też 
par znajomych i przyjaciół! Godzinna wizyta fizjoterapeuty 
dla dwóch osób w cenie wizyty dla jednej osoby! Promocja 
trwa do końca października 2017 roku. Decyzję o możliwości 
przeprowadzenia grupowej wizyty podejmuje każdorazowo 
fizjoterapeuta. Więcej informacji pod numerem telefonu 
606 953 454. 
Dodatkowo dla wszystkich seniorów, którzy 
skorzystają z naszych porad do końca paź-
dziernika 2017 roku, mamy niespodziankę 
– darmowe opakowanie (1 kg) płatków ma-
gnezowych do kąpieli. Świetny sposób na 
wzmocnienie ciała dzięki wysokiej zawarto-
ści magnezu, który doskonale się wchłania!

23Zdrowie
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PROMOCJA  
ODKWASZANIA  
W WIOSCE MEDyCZNEJ  
MEDCIThI ZEBRZyDOWICE
• pobyt w luksusowych pokojach
• doraźna opieka lekarska
• opieka dietetyka i certyfikowanego 

trenera diety dr. Yanga 
• analiza składu ciała  
• 4 posiłki dziennie
• zielone drinki i woda o wysokim pH 

• sauna, drenaż limfatyczny 
• hydromasaż na łóżku Aquamed
• gimnastyka grupowa, streching,  

kije Nordic Walking
• wyjazdy na basen i inne rozrywki 
• wycieczka do Czech 

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

Dieta przeznaczona jest dla diabetyków i osób walczących z nadwagą 
i innymi poważnymi schorzeniami. 
UWAGA! ODKWASZENIE POłąCZ Z REhABIlITACJą NARZąDóW RUChU.

800 zł
zamiast 950 zł

Wolne terminy: 
02.10 - 08.10
06.11-12.11

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

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

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

Oferując klientom wypoczynek nad Bałtykiem, chce-
my się z nimi dzielić pięknem rodzimych krajobrazów, 
miejscami do których powrót daje radość, wytchnienie 
i pozwala oderwać się od codzienności. Nieustannie 
dbając o to, byście mogli Państwo na nowo odkrywać 
zalety wypoczynku nad polskim morzem, proponujemy 
komfortowe obiekty w Mrzeżynie i Międzywodziu, któ-
rych bogata oferta pozwoli zadowolić każdego, kto pra-
gnie odzyskać równowagę zarówno ciała jak i ducha. 
Nasza baza zabiegowa specjalizuje się w rehabilita-
cji m.in. następujących schorzeń i dysfunkcji:
• choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów 
• choroby układu krążenia 
• choroby układu pulmonologicznego 
• choroby neurologiczne 
• reumatoidalne zapaleniu stawów
• stany pourazowe kości, ścięgien i tkanek miękkich.

Oferowane zabiegi lecznicze obejmują m.in. masaże, 
okłady borowinowe, magnetoterapię, elektroterapię, 
kąpiel perełkową, kąpiel solankową czy gimnastykę.
Organizowane przez nas wczasy zdrowotne zwierają 
nocleg, pełne wyżywienie, konsultację lekarską, opiekę 
pielęgniarską oraz dwa zabiegi dziennie.
W trakcie turnusów odbywają się: gimnastyka poranna, 
wieczorki taneczne z muzyką na żywo, biesiady przy 
ognisku, nordic walking, wycieczki fakultatywne. Moż-
na również bez ograniczeń korzystać z szerokiej bazy 
sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodków (w tym 
również z wypożyczalni sprzętu plażowego).
Aby zadbać o swoje zdrowie, warto już dziś zaplano-
wać przyszłoroczny wypoczynek. 
Pamiętaj, że pobyty rehabilitacyjne to dla osób chorych 
leczenie, a dla zdrowych skuteczna profilaktyka.

W trosce o Państwa komfort i dobre samo-
poczucie od maja 2017 r. uruchomiliśmy 
w Ośrodku PIRAMIDA strefę SPA. Jest to 
miejsce, w którym mogą Państwo odzyskać 
wewnętrzną równowagę oraz zregenerować 
siły witalne odrywając się tym samym od 
trosk i zmartwień dnia codziennego. 
Zapraszamy na chwilę relaksu i odpoczyn-
ku. Ukojenie dla zmęczonego ciała i ducha 
można odnaleźć w naszym nowym jacuzzi. 

Do zregenerowania sił fizycznych i psy-
chicznych polecamy saunę fińską, która 
doskonale wpływa na zwiększenie witalno-
ści organizmu. 

Dbających o oczyszczenie ciała, poprawę 
jakości i jędrności skóry zapraszamy do 
kabiny Infrared.

PIRAMIDA  
Medical SPA

SIEĆ OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO – REHABILITACYJNYCH

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o organizowanych turnusach

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
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Zdrowie

Bezpłatne leczenie  
dentystyczne w Czechach
W Czechach powstała klinika, która nieodpłatnie leczy zęby 
osobom niepełnosprawnym z Polski. Ich wizyty refunduje 
Narodowy Fundusz Zdrowia. To pierwszy tego typu ośrodek 
za południową granicą. W planach jest ich więcej, jak 
zapowiadają czescy dentyści. Bo w Polsce wciąż brakuje 
gabinetów chcących leczyć niepełnosprawnych.
U południowych sąsiadów operujemy już oczy, ko-
lana, poddajemy się zabiegom usuwania żylaków 
i powiększania piersi. Także osoby niepełnosprawne 
stają się coraz częstszymi pacjentami tamtejszych 
gabinetów stomatologicznych.
Powód? Niedawno w Ostrawie zaczęła działalności 
pierwsza klinika stworzona wyłącznie do leczenia 
zębów osób niepełnosprawnych z Polski. Ośrodek 
jak dotąd przyjął już ponad 500 pacjentów z kraju. 
Za ich leczenie zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Umożliwiła to obowiązująca od 2013 roku Dyrektywa 
Transgraniczna, która zezwala obywatelom Polski na 
refundowane leczenie w dowolnym kraju UE.
Zainteresowanie takim leczeniem jest spore. Gabinet 
w Ostrawie tygodniowo przyjmuje od 20 do 30 nie-
pełnosprawnych pacjentów. Aż w 90% przypadków 
są to grupy – podopieczni np. domów opieki spo-
łecznej, fundacji i stowarzyszeń, a także pracowni-
cy Zakładów Pracy Chronionej. Te liczą sobie nawet 
60 osób. Nie brakuje także indywidualnych wizyt. 

Narkoza dla każdego i bez kolejek
Jak podkreślają dentyści, dla osób niepełnospraw-
nych wizyta w Czechach to często jedyna szansa na 
wyleczenie zębów. W Polsce gabinetów leczących 
w narkozie jest wciąż jak na lekarstwo. Średnio na 
województwo przypada pięć placówek i to głównie 
w dużych miastach. Na wsi i w małych miastach sy-
tuacja wygląda jeszcze gorzej. Tymczasem w kraju 
jest ponad 4,7 miliona niepełnosprawnych. Skutek? 
Na wizytę czeka się nawet 60 dni.
– W Czechach nie ma kolejek. Przyjmowanym się jest 
praktycznie od razu i to w gabinecie, który jest w peł-
ni przystosowany do wizyty osób z każdą niepełno-
sprawnością. Oznacza to, że można tu wykonać za-
równo zabieg np. u osoby niesprawnej ruchowo, ale 
także u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi czy 
niepełnosprawnością intelektualną. Pod tym wzglę-
dem nie ma ograniczeń – wylicza dr Piotr Borowski, 
stomatolog i właściciel kliniki Dentator w Ostrawie, 
która leczy niepełnosprawnych.
Ograniczenia są jedynie wiekowe. Póki co z leczenia 

w klinice w Ostrawie mogą skorzystać wyłącznie oso-
by, które ukończyły 18 lat i mają przyznany stopień 
niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiar-
kowanym. To właśnie one – zdaniem dentystów – są 
najbardziej poszkodowane przez system.

Oszczędność pieniędzy i czasu
Ale narkoza i brak kolejek to nie jedyne, czym przy-
ciągają Czesi. Żeby ułatwić Polakom dostęp do lecze-
nia gabinet z Ostrawy w sierpniu ruszył z programem 
prozdrowotnym „Kierunek: Uśmiech”. Dzięki niemu 
pacjenci zostali odciążeni m.in. od załatwiania formal-
ności związanych z leczeniem i ubiegania się o zwrot 
z NFZ.
– Pomaga nam w tym Polski Instytut Zdrowia. To 
on gromadzi z pacjentem niezbędną dokumentację 
i wstępnie finansuje leczenie, a następnie ubiega się 
o zwrot w NFZ. Dzięki temu pacjenci nie muszą mar-
twić się dokumentami, nie muszą także czekać około 
60 dni na zwrot pieniędzy z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W praktyce oznacza to, że pacjent nie musi 
wykładać ze swojej kieszeni ani złotówki na leczenie 
– mówi dentysta.

Jedna wizyta, jeden dzień
Inaczej wyglądają także same wizyty w Czechach. 
Zabiegi wykonywane są podczas jednej wizyty i w cią-
gu jednego dnia. Tak więc samo leczenie jest mniej 
stresujące i mniej obciążające dla pacjenta, a także 
jego organizmu. 
Czesi pozwalają także na wizyty całych grup osób 
z niesprawnościami. Na leczenie mogą kierować m.in. 
MOPS-y, DPS-y i Zakłady Pracy Chronionej, a także 
stowarzyszenia, fundacje i świetlice terapeutyczne. 
– Takie grupy mogą liczyć 3 pacjentów, a nawet 70 
osób. Tutaj nie mamy limitu. Jeśli w jakieś placówce 
istnieje potrzeba wyleczenia pacjentów, podejmujemy 
się tego. Mieliśmy już przypadek, kiedy leczyliśmy 60 
pacjentów z Domu Pomocy Społecznej ze Zbrosławic 
– opowiada dr Borowski.
Pacjenci lub instytucje na leczenie mogą zgłaszać się 
na dwa sposoby – dzwoniąc bezpośrednio do opieku-
na pacjentów na numer 514 699 779 lub umawiając 
wizytę przez stronę informacyjną czeskiej kliniki -  kie-
runekusmiech.pl

Więcej informacji o leczeniu  
i zasadach można znaleźć na: 
www.kierunekusmiech.pl
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Sanatorium  
„Włókniarz” 
w Busku-Zdroju

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

• Poczuj dobroczynną moc  
leczniczych wód siarczkowych

• Odzyskaj siły witalne i harmonię
• Skorzystaj z promocyjnych pobytów 

leczniczych w ofercie jesienno-zimowej

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

WyPROSTUJ SWOJE PAlCE
Opaska zalecana jest przy występowaniu 

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

www.opaskanapalec.pl

Wykonujemy również wkładki 
ortopedyczne na miarę  

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

Tel. 58 691 00 24    721 298 246
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Zdrowie

Nie daj się zaskoczyć grypie! 

Wczesna jesień to czas, gdy zaczynamy tracić od-
porność. Głównym zagrożeniem jest grypa. Wzmo-
żona ilość zachorowań pojawia się w listopadzie oraz 
marcu. Choroba ma gwałtowny przebieg i towarzyszą 
jej wysoka gorączka, ból głowy, gardła, bóle mięśnio-
we oraz kostno-stawowe, dreszcze, kaszel i uczucie 
ogólnego rozbicia.
Zgodnie z danymi WHO, co roku na grypę zapada 
5-10 proc. dorosłych i 20-30 proc. dzieci. Największe 
zagrożenie stanowi dla najmłodszych, osób w wieku 

podeszłym oraz osób przewlekle chorych, u których 
wzrasta ryzyko powikłań grypopochodnych i śmierci. 

Kto powinien się zaszczepić?
Eksperci są zgodni, że podstawową i najbardziej 
skuteczną metodą na uniknięcie groźnych powikłań 
takich jak zapalenie płuc, oskrzeli lub zapalenie 
mięśnia sercowego oraz epidemii zachorowań jest 
szczepienie ochronne. Choć nie należy do kalenda-
rza tzw. szczepień obowiązkowych, to jest zalecane 
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i warto, aby zaszczepił się każdy, a w szczególności 
seniorzy, osoby o skrajnej otyłości (wskaźnik masy 
ciała BMI wynosi 40 lub więcej), o obniżonej odpor-
ności (np. po przeszczepach), cierpiące na prze-
wlekłe schorzenia płuc  (np. astmę), choroby ser-
cowo-naczyniowe, neurologiczne, hematologiczne, 
niewydolność nerek, cukrzycę. Szczepieniu powin-
ni poddać się także pensjonariusze domów opieki 
i innych ośrodków opieki długoterminowej oraz oso-
by pracujące w dużych skupiskach ludzi i często 
podróżujące.

Kiedy najlepiej się zaszcze-
pić?
Szczepienie należy powtarzać co rok, co pozwala 
uzyskać optymalne zabezpieczenie przed wirusa-
mi. Specjaliści informują, że najlepiej szczepić się 
przed okresem o największej zachorowalności na 
grypę.  Dlatego wczesna jesień – wrzesień lub paź-
dziernik – to najlepszy moment na takie działania.
Wirusy grypy ulegają szybkim i spontanicznym 
mutacjom, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) każdego roku opracowuje raport informują-
cy o najpopularniejszych w danym sezonie szcze-
pach wirusa mogących prowadzić do największej 
ilości zachorowań i na podstawie tych prognoz 
opracowuje się szczepionkę.

Jak działa szczepionka?
Szczepienie w większości sytuacji zmniejsza ryzyko 
zachorowania oraz wystąpienia komplikacji, a jeśli 
dojdzie do rozwoju infekcji, ma ona bardzo łagodny 
przebieg. Klasyczna trójskładnikowa szczepionka 
przeciw grypie zawiera antygeny aktualnie występu-
jących w środowisku szczepów wirusa typu A oraz 
B. Po wykonaniu szczepienia organizm potrzebu-
je około 2-3 tygodni, w tym okresie wytwarza nie-
zbędne przeciwciała ochronne i nabywa odporność 
immunologiczną przeciwko wirusom, zmniejszając 
tym samym ryzyko zachowania na grypę w okresie 
jesienno-zimowym. Sezonowe szczepienia może-
my wykonać odpłatnie w rejonowych przychodniach 
oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

ZASZCZEP 
SIę

Dopada nas znienacka, wykorzystując spadek odporności. Ścina z nóg, powoduje szereg 
nieprzyjemnych objawów, a także stwarza ryzyko groźnych dla zdrowia i życia powikłań. 
Grypa to infekcja, która co roku atakuje miliony Polaków. Jak zapobiec atakowi wirusa? 

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny26



Zdrowie

Przeciwwskazania 
do szczepienia
Lekarze przypominają, że pacjent przed szczepion-
ką musi być przede wszystkim zdrowy. Zdarza się 
bowiem, że krótko przed szczepieniem lub nawet 2 
tygodnie po jej wykonaniu, zdążymy się już zarazić 
wirusem grypy, a wtedy szczepionka nie gwarantu-
je ochrony. Dlatego przed szczepieniem lekarz bada 
pacjenta i dopiero wówczas kwalifikuje go do iniekcji.
Przeciwwskazaniem do szczepionki są infekcje np. 
przeziębienie lub choroby podobne do grypy prze-
biegające z wysoką gorączką, a także: uczulenie na 
białko jaja kurzego (stanowi pożywkę do wykonania 
szczepionki) lub składniki szczepionki, występowa-
nie działań niepożądanych po tego typu szczepionce 
w przeszłości (należy się zapoznać z jej aktualnym 

składem przed zabiegiem), zespół Guillaina-Barrégo 
(schorzenie neurologiczne) oraz okres zaostrzenia 
przebiegu choroby przewlekłej.

Domowy test
Alternatywą dla kolejek w przychodniach i rozwiąza-
niem, które pozwoli nam upewnić się, czy jesteśmy 
zdrowi i kwalifikujemy się do szczepienia, są również 
domowe testy diagnostyczne, dostępne w aptece, 
które można zrobić samemu w warunkach domo-
wych, bez skierowania od lekarza. Wystarczy jedynie 
nakłuć palec lancetem i pobrać kroplę krwi. Test CRP 
bada poziom białka C-reaktywnego, który w przy-
padku podwyższonych wartości może świadczyć 
o obecności stanu zapalnego w naszym organizmie. 
Odpowiedź uzyskujemy w ciągu 5 minut. Wynik ba-
dania w pierwszym przedziale, czyli poniżej 10 mg/l, 

oznacza fizjologiczne, prawidłowe stężenie białka 
C-reaktywnego (CRP). Wartości powyżej 10 mg/l 
mogą wskazywać na obecność infekcji bądź stanu 
zapalnego. W takiej sytuacji należy skonsultować się 
z lekarzem, aby wyjaśnić przyczyny podwyższonych 
wartości białka C-reaktywnego.

Grypa po szczepieniu?
Nie ma takiej możliwości, by pacjent zachorował na 
grypę od szczepienia. Natomiast po
szczepionce możliwe są efekty uboczne tzw. niepo-
żądany efekt poszczepienny, z których
niektóre przypominają objawy występujące przy gry-
pie oraz przeziębieniu m.in. podwyższona tempera-
tura, nudności, złe samopoczucie, ból głowy, stawów, 
mięśni, katar. Dolegliwości te mijają samoistnie i dość 
szybko.
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Klientów, którzy chcą skorzystać z rehabilitacji we Wrocławiu, zapraszamy na specjalistyczną 
rehabilitację ambulatoryjną w Przychodni.

Nowoczesne i skuteczne metody leczenia bólu w konkurencyjnych cenach!  
● terapia manualna ● fala uderzeniowa ● masaż leczniczy ● witalizacja ● terapia skojarzona

ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław 
Kontakt: tel. stacjonarny: 71 342 52 78 
tel. komórkowy: 500 056 047 
e-mail: marketing@resurs.com.pl 
Katalog na 2018r.! Już w grudniu!

Rehabilitacja  
czy Wypoczynek? 

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS od 25 lat świadczy usługi 
rehabilitacyjne, medyczne oraz turystyczne. Posiadamy własną bazę hotelową nad 
polskim morzem w Sarbinowie ORW „ADHARA” i Mrzeżynie ORW „NADMORSKI” 
oraz w górach w Dusznikach Zdrój Sanatorium „BELWEDER”.

Ostatnie wolne miejsca! 
SARBINOWO „ADhARA”  
16.10-30.10 - 1490 zł, 4.10-18.10 - 1300 zł,  
19.11-3.12 - 1200 zł
MRZEŻyNO „NADMORSKI”  
22.09-06.10 - 1340 zł, 07.10-21.10 - 1240 zł 
DUSZNIKI ZDR. „BElWEDER” 
13.10-27.10 - 1400 zł, 02.11-16.11 - 1200 zł 
Transport Autokarem GRATIS 

W ZDROWyM CIElE ZDROWy DUCh
Dbamy o ciało, ale nie zapominamy o duszy. Wypoczynek z Resurs  
to koncerty muzyczne, wokalne, wieczorki taneczne oraz wycieczki.

Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK
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Szanowni Państwo,
chcielibyście Państwo zorganizować wyjazd grupowy, ale nie 
wiecie, od czego zacząć? A może od lat zlecacie organizację 
wyjazdu tej samej firmie i chcielibyście porównać oferty i ceny 
oraz wnieść powiew świeżości w swoje podróże?
Jestem tu dla Państwa. Nazywam się Katarzyna Jaworska 
i reprezentuję we Wrocławiu Biuro Podróży Exodus - rodzinną 
firmę, która działa na rynku turystycznym nieprzerwanie już od 26 lat. Jako 
touroperator o ugruntowanej pozycji specjalizujemy się w kompleksowej organizacji 
wyjazdów indywidualnych i grupowych na całym świecie. Dzięki najnowocześniejszej 
flocie luksusowych autokarów firmowych marki Setra zapewniamy nie tylko wyjątkowy 
komfort podróżowania, ale także najlepsze ceny – bez pośredników. Jesteśmy 
rodziną pasjonatów i oferujemy wyłącznie autorskie, interesujące programy. Do dziś 
odwiedziliśmy 97 krajów i zorganizowaliśmy ponad 2300 wycieczek. 
Już nie musicie fatygować się Państwo na spotkania do różnych biur. Z przyjemnością 
odwiedzę Państwa w dogodnym dla Państwa terminie. W miłej atmosferze 
porozmawiamy o Państwa planach i oczekiwaniach, których z uwagą wysłucham, 
aby w krótkim czasie przygotować specjalnie dla Państwa ofertę skrojoną na miarę. 
Jestem pilotem z 14-letnim stażem, dlatego chętnie doradzę i podpowiem najlepsze 
rozwiązania. Gwarantuję, że moja propozycja będzie przejrzysta, ciekawa i atrakcyjna 
nie tylko pod kątem programu, ale również i ceny, a atmosfera na wycieczce okaże się 
niezapomniana!
Gorąco zachęcam Państwa do kontaktu bezpośrednio ze mną pod numerem 
telefonu 730 81 88 00 lub drogą e-mailową: wroclaw@exodus.com.pl 

Biuro Podróży Exodus  
E. Jaworska, Z. Jaworski sp.j.

www.exodus.com.pl

Serdecznie pozdrawiam,
mgr Katarzyna 
Jaworska

licencjonowany organizator turystyki od 1991 r.

Giełda ofert turystycznych

Bilet dla seniora
Wszyscy wiedzą, że seniorzy i dzieci płacą mniej w komunikacji miejskiej, 
ale jak jest w innych miejscach? Przeczytajcie.
Pociągi
Pociągi IC, zwane Intercity, stosują ulgę w wysokości 
30% w komunikacji krajowej dowolną ilość razy w cią-
gu roku dla wszystkich, którzy ukończyli 60 lat. Bez 
żadnych zaświadczeń. Tutaj uwaga, jeśli kupujesz bi-
let wcześniej, to zniżki nie kumulują się, taki regulamin.
W pociągach Regio zniżka wynosi 25%. Jest honoro-
wana w Kolejach Dolnośląskich. Pamiętajcie o tym, 
kiedy kupujecie bilety jednorazowe.
Zniżka 37% na dwa przejazdy w roku przysługuje 
emerytom i rencistom na podstawie zaświadczenia 
z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów, a jeśli pobierany jest zasiłek rodzinny, to zniżka 
obejmuje także współmałżonków.

Autobusy
W komunikacji miejskiej po 70 roku życia jeździmy za 
darmo. W Warszawie osoby, które skończyły 65 lat, 
mogą sobie wykupić roczny imienny bilet za 50 zł. 
A jak w innych autobusach? To zależy od ofert han-
dlowej przewoźnika. Zwykle dla seniorów jest taniej, 
ale trzeba o to zapytać. Ogólne przepisy nie nakłada-
ją na przewoźników obowiązku sprzedaży tańszych 
biletów dla seniorów.

Muzea w Polsce i na świecie
W większości tych szacownych instytucji dostępne 
są bilety po niższej cenie dla seniorów, a ulgi wyno-
szą nawet do 50%. Przed kupnem biletu zawsze war-

to zapytać, a przynajmniej oznajmić, że przynależy 
się do grupy seniorów. To, że w dalszym ciągu dają 
nam z oglądu mniej lat, niż wynika to z dokumentu 
tożsamości, powinno cieszyć. Można zaoszczędzić 
całkiem sporą sumkę, gdy się lubi zwiedzać muzea. 
Przecież plan wycieczki nie zawsze jest tak ułożony, 
że trafi w dni z bezpłatnym wejściem. We Wrocławiu 
z Wrocławską Kartą Seniora w wybrane dni można 
zwiedzać wystawy czasowe za 1 złotówkę,  np. w Mu-
zeum Narodowym. Natomiast w ZOO, w czwartki, dla 
emerytów i rencistów bilet wynosi tylko 15 złotych.

Banki
Także w bankach można liczyć na różne udogodnie-
nia związane z wiekiem. Warto przejść się po pla-
cówkach bankowych w okolicy i sprawdzić lub poczy-
tać o tym w Internecie. Seniorów przybywa, nic więc 
dziwnego, że handlowcy zmieniają swoje podejście 
i oferują zachęty dla ponad 1/3 społeczeństwa.

Dlaczego piszemy o ulgach?
Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Sta-
tystyczny pokazują, że osoby po 65 roku życia czas 
spędzają głównie przed telewizorem i mało kontaktu-
ją się z otoczeniem. Przez całe życie od przedszkola, 
przez szkołę i pracę zawodową przebywamy w gru-
pie. Nagle po przejściu na emeryturę zostajemy nie-
mal sami. Dla lepszego samopoczucia, dla naszego 
dobra, warto znaleźć zainteresowania, które pozwolą 
wygodniej żyć przez najbliższych kilka, kilkanaście lat. 
W grupie łatwiej funkcjonować, więc wyjdźcie z domo-
wych pieleszy, by cieszyć się życiem.

Jerzy Dudzik

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

23 września Skalne Miasto w Teplickich Skałach i Zagórze Śląskie

Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – zamek Dębno – zamek 
w Wiśniczu – dwór w Koryznówce – Lipnica Murowana kościół – Kopalnia Soli 
w Bochni - Niepołomice królewski zamek – Staniątki opactwo benedyktynek 
– Wieliczka Kopalnia Soli i Zamek Żupny

19 – 22 października Hity Małopolski

30 września Kamieniec Ząbkowicki 
(zamek i opactwo cysterskie)  
– Srebrna Góra - twierdza

wrzesień i październik dla seniorów

(zapora na jeziorze Bystrzyckim, wiszący most, ośrodek wodny „Wodnik” 
po remoncie)

5 – 8 października Słowacja
SPISZ - Stary Sącz – Spiska Kapituła – Spiski Hrad – 
Kieżmark – Lewocza – Jaskinia Bielańska – Sądecki 
Park Etnograficzny

w przygotowaniu Berlińskie pałace i Biosfera  
10-12 listopada 2017
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Korfu

W tym roku postanowiłam w dalszym ciągu zwiedzać 
Grecję, ale nie kontynent tylko wyspy. Wybrałam Korfu. 
Wzdłuż zachodnich wybrzeży leżą Wyspy Jońskie o bardzo 
odmiennym od reszty kraju krajobrazie…

Od niemal wieku Korfu znana jest jako atrakcyjny kurort i jedna 
z najpiękniejszych wysp greckich. Ma podłużny kształt, rozciąga-
jąc się z północnego zachodu na południowy wschód, przepływa 
przez nią dużo rzek, które wysychają w lecie. Północna część wy-
spy jest górzysta, pełna zieleni i rajskich miejsc, gdzie przez cały 
rok kwitną kwiaty. Łagodny klimat pozwala na uprawę oliwek, które 
od czasów Wenecjan były źródłem bogactwa tych terenów, upra-
wia się też pomarańcze, cytryny, migdały. W górach rosną orchi-
dee – aż 40 gatunków. Spotkamy też tutaj dąb korkowy, drzewa 
laurowe, mirt, kasztany jadalne, dęby szkarłatne i sosny. 

Wielokulturowe zabytki
Wyspa Korfu przeszła okupacje przez Rzymian, Bizancjum, Wene-
cjan, Republikę Francuską, Rosyjską, Brytyjską, aż wreszcie zjed-
noczyła się z Grecją. Naleciałości tak wielu kultur można podziwiać 
w muzeach stolicy wyspy. Najbardziej okazałą budowlą w mieście 
jest Pałac św. Michała i św. Jerzego. Do zwiedzania jest także 
wiele muzeów: Muzeum Archeologiczne, gdzie zgromadzono naj-
ważniejsze znaleziska ze świątyni Artemidy oraz inne wykopaliska 
ze starożytnego miasta, warto zajrzeć również do Muzeum Sztuki 
Azji, Muzeum Sztuki Ludowej, pierwszej Szkoły Sztuk Pięknych 
powstałej w Korfu. Najbardziej interesujący ze starych budynków 
użyteczności publicznej jest tzw. Loggia Nobilec – miejsce zgro-
madzeń szlachty. Na drugim miejscu plasuje się rezydencja arcy-
biskupa rzymskokatolickiego z XVII w., w której przez pewien czas 
mieszkała rodzina królewska. Zainteresowanie zwiedzających 
wzbudzają także zwykłe domy mieszkańców wyspy, wybudowane 
w XVII i XVIII w. Wyróżniają je wysokie kolumny, galeryjki i balkony 
wykonane z kamienia. Domy  malowane są na kremowo w kolorze 
rozmytego różu. Cechą charakterystyczną ulic handlowych są tzw. 
„volta”, czyli arkady, pod którymi krążą przechodnie, aby uniknąć 
upału w lecie, a chłodu i deszczu w zimie. 

 wspomnienia z podróży

Giełda ofert turystycznych

Maria Marchwicka 

PAKIET SENIOR 
7 dniowy pobyt (6 noclegów) 540 zł

Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe Regor  
Brenna, ul.Jawornik 4
Rezerwacje: 33 85 36 869, 537 399 996
email: regor@go2.pl 
zaliczka rezerwacyjna 200 zł (mBank nr 91 1140 1078 0000 2697 7700 1000)

• zakwaterowanie  
(pokoje z łazienką)

• śniadanie, obiad, kolacja
• basen, siłownia,  

seanse w grocie solnej
• wieczorek taneczny
• grill (w ramach jednej kolacji)
• parking i wi-fi gratis
• możliwość zabrania ze sobą zwie-

rzątka (jednorazowa opłata 30 zł)
• dopłata do pokoju 1 os. 25 zł/dobę

oferta poza sezonem wysokim (Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc, Majówka)
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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

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!

Opiewana przez Homera
Mój tygodniowy wyjazd na wyspę nastąpił w czerwcu, lot trwał 2 
godziny, lądowanie na lotnisku w Korfu, a następnie przyjazd do 
uroczego miasteczka Messonghi i zakwaterowanie w hotelu Ge-
mini. Hotel położony bardzo blisko morza, w centrum miejscowo-
ści. Miasteczko ukwiecone, całe aleje pięknych drzew kwitnących, 
tętniące życiem, z mnóstwem turystów z całej Europy. Tempera-
tura dochodziła do 39 stopni, ale wiatr od morza łagodził upały. 
W tak komfortowych warunkach czas szybko mijał, wypoczynek 
był wspaniały. Zauroczyłam się tym miejscem, choć to Homer jako 
pierwszy opiewał czar tej wyspy.

Biżuteria i oliwki
Mieszkańcy Korfu zajmują się głównie turystyką i to przynosi im 
niezły dochód, również sztuka ludowa jest na wysokim poziomie 
– wyroby z drzewa korkowego, z ceramiki, wyroby włókiennicze, 
takie jak obrusy, serwetki, bieżniki cieszą oczy turystów. Biżuteria 
złota i srebrna słynie z mistrzowskiego wykonania (choć niestety 
jest droga), podobnie jak kosmetyki z oliwek, kremy do twarzy, do 
rąk, płyny do kąpieli – ale również nie na każdą kieszeń.
Będąc na Korfu, koniecznie trzeba spróbować słynnego tu wina 
– Retsunia, inny narodowy trunek to ouzo, o dużej, bo 40% zawar-
tości alkoholu, doprawiony anyżem i koprem. Pije się jako aperitif 
z sokami. Mieszkańcy wyspy dużą wagę przywiązują do posiłków, 
podaje się wiele potraw i wspólnie – całymi rodzinami – zasiada się 
do stołu, degustując posiłki.

Śladami cesarzowej Sisi
Wato wybrać się na wycieczki całodniowe po najpiękniejszych 
miejscach wyspy. Mysia Wyspa, Kanonie, Miasto Korfu, Achillon, 
Palcokastnisa, Kassiopei – ta wycieczka to siedem cudów Korfu. 
Zwiedziliśmy Monastyr, a w nim bardzo piękne cerkwie ze wspa-
niałymi ikonami. Pierwszy przystanek to fabryka Kymerat Mapoma-
tik (sklep fabryczny – tu odbyła się degustacja likierów, dżemów, 
galaretek i pomarańczy w zalewie). Te produkty wytwarzane są 
tylko na wyspie, ponieważ rosną tutaj specjalne małe pomarańcze. 
Dalej szlak naszej wycieczki prowadził do wsi Gasturi – do pałacu 
Achillon cesarzowej Austrii Elżbiety, zwanej Sisi. Kiedy pierwszy 
raz przybyła ona na wyspę Korfu, zauroczyła ją ta miejscowość. 
Kupiła willę, potem kazała ją zburzyć i wybudowała pałac. Cesa-
rzowa przyjeżdżała tu dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Klimat 
i piękno natury bardzo dobrze wpływało na jej stan zdrowia (mia-
ła stany depresyjne). Podróżując  jachtem zwiedziła całą  Grecję. 
Rozmiłowała się w mitologii i w rzymskim stylu urządziła swój pa-
łac. Nazwała go Achillion, w ten sposób wyrażając podziw i uwiel-
bienie dla bohatera Homera. 
Druga wycieczka to wyprawa statkiem na niewielkie wyspy Pak-
si i Antipaksi, znajdujące się na południu Korfu, niedaleko Epiru. 
Dopłynęliśmy do nich statkiem, podpływając pod groty otoczone 
skałami. Przepiękne widoki, nie do zapomnienia. 

Jaszczurki w słońcu
Moją szczególną uwagę zwracały drzewa pomarańczowe  i cy-
trynowe, znajdujące się przy każdym hotelu i prywatnych willach. 
Owoce spadają na trawę, nikt ich nie zbiera i gniją, po prostu szko-
da.
Zaobserwowałam również bardzo dużą liczbę kotów, mieszkańcy 
Korfu kochają koty, psów jest natomiast bardzo mało. Na hotelo-
wym kamiennym tarasie wygrzewały się jaszczurki, te jaszczurki 
widziałam również nad morzem przy brzegu, ale były to małe oka-
zy. Różnią się one od naszych jaszczurek budową anatomiczną. 
Niestety komary bardzo dokuczały, szczególnie w nocy, nie dawały 
spać. Tyle razy byłam w Grecji i pierwszy raz widziałam komary… 
Wróciłam do Polski pełna nowych wrażeń, z informacjami o nowym 
regionie Grecji. Będę długo mieć w pamięci wspaniałą wyspę Kor-
fu, zwłaszcza wtedy, gdy u nas będzie już zimno…

Giełda ofert turystycznych
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Wypoczywaj i korzystaj z Aqua Park Zakopane w cenie pobytu

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

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

www.polskietatry.pl tel. 18 20 77 011

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

Karp z Doliny Baryczy
Od września do listopada w Dolinie Baryczy 
odbywają się 7 Dni Karpia. Z Wrocławia dojazd do 
Żmigrodu to raptem pół godziny jazdy pociągiem, 
zachęca burmistrz Robert Lewandowski.

Dni Karpia to wiele imprez organizowanych w gospo-
darstwach rybackich, w gospodarstwach agrotury-
stycznych i w miasteczkach. W tym okresie gospo-
darstwa rybackie zaczynają odłowy i przygotowują 
ryby do sprzedaży na świąteczne stoły. Zaczyna się 
wypuszczanie wody ze stawów i przenoszenie ryb do 
czystej wody, by oczyścić ryby ze szlamu. W Żmigro-
dzie już zaczyna się szlak karpia i stawów rybnych. 
Stawy z ich obszarem i bogactwem przyrodniczym są 
unikatowe w skali Europy. W kotlinach, starorzeczach 
wśród lasów na dawnych bagnach dzięki systemowi 
grobli uzyskano stawy hodowlane. Część z nich jest 
rezerwatami przyrody i wstęp jest tam całkowicie za-
broniony. Niektóre obszary podlegają ścisłej ochronie 
przyrodniczej, bo znajdują się tam gniazda orłów, a ca-
łość jest objęta przepisami Natura 2000. Oczywiście 
na tym obszarze są drogi i można przemieszczać się 
samochodami, ale zdecydowanie ciekawiej i zdrowiej 
jest pojeździć rowerami czy zwiedzać pieszo.

Wycieczka na rykowisko
1 października odbędzie się zakończenie sezonu 
Krośnieńskiej Kolejki Wąskotorowej to atrakcja sama 
w sobie w Krośnicach.

7- 8 października Odłowy na Ostoi, bardzo widowi-
skowe wydarzenie, a do tego kiermasz ryb.

22 października wycieczka rowerem na rykowisko. 
Czy będzie można posłuchać jeleni, trudno przewi-
dzieć, ale zwykle o tej porze roku zlatują się gęsi i żu-
rawie w drodze na południe. To tylko niektóre z atrak-
cji wybrane z ogromnej oferty przygotowanej na 
jesień. Więcej w materiałach informacyjnych na stro-
nie http://www.dnikarpia.barycz.pl/events/program/

Świetnie się więc sprawdzi piosenka Starszych Pa-
nów „Na grzyby” i faktycznie – karp w grzybach to 
delicje.

Jerzy Dudzik

Giełda ofert turystycznych

DOBRA JAKOŚĆ
W ATRAKCyJNEJ CENIE

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

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

obiady, kolacje
• parking monitorowany

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

Oferta specjalna dla  
zorganizowanych grup seniorów.

Serdecznie zapraszamy  
do Krakowa.

hotel 
Przyjazny 
Seniorom
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Wrażenia z Truskawca

Sanatorium w Truskawcu to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk nie 
tylko na Ukrainie, ale i całym świecie. Leczy się tu coraz więcej Polaków. Wysłannik 

„Gazety Senior” na zaproszenie Biura Podróży Gold Tour pojechał zobaczyć, w jakich 
warunkach i w jaki sposób spędzają sanatoryjne wczasy kuracjusze z Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przedstawiamy jego pierwsze wrażenia  
z pobytu w Truskawcu. Kolejne relacje już w następnych wydaniach gazety.

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
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)

Bardzo długo broniłem się przed wyjazdem na Kresy. Lwów, Drohobycz, 
Borysław były w moim życiu od dzieciństwa. Mnóstwo znajomych miało tam 
swoje korzenie. Jak się dowiedziałem, to tu dochodzili do siebie kosmonauci 
po lotach w kosmos, to tu leczyli się sekretarze partii Związku Radzieckiego. 
Wcześniej przed wojną miał w Truskawcu swój Kryształowy Pałac marszałek 
Józef Piłsudski, bywali tu najznamienitsi obywatele II Rzeczpospolitej.
Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z ponad 
30 okręgów wyjeżdżają na 10-dniowe turnusy leczenia sanatoryjnego do 
Truskawca. Podróż odbywają autobusami z miejsca zamieszkania. Może ona 
trwać, w zależności od odległości do granicy i odprawy na granicy polsko-
ukraińskiej, do kilkunastu godzin. 

Sanatorium Szachtar
31.10 – 12.11, 10.11 – 22.11;  
20.11 – 02.12 cena 270 zł + 260 €

Giełda ofert turystycznych

REKLAMA

Jak w małym szpitalu
Sanatoria w Truskawcu mają zdecydowanie dużą 
bazę leczniczą. We wszystkich trzech, które odwiedzi-
łem, zatrudnieni są na pełnym etacie lekarze i lekarze 
specjaliści. W takiej liczbie, jak w małym szpitalu. Na 
jednego doktora przypada zaledwie kilkunastu kura-
cjuszy. W sanatorium wykonywane są badania anali-
tyczne, bakteriologiczne, jest nawet tomograf. Część 
kuracjuszy mówi wprost, że przyjechali zrobić badania 
lub skonsultować swój stan zdrowia ze specjalistą, bo 
tutaj jest dużo taniej. Darmowe zabiegi i woda lecz-
nicza to już bonus. Tych zabiegów jest około sześciu 
dziennie i istnieje możliwość wykupienia dodatko-
wych, jak np. ozonoterapia w cenie około 20 zł. 
Miła i uczynna obsługa
Pokoje wyposażone są w skromne łazienki z prysz-
nicem, ale jest też czajnik elektryczny, naczynia, 
sztućce i lodówka, telewizor, suszarka do włosów. Na 
korytarzach spotkałem dużo Polaków, pytałem, czy 
odczuwają problemy w komunikowaniu się z lekarza-
mi i obsługą. Wszyscy zgodnie twierdzili, że lekarze 
mają łatwość porozumiewania się, a obsługa jest miła 
i uczynna. Posiłki podaje się według diety zapisanej 
przez lekarza. Polega to na tym, że są do wyboru 
cztery zestawy posiłków dostosowanych do diety. Wy-
pełnia się na dzień następny menu napisane w języ-
ku polskim i takie dania serwuje do stolika kelnerka. 
Rozmawiałem z wieloma osobami, wszyscy zgodnie 
twierdzili, że nie są głodni, a po posiłku sporo jedzenia 
pozostaje na stołach. 
Lekarze uprzedzają pacjentów, by stosowali się do 
zaleceń i nie przesadzali z ilością wody Naftusi. To 
woda lecznicza oczyszczająca organizm, a nie woda 
mineralna. Wypicie jej w zbyt dużych ilościach może 
spowodować uruchomienie zbyt dużej ilości złogów, 
a to prowadzi do komplikacji zdrowotnych.

Wycieczki i wieczorki muzyczne
Jedną z atrakcji Truskawca jest delfinarium. Oprócz 
spektaklu w stylu cyrkowym można wykupić terapię 
z delfinami, wspólne pływanie w basenie.
Biuro Podróży Gold Tour zapewnia w czasie przejazdu 
i na miejscu w sanatoriach opiekę pilota praktycznie 
przez cały czas. Organizuje także wycieczki na miej-
scu w czasie wolnym od zabiegów. Kuracjusze mogą 
pojechać do Borysławia, do Drohobycza, do Lwowa, 
a także spróbować wspiąć się na skały twierdzy Tu-
stań po swoistym safari. Ogromną popularnością cie-
szą się spotkania integracyjne. Wieczorem po kolacji 
w okolicznych lokalach organizowane są wieczorki 
z muzyką na żywo. Można potańczyć, można posłu-
chać miejscowej muzyki ludowej.
Oczywiście do Truskawca można przyjechać indywi-
dualnie, ale z Biurem Podróży Gold Tour bezpieczniej 
i wygodniej, mówią kuracjusze. I zabawniej – dodają.
Tak więc rano obfite śniadanie, później zabiegi do 
południa, obiad i czas na zakupy w okolicznych ba-
zarkach, a wieczorem balanga przy muzyce w gronie 
znajomych. Takie sanatorium musi pomóc, bo co nas 
nie zabije, to nas wzmocni. I będzie co wspominać 
przez następny kwartał.
PS. Twierdzę Tustań zbudował polski król Kazimierz 
Wielki na szlaku solnym z Drohobycza na Węgry i do 
Wrocławia.

Jerzy Dudzik

 Ostatnie zaproszenia na Konferencję  

 "Po zdrowie do Truskawca"  

z wykładem prof. dr hab.  

Stanisława Sławomira Niciei 
Znany historyk, biografista 

i autor wielotomowej historii 

kresów "Kresowa Atlantyda" 

wygłosi wykład pt. Mitologia 

uzdrowisk kresowych. 

Wrocław, 25 września,  

godz. 10.00, Hotel Europejski.  

Wstęp z zaproszeniem. 

Ostatnie bezpłatne wejściówki 

jeszcze dostępne w redakcji 

Gazety Senior tel. 533 301 661 

Zapraszamy na  
Targi Senioralne
24 września, godz. 10.00-15.00
Miejsce: Centrum Kongresowe  
Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1
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•	 oferta	obowiązuje	od	28	sierpnia	do	20	grudnia
•	 opłata	uzdrowiskowa	3,50	zł/	osoba	
•	 domowa	atmosfera

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

Promocja dla seniorów,  
ich rodzin i przyjaciół seniorów 

7 dni w cenie 6 dni
420 zł za pobyt dla 2 osób

pobyt dla 1 osoby już od 290 zł!

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

Giełda ofert turystycznych
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ul. Słowiańska 37B
50-234 Wrocław

tel. 71 793 18 88

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

Jerozolima-Tel Aviv-Morze Martwe
2249 zł

12-15 stycznia 2018 -samolotem z Wrocławia, hotel 3 *, 
śniadania i kolacje, lokalny przewodnik

1749 zł

Majorka dla Seniora
17-24 października – samolot z Wrocławia, Hotel 4* 
przy plaży, wyżywienie 3 x dziennie, polski rezydent

2099 zł

Portugalia dla Seniora 
1899 zł

22-29 listopada – samolot z Wrocławia, Hotel 3 * w Cascais 
przy plaży i nad brzegiem Oceanu, tylko 30 km od Lizbony

Costa Brava dla Seniorów

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

707 zł

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***  

na Riwierze Adriatyckiej
 ͫ 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!

Dlaczego jezioro w Hévíz jest wyjątkowe?
Lecznicze kąpiele w jeziorze to remedium na wiele 
kostno-mięśniowych schorzeń, takich jak bóle pleców, 
odcinka lędźwiowego czy kolan. Korzystne działanie 
wody wynika z wysokiej zawartości w niej różnych 
gazów i minerałów, jak np. kwasu węglowego, siarko-
wodoru, wapnia czy magnezu. Poza tym unoszenie 
się na wodzie wśród lilii wodnych, widok zieleni drzew 
okalających jezioro wpływa kojąco na układ nerwowy, 
a to również ważny element wspomagający leczenie. 

Dla kogo głównie rekomendowane są 
zabiegi borowinowe? 
Borowina ma właściwości zatrzymywania ciepła, 
redukuje napięcie mięśni, korzystnie wpływa na 
tkankę łączną, poprawia krążenie i ukrwienie, działa 
też przeciwbólowo. Okłady z borowiny polecane są 
osobom z chronicznymi chorobami układu mięśnio-
wo-szkieletowego, również w przypadkach zwyrod-
nień czy stanów zapalnych. Zabiegi wskazane są 
też przy niektórych schorzeniach ortopedycznych, 

neurologicznych, chorobach 
wewnętrznych i ginekologicz-
nych.
Hévíz znane jest z unikatowego zabiegu 
- kąpieli z obciążeniami. Na czym ona 
polega?
Kąpiel z obciążeniami w 1953 roku opracował 
dr Moll Károly. Podczas zabiegu pacjent jest za-
wieszony w basenie, podparty przy szyi lub przy 
ramionach, podczas gdy w pasie lub na kostkach 
zawieszane jest obciążenie. Celem zabiegu jest 
oddalenie od siebie kręgów i rozciągnięcie w ten 
sposób kręgosłupa. Zabieg jest zupełnie bezbole-
sny. Zalecany jest dla odciążenia kręgów szyjnych 
i korzeni nerwowych. Rozluźnia i zmniejsza przykur-
cze mięśni i więzadeł.
Kiedy najlepiej odwiedzić to wyjątkowe 
uzdrowisko? 
Kąpielisko otwarte jest codziennie, można z niego 
korzystać przez cały rok. Najlepszym czasem na 
kilkutygodniowy pobyt leczniczy jest jesień i zima. 
Natomiast, aby by potraktować pobyt profilaktycz-
nie, warto przyjechać wiosną lub wczesnym latem. 
Z kolei jeśli chcą Państwo po prostu doświadczyć 
wyjątkowej kąpieli pośród lilii wodnych zapraszamy 
o każdej porze roku!
Doktorze, dziękuję za rozmowę.
Więcej informacji o tym pięknym uzdrowisku znajdu-
je się na stronie www.heviz.hu/pl.

Jak wygodnie dotrzeć do Hévíz?
Najszybciej można dolecieć samolotem do Budapesztu, a z lotniska przejechać autobusem lub tak-
sówką na Główny Dworzec Autobusowy Népliget. Stamtąd kursuje bezpośredni autobus do Hévíz, 
który jest bezpłatny dla seniorów (od 65 roku życia). Podróż trwa ok. 3 godziny. Hévíz znajduje się 
ok. 200 km na południowy zachód od Budapesztu. 

Zdrowie i odpoczynek nad usłanym 
liliami wodnymi jeziorem w Hévíz
Węgierskie miasto Hévíz od ponad 200 lat jest znanym uzdrowiskiem.  
Słynie z największego na świecie biologicznie aktywnego jeziora termalnego, 
w którym można zażywać kąpieli przez cały rok. Temperatura wody latem 
osiąga 36°C, a zimą nie spada poniżej 24°C. Dr Tóth Gyula opowiedział nam 
o leczniczych właściwościach bogatej w związki mineralne wody.

Dr Tóth Gyula

Giełda ofert turystycznych
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Sieć Hoteli i ośrodków  
Wypoczynkowych  
w Polsce

Hotele***NAT:
świnoujście, kołobrzeg, sarbinowo, ja-
rosławiec, krynica morska, krynica zdrój, 
wisła, ustroń, bukowina tatrzańska

Ośrodki Wypoczynkowe:
ustronie morskie, dąbki, jastarnia, kąty 
rybackie, piwniczna zdrój, zarzecze, 
szczytna, kalbornia

rezerwuj przez internet
Aktualne promocje i katalog do pobrania znajdziesz na 

Informacja i REZERWACJA:

(7.00-15.00)

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

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

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

transport ze śląska
bazy rehabilitacyjne, bazy zabiegowe, baseny

ZADZWOŃ I POPROŚ O PRZESŁANIE PEŁNEJ OFERTY

Specjalna oferta dla Seniora

Giełda ofert turystycznych

ZABAWY i WARSZTATY 
TANECZNE
Zumba dla seniorów
20.09.2017, godz. 12.00-13.00
Miejsce: Angel Care Wrocław Sp. z o.o., ul. Dyrek-
cyjna 5-7
Zajęcia bezpłatne, ale obowiązują zapisy, tel. (71) 
306 90 30 lub 506 919 332 

ZUMBA GOLD, zajęcia prowadzi Renata 
Puciłowska, licencjonowany instruktor
21.09.2017, godz. 17.45-18.45
12.10.2017, godz. 17.45-18.45
Miejsce: Klub Seniora  przy Stowarzyszeniu Żyć 
Inaczej, ul. Kamieńskiego 10 B we Wrocławiu
Zalecany: wygodny strój i wiązane buty zmienne
Informacje i zapisy: tel. 71-327-66-64 w poniedziałki 
i środy w godz. 8.00-14.00 lub
mailowo: zycinaczej@zycinaczej.org.pl

Seniorteka. Zabawa taneczna  
dla seniorów
24.09.2017, godz. 19.30- 22.00
Miejsce: Sala Wielofunkcyjna w Centrum Kongreso-
wym Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1
Zabawa taneczna, biletowana – 10 zł/osoba, możli-
wość zakupu poczęstunku

Międzypokoleniowa potańcówka z mu-
zyką na żywo (zagra zespół Perfectum 
z Jeleniej Góry)
29.09.2017, godz. 17.00
Miejsce: klub PROZA, Wrocławski Dom Literatury, 
przejście Garncarskie 2,
email: wdl@domliteratury.wroc.pl;  tel. (71) 364 69 
71, Wstęp wolny

„Szczęśliwi w tańcu” – zajęcia ruchowo-
-taneczne, prowadzenie: Joanna Stani-
sławska
09.10.2017, godz. 11.00 -12.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-

kański 6, sala 210
Zapisy: Elżbieta Iwańska, tel. 71 772 49 40 lub ma-
ilowo: eiwanska5@gmail.com

„Tanecznym krokiem” – warsztaty ta-
neczne połączone z pokazem tanecznym
Organizator: HP Global Business Center Sp. 
z o.o.
11.10.2017, godz.11.00
Miejsce: ks. Piotra Skargi 1
Zajęcia bezpłatne, ale obowiązują zapisy: Elżbieta 
Iwańska, tel. 71 772 49 40 lub mailowo: eiwan-
ska5@gmail.com

WROCŁAWSKI BAL SENIORA
13.10.2017, godz. 19.00
Miejsce: Restauracja Letnia w ZOO Wrocław Sp. 
z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5
Zabawa taneczna z poczęstunkiem.
Zapisy i dystrybucja biletów do 31 września, Krzysz-
tof Strecker, tel: 609 660 132

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

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

• Atrakcje: seanse filmowe w tym projek-
cja komedii „Jak to się robi” nagrywanej 
w scenerii ośrodka, w rolach głównych  
Himilsbach i Maklakiewicz

• Do dyspozycji gości: regionalna sala ko-
minkowa ze sprzętem grającym do potań-
cówek oraz sprzęt do Karaoke

• GRATIS: 3 spotkania: 1. Wieczorek inte-
gracyjny przy muzyce z poczęstunkiem,  
2. Pieczenie kiełbasek, 3. posiada góralska 
z kuchnią regionalną i kapelą góralską (do-
płata do kapeli 8zł/os) oraz jednorazowa 
wejściówka do sauny.

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

• Naszym gościom pomagamy zorganizo-
wać inne atrakcje na życzenie m.in. spływ 
Dunajcem, Góralskie Śpasy, wyjazdy do 
SPA, wycieczki z przewodnikiem itp.

OFERTA GRUPOWA dla seniorów 
Tydzień atrakcji w OSW Moszczeniczanka w Zakopanem

Zapraszamy serdecznie do kontaktu  
od 8 do 19-tej pod nr telefonu 18 201 27 72 

www.moszczeniczanka.com.pl    Zakopane, ul. Kościeliska 79d

Cena już od 525 zł tydzień dla grupy powyżej 30 os.
           560 zł tydzień dla grupy 20-30 os.

Zadzwoń! 691 941 643
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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

14 dni od 
1 040 zł

Złota jesień w „Podczelu”

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

10 dni od 
760 zł

7 dni od 
550 zł

NIEDZIElA 
Przyjazd i zakwaterowanie gości 
17:00 Kolacja

PONIEDZIAłEK, WTOREK, ŚRODA, 
CZWARTEK 
8:00-10:00 Śniadanie 
9:00-15:00 Zabiegi w Medical SPA
13:00 Obiad / 17:00 Kolacja 

PIąTEK 
8:00-10:00 Śniadanie 
11:00 Słodkie pożegnanie i wyjazd Gości 

ul. Szczecińska 15
tel. 91 38 63 563 
www.prawdzic.pl
email: dworek.prawdzic@wp.pl

Jedyne 

499 zł 
osoba

W cenie: 
 - 5 noclegów
 - 3 posiłki dziennie 
 - 2 zabiegi dziennie 
 - kijki do Nordic Walking 
 - Internet Wi-Fi
 - basen, sala fitness
 - jacuzzi
 - wieczorek muzyczny 
 - parking

ZAPROSZENIE DlA SENIORA 
SENIOR 55 PlUS

OD WRZEŚNIA DO MAJA 6-DNIOWy POByT

Giełda ofert turystycznych

EDUKACJA,  
BEZPIECZEŃSTWO
Dni Seniora w Dolnośląskiej Bibliotece 
Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocła-
wiu
Senior wśród nowych technologii – indywidual-
ne, półgodzinne konsultacje z zakresu korzysta-
nia z tabletu i smartfonu
20.09.2017, godz. 10.00-15.00    
Miejsce: DBP, Rynek 58, III piętro obok sali konfe-
rencyjnej. Obowiązują zapisy od 11 września, tel. 71 
33 52 253

Cykl „Zdrowie od kuchni” - Senior na 
zakupach
Prowadząca: Magdalena Szyszka
21.09.2017, godz. 10.00-12.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210. Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 
49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com

Wybrane aspekty bezpieczeństwa i za-
grożeń w sieci - szkolenie z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, prowadzenie: 
Waldemar Baran, Proste IT
www.prosteit.pl
21.09.2017, godz. 12.00-14.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210. Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 
49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com

Akademia Bezpiecznego Seniora. Samo-
obrona dla Seniora
Akademia Bezpieczny Senior to program pre-
wencyjny skierowany do seniorów, realizowany 
przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. 
Prowadzenie: młodszy spirant Michał Kawalec 
(KMP Wrocław)

22.09.2017, godz. 10.00-12.00
Miejsce: WCS, pl. Dominikański 6, sala 210. 
Zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony i pierw-
szej pomocy. Obowiązkowe obuwie zmienne oraz 
wygodny, sportowy strój

Wielcy Polacy: Jerzy Woźniak”.
Prelegent: Grzegorz Kowal – Regionalny Ośro-
dek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
22.09.2017, godz. 14.00-16.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 27 

Spotkanie z przedstawicielami Straży 
Miejskiej Wrocławia
Prelekcja z prezentacją multimedialną „Bez-
pieczny Senior” oraz Samoobrona dla senio-
ra – zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony 
i pierwszej pomocy (obowiązkowe obuwie 
zmienne oraz wygodny, sportowy strój). 
25.09.2017, godz. 10.00- 13.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210. Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 
49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com

Fundacja Otwarte Forum - Kampania 
„Napisz Testament”. Prelekcja dotyczą-
ca pisania testamentów
Prowadzenie: Ewelina Szeratics
25.09.2017, godz. 13.00- 15.00,
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210. Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 
49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com

Zwiedzanie Centrum Zarządzania Kry-
zysowego we Wrocławiu, prowadzenie: 
Paweł Grąbczewski – Straż Miejska
27.09.2017, godz. 9.00-11.00
Miejsce zbiórki: ul. Strzegomska 148. Wydarze-
nie bezpłatne, limitowana liczba miejsc: 25 osób. 

Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 49 40 lub mailowo: 
eiwanska5@gmail.com

Akademia Bezpiecznego Seniora. Samo-
obrona dla Seniora
Akademia Bezpieczny Senior to program pre-
wencyjny skierowany do seniorów, realizowany 
przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.
Prowadzenie: młodszy aspirant Michał Kawalec 
(KMP Wrocław)
29.09.2017, godz. 10.00-12.00
Miejsce: WCS, pl. Dominikański 6, sala 210. 
Zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony i pierw-
szej pomocy. Obowiązkowe obuwie zmienne oraz 
wygodny, sportowy strój

Spotkanie z Mennicą Wrocławską
Prelekcje na temat organizowania i przekazywa-
nia majątku
Warsztaty z weryfikacji i wyceny biżuterii
6.10.2017, godz. 13.00-15.00
Miejsce: WCS, pl. Dominikański 6, sala 210

WYDARZENIA 
SPORTOWE
TURNIEJ SZACHOWY w ramach Igrzysk 
Sportowych Seniorów – SENIORIADY
20.09.2017, godz. 14.00
Miejsce: Angel Care Wrocław Sp. z o.o., ul. Dyrek-
cyjna 5-7
ZAPISY: pod nr 501 158 301 e-mail: senioriada.
wroclaw@gmail.com lub na formularzach, osobiście 
w punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6
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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

Gościniec NAD POTOKIEM to domowa atmosfera, miła 
i fachowa obsługa, niepowtarzalny klimat oraz komfor-
towy wypoczynek z widokiem na Śnieżkę.

PAKIET DlA SENIORA
6 dni od 650 zł za 2 osoby

Pakiet obejmuje:
• kosz owoców  

na przywitanie,
• 5 noclegów,

• 5 śniadań - bufet 
szwedzki,

• 5 obiadokolacji

Gościniec NAD POTOKIEM
ul. Mostowa 5, Karpacz
tel. 75 761 60 70, kom. 510 291 748
www.nadpotokiem.pl

Dodatkowo można skorzystać z usług masażysty,  
instruktora Nordic walking, sauny.

Organizujemy wczasy  
dla grup zorganizowanych 
PZERiI, KLUBÓW SENIORA, 
UNIWERSYTETÓW  
III WIEKU 

Pensjonat Bursztyn 
ul. Mickiewicza 48
72-346 Pobierowo

605 062 093
www.pensjonatbursztyn.pl

Wolne terminy 2018
 ͫ maj, czerwiec 700 zł 
 ͫ lipiec, sierpień 900 zł
 ͫ wrzesień 700 zł/10 dni

7,10,14 
DNIOWE  
Z WYŻYWIENIEM

pensjonat 
Bursztyn

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

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

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

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

Giełda ofert turystycznych

Rowerowy Peleton organizowany w ra-
mach Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia
23.09.2017, godz. 9:00
Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia to wydarze-
nie organizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we 
współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju 
Społecznego. Organizatorem peletonu po raz 
drugi będzie Stowarzyszenie Promocji Sportu 
FAN. Hasło przewodnie kampanii: Wybierz zdro-
wie. Jedź z nami!  
Miejsce: Kolejna edycja peletonu ruszy z Polany 
Karłowickiej przy boisku wielofunkcyjnym i ulicami 
Wrocławia przejedzie na Wyspę Słodową (długość 
trasy ok. 12 km).

Kto może zostać uczestnikiem?
Zgłosić się może każdy. Zachęcamy do udziału 
osoby indywidualne oraz rodziny, grupy szkolne 
czy kluby seniora. Nie ma ograniczeń wiekowych, 
jednak osoby poniżej 18 roku życia muszą dostar-
czyć zgodę rodziców lub opiekuna. Natomiast osoby 
poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział tylko pod 
opieką rodzica lub upoważnionego opiekuna.
Udział w imprezie jest bezpłatny. Każdy uczestnik, 
który zgłosi się przez formularz elektroniczny otrzy-
ma :pamiątkowy numer uczestnika peletonu, wodę, 
niespodzianki.
Zapisy: Marcin Spitalniak, tel. 501 158 201, e-mail: 
peleton@fan.org.pl
e-mail:senioriada.wroclaw@gmail.com bądź
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na formularzach, osobiście w punkcie informacyj-
nym Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6

Wrocławskie Igrzyska Seniorów 
– SENIORIADA
Turniej w kręgle
26.09.2017, godz. 10.00
Miejsce: SKY Tower Kręgielnia
Ilość uczestników: 70-80 osób
Klasyfikacja drużynowa oraz klasyfikacja indywidu-
alna
ZAPISY: tel. 501 158 301 lub e-mail:senioriada.
wroclaw@gmail.com bądź na formularzach, oso-
biście w punkcie informacyjnym Wrocławskiego 
Centrum Seniora, pl. Dominikański 6

Nordic Walking dla każdego-chodź z nami, 
prowadzenie: instruktorki z RightWay
30.09.2017, godz. 11.30
Miejsce: Park 1000-lecia w pobliżu Nowego Dworu 
i Muchoboru Wielkiego
Organizator: RightWay s.c. Trening Nordic Walking 
z elementami fitnesssu. Specjalna cena dla senio-
rów 5 zł/osoba

PŁYWANIE w ramach Igrzysk Sporto-
wych Seniorów – SENIORIADY
03.10.2017, godz. 14.00-16.00 
Miejsce: Pływalnia Orbita, ul. Wejherowska 34
ZAPISY: pod nr 501 158 301  e-mail:senioriada.
wroclaw@gmail.com lub na formularzach, osobiście 
w punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6 

Wrocławskie Igrzyska Seniorów 
– SENIORIADA
Nordic walking
07.10.2017, godz. 12.00
Miejsce: Park Zachodni przy Hali Orbita
ZAPISY: tel. 501 158 301 lub e-mail:senioriada.
wroclaw@gmail.com bądź na formularzach, oso-
biście w punkcie informacyjnym Wrocławskiego 
Centrum Seniora, pl. Dominikański 6

Wrocławskie Igrzyska Seniorów 
– SENIORIADA
Mistrzostwa Seniorów w biegu na 5 km
07.10.2017, godz. 12.00
Miejsce: Park Zachodni przy Hali Orbita
Kategorie wiekowe: 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+ 
[ew. możliwość utworzenia dodatkowej klasyfikacji 
80+], klasyfikacje osobne dla kobiet i mężczyzn
ZAPISY: 501 158 301 lub e-mail:senioriada.wroc-
law@gmail.com bądź na formularzach, osobiście 
w punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6

ERGOWIOSŁA w ramach Igrzysk Sporto-
wych Seniorów – SENIORIADA
10.10.2017, godz. 10.00-12.00
Miejsce:  Centrum Treningowe SPARTAN ul. Kra-
jewskiego 2
ZAPISY: pod nr 501 158 301  e-mail:senioriada.
wroclaw@gmail.com lub na formularzach, osobiście 

w punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6

Turniej gry w scrabble w ramach  
SENIORIADY
13.10.2017, godz. 11.00 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210
ZAPISY: 501 158 301 lub e-mail:senioriada.wroc-
law@gmail.com bądź na formularzach, osobiście 
w punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6

WARSZTATY, 
SPOTKANIA
Warsztaty artystyczne – tworzenie biżu-
terii
21.09.2017, godz. 10.30-12.30
Miejsce: Angel Care Wrocław Sp. z o.o., ul. Dyrek-
cyjna 5-7. Zajęcia bezpłatne ale obowiązują zapisy 
(71) 306 90 30 lub 506 919 332

Warsztaty muzykoterapii dla Seniora
24.09.2017, godz. 12.00-14.00
Wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy 
pod nr tel. 884 898 268 

VI Przegląd Amatorskich Chórów Senio-
ralnych - eliminacje
21.09.2017, godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: CAPITOL –Podwórko, ul. Piłsudskiego 67. 
Zapisy chórów: Krzysztof Strecker, tel: 609 660 132. 
Dla widzów wstęp wolny

Konferencja pt. „Szare, bure i łaciate” 
- miejsce zwierząt w religii, kulturze i społe-
czeństwie – organizator: Ewangelikalna Wyższa 
Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
22.09.2017, godz. 10.00 (rejestracja od godziny 
9.15).
Miejsce: aula Ewangelikalnej Wyższej Szkoły 
Teologicznej we Wrocławiu, ul. Świętej Jadwigi 12. 
Interdyscyplinarna konferencja poświęcona będzie 
roli i miejscu zwierząt w historii i współczesnym 
świecie oraz zmian w postrzeganiu ich praw i pod-
miotowości. Tematy poruszane podczas konferencji 
mogą dotyczyć także wpływu zwierząt na ewolucję 
doktryn religijnych, norm społecznych, politycznych, 
ekonomicznych i etycznych oraz zmian w codzien-
nym życiu ludzi. Podczas konferencji zostanie także 
zaprezentowany projekt wolontariatu Międzykulturo-
wej Akademii Trzeciego Wieku, ukierunkowanego na 
edukację i wsparcie w zakresie ochrony i opieki nad 
zwierzętami.
Po zakończeniu konferencji o godz. 14.00, za-
planowane są warsztaty dobrych praktyk w po-
staci kiermaszu „Jesteś odpowiedzialny za to, co 
oswoiłeś”, z udziałem organizacji prozwierzęcych, 
przedstawicieli służb miejskich oraz innych instytucji 
zajmujących się zwierzętami. Wieczorem odbędzie 
się natomiast specjalne wydanie Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego Międzykulturowej Akademii Trzeciego 
Wieku poświęcone obrazowi „Kot Bob i Ja”.
Całe wydarzenie adresowane jest do lokalnych 
społeczności i odbywa się w ramach Dolnośląskiego 

Festiwalu Nauki oraz Wrocławskich Dni Seniora. 
Współorganizatorem wydarzenia jest Wyższa Szko-
ła Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
Więcej informacji na stronie: http://www.ewst.pl/
centrum-edukacyjne/wydarzenia/

DZIEŃ SENIORA W HALI STULECIA. 
Targi Senioralne
24.09.2017, godz. 10.00-15.00
Miejsce: Centrum Kongresowe Hali Stulecia, ul. 
Wystawowa 1. Prezentacje ofert dla seniorów, 
warsztaty, bezpłatne porady i konsultacje, konkursy.

Warsztaty artystyczne w pracowni gliny
28.09.2017, godz. 10.30-12.30
Miejsce: Angel Care Wrocław Sp. z o.o., ul. Dyrek-
cyjna 5-7. Zajęcia bezpłatne ale obowiązują zapisy 
(71) 306 90 30 lub 506 919 332

TURYSTYKA KULTURALNA: ZAMEK 
CZOCHA
Organizator: Scena Kamienica
01.10.2017
Wycieczka do ZAMKU CZOCHA
W programie: przejazdy komfortowym autokarem 
Wrocław - Zamek Czocha – Wrocław, zwiedzanie 
z przewodnikiem Zamku Czocha, koncert galowy 
w Sali Rycerskiej: Liza Wesołowska – sopran, To-
masz Maleszewski – tenor
Magdalena Jaszczak – fortepian, Balet Sceny 
Kamienica. Program: Fragmenty z oper francuskich 
Medea L. Cherubiniego, Biała Dama F. Boiedeu
KOSZT WYCIECZKI: 75 zł, Zapisy i informacje: 884-
898-268

Cykl: Ekologia łączy pokolenia – warsz-
taty międzypokoleniowe
Prowadzenie: Danuta Łukasińska
03.10.2017, godz. 13.00–15.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora,  pl. Domini-
kański 6, sala 210. Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 
49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com
Rozsądny konsument-senior. Prelekcja prowadzona 
przez Naczelnika Wydziału Ochrony Konsumenta,
p. Beatę Nankowską, dotycząca m.in.: zakupów 
przez telefon, przez internet, zakupów podczas pre-
zentacji produktów, reklamacji.
05.10.2017, godz. 11.00-13.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora,  pl. Domini-
kański 6, sala 27
Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 49 40 lub mailowo: 
eiwanska5@gmail.com

Wieczorek samotnych serc. Szybkie 
randki
06.10.2017, godz. 15.00-17.00
Miejsce: Angel Care Wrocław Sp. z o.o., ul. Dyrek-
cyjna 5-7
Zajęcia bezpłatne ale obowiązują zapisy (71) 306 90 
30 lub 506 919 332
„Tajemnice dziadków i dziatek”- warsztaty mię-
dzypokoleniowe dla dziadków i wnuków z zakresu 
kryptografii i kryminalistyki. Prowadzenie: Kinga 
Trzmielewska
07.10.2017, godz. 10.00-12.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domini-
kański 6, sala 210. Zapisy: Elżbieta Iwańska 71 772 
49 40 lub mailowo: eiwanska5@gmail.com



REKLAMA

Edukacja
Ośwata Śpółdzielnia Pracy
Wrocław, ul. Kolejowa 36

TEB Edukacja 
Wrocław, ul. Wagonowa 12

71 355 56 72

Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

GoldenMark - dostawca metali 
szlachetnych

801 000 478

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

Praca
Opiekunki AJ Partners  
Job Center

32 395 88 83

Promedica24 promedica24.pl 22 250 55 00

Turystyka
Biuro Podróży Exodus
www.exodus.com.pl

730 81 88 00

Biuro Podróży Gold Tour
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Biuro Podróży KOS
Wrocław, ul. Słowiańska 37 B

71 322 53 90

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Centrum Wypoczynkowo 
Szkoleniowe Regor
Brenna, ul. Jawornik 4

33 85 36 869

Dworek Prawdzic
Niechorze, ul. Szczecińska 15 

91 38 63563

Gościeniec nad potokiem
Karpacza, ul. Mostowa 5

510 291 748

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

Moszczeniczanka
Zakopane, ul. Kościeliska 79d

18 201 27 72

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl

32 326 50 51

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

74 306 76 76

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

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

91 386 62 94

91 386 61 47

91 381 38 69

ORW Polonez 
Polonez.msu.pl 

94 314 81 10

Ośrodek Wypoczynkowy 
„WISŁA”
Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 33

74 871 61 74

Pensjonat Bursztyn
Pobierowo, ul. Mickiewicza 48

605 062 093

Polskie Tatry S.A.
Polskietatry.pl

18 20 77 011

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

94 354 31 16

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

18 44 64 223

Sanatorium Włókniarz  
- Busko-Zdrój
www.wlokniarz.pl

41 370 70 70

RESURS Centrum  
Rehabilitacyjno-Medyczne
Wrocław, ul. Wita Stwosza 16

71 372 40 53

Słotwiny Arena
Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska 51A

18 471 57 17

Uzdrowisko Heviz, Węgry 
www.heviz.hu/pl

Willa Cecylia
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Willa KOALA
Karpacz, ul. Skalna 84

75 76 19 009

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

690 478 660

Usługi
PSZOK ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

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

OK Senior! Certyfikat przyznawany 
sprawdzonym produktom i usługom  
adresowanym do osób starszych

Materac Nawierzchniowy 
Renew Eucalyptus

22 512 53 65

Sklepy Społem Północ
Sklepy Tradycja i Jakość

692 449 474

Zdrowie i uroda
Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Bivanol.pl 22 228 20 13

D3+K2 Osteocard
Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

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

Kolanko Senior Care
fizjoterapia w domu pacjenta

606 953 454

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Mega-Med/Pod Arkadami
Wrocław, ul. Świdnicka 

Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy

222 426 260

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

Pessary Portia 
Pessar.pl
Skuteczne rozwiązanie na wypadanie macicy

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

SPEKTRUM  
Ośrodek Okulistyki Klinicznej
Wrocław, ul. Zaolziańska 4

71 345 31 41

Tena – produkty na nietrzymanie moczu   Tena.pl

Ziko dla zdrowia – Fundacja 
Bezpłatne badania i konsultacje

Styks - Ludzie  
dla ludzi  

w trudnych  
chwilach

601 700 280 
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