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   Montebello business&sPA

Jako makroelement, składnik tzw. „molekuły życia”, jest jednym  
z najważniejszych wszechstronnie działających pierwiastków 

w organizmie człowieka - do niedawna kompletnie zapomnianym.

Znany na świecie  
od 400 lat  

jedyny na polskim rynku  
suplement diety na bazie  
siarki bioprzyswajalnej  
posiadający jej wszystkie  

dobroczynne właściwości 
głównie w zakresie  

wspomagania leczenia:

Ponadto ze względu na swe kompleksowe działanie,  
bio-siarka wzmacnia odporność, rewitalizuje  

oraz spowalnia proces starzenia się organizmu.

Produkt dostępny w aptekach, sklepach zielarskich i u importera.
tel. 48 360 20 67 - więcej o preparacie i roli siarki w organizmie człowieka na: 

www.sufrin.pl

chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych
dolegliwości skórnych (trądzik, łuszczyca, egzema)
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (Candida)
problemów wątrobowych

BIO-SIARKA

Wolontariat 
nie polega na 
poświęcaniu się
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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. 

Wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE i AKA-
DEMII PRZYSZŁOŚCI to nie jednodniowa 
przygoda, ale co najmniej kilkumiesięczne 
zaangażowanie, szkolenia i wejście w świat 
potrzebujących. Jak Księdzu udaje się nakło-
nić co roku kilkanaście tysięcy ludzi do takie-
go poświęcenia?

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek: Gdyby to było po-
święcenie, nie byłoby ani Paczki, ani Akademii. Nasz 
wolontariat nie polega na poświęcaniu się, ale na 
poszukiwaniu szczęścia. Różnica jest taka, że poświę-
canie 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 przekraczaniem siebie, a przez 
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Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
 Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Szczecin i Wrocław. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. Dalsze informacje www.fielmann.com

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 opraw, znane 
marki i modele wielkich projektantów. Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie 
w  gwarantowanie korzystnej 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 opraw, jednoogniskowe szkła organiczne z powłoką 
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 7900 zł
Modne 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 opraw, szkła organiczne z powłoką utwardzającą, 
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 27900 zł

www.fielmann.com

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

W całej Polsce 
poszukiwani są 
wolontariusze do 
SZLACHETNEJ 
PACZKI i AKADEMII 
PRZYSZŁOŚCI. 
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI 
łączą potrzebujących z darczyńcami. 
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 tygodniu, 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 samoocenę 
i sprawia, że dziecku zaczyna się chcieć.

Masz pytania dotyczące 
wolontariatu  
w SZLACHETNEJ PACZCE  
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI?
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków
tel. 12 421 28 54
wolontariusz@wiosna.org.pl

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. 
Myślałem, 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 przekroczyć swój świat i wejść do świata 
drugiego człowieka, bo „więcej szczęścia jest 
w dawaniu, aniżeli w braniu”.
Wtedy mniej więcej postanowiłem zmieniać 
świat nie tylko przez to, że pomagam tym, którzy 
potrzebują, ale także tym, którzy chcą przekro-
czyć siebie. Sprawdziło się i sprawdza do dziś. 
W SZLACHETNEJ PACZCE i AKADEMII PRZY-
SZŁOŚCI rokrocznie mamy kilkanaście tysięcy 
wolontariuszy, którzy angażują 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 dzie-
ci zaczynają w siebie wierzyć i się zmieniają. To 
dlatego naszym wolontariuszom się chce.

A skąd wolontariusze wiedzą, jak praco-
wać z potrzebującymi i dziećmi?

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

Jakie korzyści jeszcze płyną z bycia wo-
lontariuszem 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 kompetencje – 
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 pra-
cy. Jeden z naszych wolontariuszy, Damian, nie 
mając wcześniej żadnego doświadczenia zawo-
dowego, na trzecim roku studiów został mana-
gerem 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 Akade-
mii są ludzie – podobne ideały łączą. Tworzą się 
przyjaźnie, relacje biznesowe, a nawet… małżeń-
stwa.

W tym roku do SZLACHETNEJ PACZ-
KI poszukiwanych jest aż 13,5 tysiąca 
wolontariuszy. Możemy spodziewać się 
rekordów w pomaganiu?

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 SZLACHETNEJ PACZCE pomagamy tak, żeby 
ludzi prowadzić do samodzielności. Organizujemy 
PACZKĘ Seniorów, żeby osoby starsze i samotne 
wyciągać z izolacji. Ludziom z problemami praw-
nymi 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 społe-
czeństwa, 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 wolontariuszy wszystko 
się zaczyna. Gdyby nie oni, nie dotarlibyśmy do 
potrzebujących rodzin, dzieci i osób starszych. 
Nie połączylibyśmy ich z darczyńcami. To wo-
lontariusze 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 głów-

nym hasłem jest „Lubię ludzi”. Na tym nam najbar-
dziej 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.
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Czar gwiaździstego nieba
Co można robić na emeryturze? Oglądać 
telewizję, czytać książki, uczestniczyć  
w zajęciach dla seniorów. Albo skonstruować  
Rodzinne Obserwatorium Nieba. Poznajcie je. 
Poznajcie jego twórcę.
Bogdan Dąbrowski ma 76 lat i od 
2004 roku jest inwalidą po udarze mó-
zgu, z prawostronnym niedowładem, 
ręki – całkowitym, nogi – częściowym. 
Od lat mieszka sam, bo w 2005 roku 
zmarła jego żona. By nie zwariować, 
musiał znaleźć sobie zajęcie. Z racji 
posiadanych ograniczeń nie było to 
takie proste. Zanurkował w astrono-
mię, którą już wcześniej się intereso-
wał.
A wszystko zaczęło się w końcówce 
lat pięćdziesiątych XX w., gdy wra-
cał nocą z wiejskiej zabawy tanecz-
nej. – W nieskalanej ciemności, przy 
przejrzystym powietrzu, z jego pełnym 
widokiem, bez zasłaniających prze-
szkód terenowych. Z gwiazdami tuż 
nad głową. Bez mała, na wyciągnięcie 
ręki. Do dziś mam to przed oczami. 
Przekonałem się też, na resztę życia, 
że miłe towarzystwo w podziwianiu 
nieba potęguje przeżywane doznania.
To był jego pierwszy, tak intensywnie 
przeżyty widok i czar gwiaździstego 
nieba.

„Wybrałem brydż, a ona innego”
Ale wróćmy do wcześniejszych cza-
sów. Rok 1945 to powrót ojca z obozu 
koncentracyjnego i śmiertelna choro-
ba mamy. Bogdan rozpoczyna studia 
na Politechnice Warszawskiej. Uczy 
się gry w brydża. W połowie lat sześć-
dziesiątych do intensywnej gry w bry-
dża sportowego dokłada organizację 
i sędziowanie turniejów brydżowych. 
Jak wspomina: – Pod koniec studiów 
nastąpił dzień, gdy wybrałem grę 
w brydża, a dziewczyna, w której się 
podkochiwałem, wybrała innego. Do 
dziś nie mam pewności, czy nie po-
pełniłem życiowego błędu. Mimo, że 
potem, często miałem w ręku cztery 
damy. Ale przy nich bywały króle i wa-
lety. Chociaż z drugiej strony brydż 
dotrzymał mi towarzystwa do dzisiaj. 
A czy dziewczyna by dotrzymała?

Pan i pies obserwują niebo
Po studiach rozpoczął pracę 
w Gazowni Warszawskiej. Już w ciągu 
pierwszego roku zorganizował w niej 
rozgrywki o brydżowy tytuł mistrza 
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Gazowni, które odbywały się corocznie do czasu re-
organizacji firmy i likwidacji jej samodzielnego bytu 
organizacyjnego. – A teraz młodzi następcy organi-
zują miesięczne turnieje o mistrzostwo gazowników 
Warszawy, które zdarza mi się jeszcze nieraz wygrać 
– mówi.
Lata dziewięćdziesiąte. – Nocne wyprowadzanie psa 
na spacer rozbudziło moje fascynacje gwiaździstym 
niebem. Przerywał je pies, który nie mógł zrozumieć, 
dlaczego jego pan, zupełnie, według niego, bez po-
wodu i sensu, staje z zadartą głową i tak nieruchomo 
stoi. Gdy, według niego, trwało to zbyt długo, siadał 
koło mnie i zaczynał wyć. To kończyło nasze wspólne 
obserwacje.

Obrotowa mapa nieba
Zaczął budować gazociągi. Ale przyszła mroźna 
zima, która trwała od listopada aż do marca. Nie miał 
co robić, bo ziemia została zmarznięta. I wtedy po-
wstała obrotowa mapa nieba.
– Wiedząc, że nikt z moich znajomych nie zna gwiaź-
dzistego nieba, a ta niewiedza jest powszechna, 
chciałem to zmienić. W tym wolnym czasie sporzą-
dziłem obrotową mapę nieba nad Polską, dopisa-
łem książkę-przewodnik, umieściłem to w pudełku 
z podświetlonym stolikiem i zgłosiłem do Minister-
stwa Edukacji Narodowej jako pomoc dydaktyczną 
do nauki astronomii w szkołach. Po uzyskaniu pozy-
tywnych opinii ministerialnych ekspertów uzyskałem 
zatwierdzenie MEN nr 0486/1998. Założyłem własną 
firmę, do produkcji. Nazwałem ją ALGOL, od nazwy 
gwiazdy zmiennej – oka w głowie Meduzy, którą trzy-
ma Perseusz. Oczywiście, w gwiazdozbiorze jego 
imienia. Spacery po niebie z tą moją mapą, które or-
ganizowałem, kończyły się jednakowo. Wszyscy byli 
zaszokowani, że to takie proste i bezproblemowe. 

Każdy chciał ją mieć.
Jednak, mimo zachęt MEN, który rozesłał ją do 
wszystkich kuratoriów w Polsce, zainteresowanie 
szkół było minimalne. Przyczynę wyjaśnił Bogdano-
wi doświadczony praktyk. Szkoła astronomii uczy 
w dzień. Studenci fizyki też uczą się jej w dzień (nie 
mylić ze studentami astronomii). Więc nauczyciele fi-
zyki w szkołach są biegli w teorii, której uczą.  Ale tak 
samo nie znają nocnego nieba, jak i ich uczniowie. 
Dlatego też nauczyciele fizyki nie zamawiali mapy 
nieba, by nie dokładać sobie dodatkowej roboty. 
Zwłaszcza, że wśród uczniów zawsze może trafić się 
jakiś pasjonat, dla którego niebo nie ma tajemnic. 

Został brydż i astronomia
W 2001 r. Bogdan zachorował na raka krtani, wycięto 
mu jedną strunę głosową. Od tego czasu, gdy odbie-
ra telefon, często słyszy, jak rozmówca zwraca się do 
niego „proszę pani”. – A podobno, choć tego samemu 
się nie słyszy, miałem przed operacją głos „radiowy” 
– mówi.
Potem były kolejne wypadki zdrowotne – zawał ser-
ca, udar. – Po wielu miesiącach rehabilitacji osiągną-
łem pionową postawę, kulejąc na prawą nogę trochę 
chodzę, prawa ręka służy tylko do dekoracji. Żeby mi 
za dobrze nie było, w 2005 roku umarła moja żona.
Jak mówi, wszystko, co lubił i uprawiał – ruch i wszel-
kie sporty: bieganie, rower, narty, łyżwy, tenis, pły-
wanie – odpłynęły od niego. Nawet spacery. Zostały 
książki, telewizja, Internet, szachy, brydż i astrono-
mia. 

Książka-przewodnik
Korzystając z okazji, że ciągle jeszcze żyje, by nie 
zwariować i wypełnić nadmiar wolnego czasu, napi-
sał drugie wydanie zestawu astronomicznego. Zaty-

tułował go: Rodzinne Obserwatorium Nieba (RON) 
– Wielkim Wozem po niebie. Po przeczytaniu kilku 
łatwych, opisowych stron w książce-przewodniku, 
kierując się wskazówkami tam zawartymi, każdy 
może samodzielnie po niebie wędrować. I nawet na 
pierwszym Spacerze nie zabłądzi.
Do książki-przewodnika dodana jest duża obrotowa 
mapa nieba, planszowa mapa nieba i mapa Księ-
życa. Bo dopisany jest rozdział o obserwacji nieba 
przez lornetkę. Oraz podpowiedź, jaką lornetkę wy-
brać. W zestawie znajdziemy też elementy rozryw-
kowe: o astrologii i dla posiadaczy poczucia humoru 
przykładowe horoskopy, test na zdobycie Dyplomu 
Przewodnika Spaceru po niebie, Dyplom i Odznakę 
Przewodnika, Odznakę Wielkiego Wozu dla uczest-
nika Spaceru.

Dla siebie, dla bliskich, na prezent 
Książka dedykowana jest osobom w wieku 5-100 
lat. Do indywidualnego, jak i zespołowego korzysta-
nia z niej. Bo jak mówi pan Bogdan, najprzyjemniej-
sze są obserwacje rodzinne oraz w gronie przyjaciół 
i znajomych. Na przykład tych z uniwersytetu trzecie-
go wieku.
Rodzinne Obserwatorium Nieba (RON) można zamó-
wić i kupić przez stronę internetową www.wielkiwoz.pl. 
Można obdarować siebie, swoich bliskich albo doło-
żyć do świątecznej Szlachetnej Paczki. Inspiracją do 
zakupu z pewnością będzie motto Bogdana Dąbrow-
skiego, twórcy Rodzinnego Obserwatorium Nieba: 
„Im mniej znasz gwiazd na niebie, tym bardziej RON 
jest dla Ciebie”.

Red. MW

Rodzinne Obserwatorium Nieba 
www.wielkiwoz.pl

Bogdan Dąbrowski
tel. 601 27 42 90
bogdan.algol@gmail.com
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AKTYWNY SENIOR 50+
W IMPERIALL RESORT & MEDISPA

tel. 94/ 351 56 39, 662 082 716
rezerwacje@imperiall.pl

imperiall Resort &MedisPA
ul. Północna 6, Sianożęty
78-111 Ustronie Morskie

 ͫ 7 noclegów 
 ͫ Wyżywienie/bufet szwedzki (śniadanie 
+ obiadokolacja)

 ͫ Basen kryty (wydzielona strefa dla 
dzieci, zjeżdżalnia, Jacuzzi)

 ͫ Strefa Wellness (Sauna sucha, Łaźnia 
Parowa, Tężnia solankowa, Jacuzzi)

 ͫ Sala Fitness Cardio (Siłownia)
 ͫ Outdoor Fitness Park
 ͫ Boisko Wielofunkcyjnego (piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka)

 ͫ Bezpłatny dostęp do WiFi (Lobby Bar)

Pakiet MediSpa: 100 zł/os.
10 zabiegów fizykalnych wg zaleceń terapeuty (laseroterapia, ultradźwięki, 

elektroterapia, magnetoterapia, inhalacje, okłady borowinowe)

od 720 zł /os
w zależności 

od sezonu

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

REKLAMA

Szerszy oddech wsi 
W odróżnieniu od bardzo zdystansowanych męż-
czyzn w grupie, grupy kobiece tworzą od razu przy-
jazne sobie relacje, w których człowiek, a nie jego 
status ma znaczenie pierwszoplanowe. Ze statusu 
może wynikać rola w grupie, natomiast przyjazne 
otwarcie na innych ludzi jest normą kobiet. Ende-
miczne społeczności długowiecznych na Okinawie, 
w Tybecie czy Ameryce Południowej to starzy ludzie, 
którzy większość czasu spędzają w grupach, w gro-
nie znajomych. Niekoniecznie goszcząc się w do-
mach, lecz w  kawiarenkach, ławeczkach na skwe-
rach, świetlicach itp.

Wypić rytualną kawę
Zakładowe Kluby Emerytów w Polsce powstawały 
z takiej właśnie potrzeby. Żeby po przejściu na eme-
ryturę ludzie tworzący zorganizowaną społeczność 
mogli nadal spotykać się, żeby nie zrywali ukształ-
towanych przez dziesiątki lat wspólnej pracy więzi 
personalnych, nie oddalali się od wspólnej bazy kon-
solidacyjnej, jaka była fabryka, instytucja, zakład. Na-
tomiast emerytom nieposiadającym takiego oparcia, 
zapełniającym anonimowo osiedla miejskie, naprze-
ciw wyszły spółdzielnie mieszkaniowe, starające się 
konsolidować życie społeczności członkowskiej. Tak 
powstały osiedlowe kluby seniora. Najczęściej bez 
programu, bez pomysłu, bez aktywności. Ot, spotkać 
się dla zabicia monotonnie wlokącego się czasu, po-
paplać o niczym, wypić rytualną kawę i – do zobacze-
nia za tydzień, na kolejne dwie godziny. Czasem trafi 
się jakaś osoba charyzmatyczna, daje napęd, coś 
zaczyna się dziać. 

Wiejskie kluby
Zgoła inaczej bywa z podobnymi klubami na wsiach. 
One najczęściej powstają właśnie z inicjatywy „od-
dolnej”, inicjatywy jakiegoś lidera z pomysłem, osoby, 

Żonaci mężczyźni żyją dłużej niż ich samotni koledzy 
i nie jest to stwierdzenie potocznym sloganem, lecz 
prawdą statystyczną. Kobiety także nie są stworzone 
do życia wyizolowanego społecznie, o czym poucza 
nas obserwacja ich zachowań. Gdziekolwiek by się 
znalazły, natychmiast wchodzą ze sobą w kontakty, 
dążą do wspólnoty zawiązywania choćby doraźnej 
społeczności. Andrzej Wasilewski
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która ma energię i potrzebę działania, nie lubi mono-
tonii życia i chce wraz z innymi stworzyć coś – żeby 
„się działo”.
Społeczeństwo wsi nie składa się – w odróżnieniu od 
miejskich blokowisk – z anonimowych jednostek ludz-
kich, które niejednokrotnie nawet sąsiadów z klatki 
schodowej nie znają z nazwiska, a już na pewno nic 
nie wiedzą o nich jako ludziach. Na wsi wszyscy znają 
się w większości od szkoły podstawowej, wiele rodzin 
jest ze sobą spokrewnionych, rodziny rolnicze najczę-
ściej są trójpokoleniowe, gdzie bieżące życie domu 
przeplata się płaszczyznami wiekowymi w sposób na-
turalny, dlatego przedsięwzięcia organizowane przez 
Klub Seniora na wsi nie są obwarowane restrykcją 
wieku. 

Nie tylko dla seniorów
– Jeżeli coś robimy, to najczęściej dla wszystkich, 
a nie tylko seniorów – mówi Halina Rogowska, prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Klub Seniora w Kram-
sku. – Dlaczego „stowarzyszenie?” – pytam. – Dlate-
go – mówi pani Rogowska – że status ten daje nam 
możliwości ubiegania się o różne fundusze pozwala-
jące uatrakcyjniać nasze formy działania.
Kramsk to niewielka wieś gminna. Rogowska przyby-
ła tutaj wskutek okoliczności życiowych. Nikogo nie 
znała. Brakowało jej ludzi wokół siebie, koleżanek, 
znajomych. Mąż jeszcze miał pracę – ona tylko dom. 
Po jakim-takim rozejrzeniu się uznała, że samej nud-
no, ludzie do „nowej” się nie zbliżą, więc trzeba po-
mostów poszukać w pojedynkę i najlepiej, aby to były 
pomosty niebanalne. 

Savoir vivre dla młodzieży
Zaczęła zakładać we wsi Klub Seniora. Był rok 2006. 
Na pierwsze spotkanie przyszło 14 osób. Zaczęli od 
organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym 
także lokalnymi indywidualnościami. Spodobało się. 
Potem włączyli do swojej działalności pomaganie 
uczniom i nauczycielom w organizowaniu różnych 
uroczystości. Potem nastał czas „warsztatów” z róż-
nych dziedzin: przekazujemy dzieciom to, co umiemy 
same. Dla babć okazało się to zajęciem bardzo pre-
stiżowym. „Zioła, które leczą” to warsztat edukacyjny 
prowadzony przez miejscową zielarkę i emerytowana 
farmaceutkę. Nie jedyny zresztą. Praca na rzecz mło-
dego pokolenia zajmuje dużo miejsca w Klubie. – Ma-
rzą mi się cykliczne zajęcia savoir vivre dla młodzieży 
– mówi przewodnicząca. 

Na co dzień i od święta
Współpracują z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, bio-
rą udział w Powiatowych Dniach Rodziny, w Powia-

towych Dniach Seniora, a także w imprezach organi-
zowanych przez PTTK np. w pikniku „Dzień Kartofla”. 
Ale mają też własne imprezy, stałe lub okazjonalne, 
kameralne lub grillowe: a to Dzień Kobiet, a to imieni-
ny kogoś z Klubu, a to Andrzejki.
Pani Rogowska zaczęła szukać lokalnych tradycji 
czasu minionego. Jedną z nich okazał się wielko-
postny żur. Jadało się go „na okrągło” przez okres 
przedwielkanocny, a w Wielki Piątek wylewało niezje-
dzony zapas. Kawalerowie wylewali tę zupę na okna 
domów, gdzie mieszkały co ładniejsze dziewczyny. Te 
zaś, myjąc ochlapane okna, dumne były z powodze-
nia, w odróżnieniu od koleżanek, których okna pozo-
stawały czyściuteńkie. 

„Wybijanie żuru”
Rogowska ominęła sprawę okien, powróciła do samej 
zupy. Klub Seniorów zaczął organizować gminną fraj-
dę pod hasłem „Wybijanie żuru”. To wiosenny gminny 
festyn popisów kulinarnych, których osią przewodnią 
jest znany powszechnie żurek. Raz gotują go męż-
czyźni, raz blondynki, innym razem panienki, jeszcze 
innym razem mężczyźni żonaci – co roku inna grupa. 
Prezentacja zdolności żurkowych odbywa się oczywi-
ście na festynie, a seniorki popisują się ciastami oraz 
innymi potrawami i nie jest to jedynie pokaz – każdy 
może spróbować. Piknik urozmaicają małe estrado-
we zespoły zagraniczne, co roku inne, np. z Litwy, 
Czech, Chin, Ukrainy, Bułgarii.

W podróży do Paryża
Klub Seniorów wyprowadził także społeczność wiej-
ską w świat daleki. Rolnicy i rolniczki pracowali całe 
życie, uwięzieni przez codzienną niezbędność prac 
gospodarczych. Teraz rolnictwa drobnego nie ma. 
Wszyscy dawni rolnicy są emerytami, dysponującymi 
swobodą czasu. Zobaczyli więc Trójmiasto i Biesz-
czady, Mazury i Wiedeń, Budapeszt i Paryż, Bornholm 
i Estonię. Wycieczki to nie tylko oglądanie osobliwo-
ści innych krajów. To również wewnętrzna integracja 
interpersonalna członków Klubu.
Wieś czasu obecnego znacznie różni się od wsi 
sprzed dwudziestu lat. Nie tylko wizualnie. Także kul-
turowo. Nie ma kompleksu niższego poziomu. A se-
niorzy dni dzisiejszych na wsi oddychają pełnią okien 
otwartych na rozległy świat. Nie bez znaczenia w tej 
postępującej głębi oddechu są tacy inspiratorzy, któ-
rym „się chce” – jak Halina Rogowska.

•	Bywasz w centrum wydarzeń 
senioralnych. 

•	Masz więcej czasu na emeryturze, 
lubisz pisać i sprawnie Ci to 
wychodzi. 

•	Chcesz tworzyć wiadomości, 
artykuły dla dużej grupy czytelników.

•	Korzystasz z poczty elektronicznej  
(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).

•	Nie wymagamy wykształcenia  
i doświadczenia dziennikarskiego.

•	Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

W naszej Redakcji każdy pracuje 
w swoim indywidualnym tempie. 
Poruszasz tematy, które grają 
w Twojej duszy, choć mówiąc 
szczerze unikamy polityki. Oferujemy 
współpracę w oparciu o wolontariat. 
Oddajemy do Twojej dyspozycji media 
o ogólnopolskim zasięgu - portal 
GazetaSenior.pl oraz czasopismo 
"Gazeta Senior". 

Poznaj Reporterów Gazety Senior  
na stronie www.gazetasenior.pl 

Zapraszam i proszę o kontakt.
Linda Matus 
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 
linda.matus@mediasenior.pl 

Redakcja Gazety 
Senior zaprasza 
do współpracy 
kandydatów na 

dziennikarzy  
i reporterów.

Seniorzy

REKLAMA
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Po tę publikację powinni 
sięgnąć wszyscy! 

Młodzi duchem i ciałem 
– żeby wiedzieć więcej 
o swoich rodzicach 
i dziadkach. Młodzi już 
tylko duchem – żeby 
powspominać minione 
lata z łezką w oku, ale 
i odrobiną refleksji. 

Autorzy książki – Kazimierz Kunicki i Tomasz Ławecki - mają 
w dorobku po kilkadziesiąt książek, w tym szereg pozycji 
popularnonaukowych, reportaży z kraju i ze świata, przewodników 
turystycznych, esejów oraz biografii sławnych Polaków.

REKLAMA

Książki na jesień
Gdy dni coraz krótsze i na dworze coraz chłodniej, warto zasiąść w ulubionym 
fotelu z filiżanką aromatycznej herbaty i ciekawą książką. Polecamy inspirujące 
pozycje literackie na tegoroczną jesień.

Obrażalskie, kochli-
we, opiekuńcze, nie-
przewidywalne, spryt-
ne. Takie właśnie są 
krowy. Rosamund 
Young przez wiele lat 
obserwowała ich ży-
cie na swojej rodzin-
nej farmie – w miej-
scu, które uchodzi za 
ideał zrównoważonej 
hodowli, szacunku 
i miłości do zwierząt. 
W tej pełnej ciepła 
kronice ich życia au-
torka pokazuje, że 
krowy potrafią ko-
chać, bawić się, bu-
dować więzi i przyjaźnić się aż po grób. Opiekują się 
wzajemnie swoimi dziećmi, wymyślają gry, czasem 
potrafią śmiertelnie się na kogoś obrazić, znają też 
ból żałoby.

Ta urocza, przepięknie ilustrowana książka pokazuje 
krowy w zupełnie nowym świetle. Dzięki niej przeko-
nasz się, że zwierzęta te są Ci bliższe, niż myślisz. 
Premiera już 11 października!

To pięciotomowa ency-
klopedia, zaplanowana 
drukiem na 2017 i 2018 
rok, która obejmie roz-
legły obszar pojęciowy 
podstawowych dziedzin 
gerontologii, a także jej 
dyscyplin szczegóło-
wych. O nowoczesności, 
a może raczej postnowo-
czesności tej encyklope-

dii, świadczyć może wprowadzenie współczesnych 
haseł – na miarę XXI stulecia, których trudno szukać 
w dotychczasowych polskich leksykonach i słowni-
kach z tych zakresów, takich jak: ageizm i dyskry-
minacja, aktywne starzenie się, alkoholizm a sta-
rzenie się, andragogika specjalna, anoreksja osób 
starszych, audiodeskrypcja, bezdomność ludzi star-
szych, cisza w życiu osoby starszej, „cyfrowi imigran-
ci”. Redaktor naukowy tego przedsięwzięcia wydaw-
niczego prof. dr hab. Adam A. Zych dość czytelnie 
określił intencje dzieła, pisząc w Słowie wstępnym 
redaktora, co następuje: „Encyklopedia starości, 
starzenia się i niepełnosprawności − w zamierzeniu 
autorów i redaktora naukowego − jest nie tylko do 
czytania jesienną, wieczorną porą, ale i do skonsul-
towania różnorodnych problemów oraz impulsem 
do refleksji nad procesem starzenia się, ale nade 
wszystko do prowadzenia Czytelnika poprzez nie-
ogarnione obszary wielodyscyplinarnej wiedzy z za-
kresu gerontologii oraz jej szczegółowych dyscyplin, 
jak też z dziedzin pokrewnych, takich jak: demogra-
fia, polityka społeczna, praca socjalna i opieka spo-
łeczna czy tanatologia”. 

Encyklopedia starości, 
starzenia się  
i niepełnosprawności
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” w Katowicach

Sekretne życie krów
autor: Rosamund Young

Pachinko
autor: Min Jin Lee

Powieść cieszy się dużą popularnością zarówno 
w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie stała się jedną z najbardziej wyczekiwanych 
literackich pozycji 2017 roku. Głęboko poruszająca 
i napisana z wdziękiem książka śledzi losy koreań-
skiej rodziny na przestrzeni pokoleń, poczynając od 
początku XX wieku.

Sunja, dziewczyna z biednej, ale dumnej rodziny, za-
chodzi w nieplanowaną ciążę, co może okryć jej bli-
skich hańbą. Odepchnięta przez zamożnego kochan-
ka znajduje ratunek w ramionach młodego ministra, 
który oferuje jej małżeństwo i nowe życie w Japonii.

„Pachinko” to uniwersalna historia o tym, co mu-
szą poświęcić imigranci, by znaleźć swoje miejsce 
w świecie.
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Jeśli ukończyłeś 65 lat i masz mieszkanie, możesz  
ubiegać się o rentę dożywotnią. Renta dożywotnia 
jest produktem znanym już od kilkudziesięciu lat nie 
tylko w większości krajów europejskich, ale również 
na świecie. Najwięcej osób korzysta z dodatkowych 
świadczeń  do emerytury w Stanach Zjednoczonych 
oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce już od ponad 7 lat 
działają firmy, zajmujące się profesjonalnie działalno-
ścią tego typu. 

Na czym polega renta dożywotnia?
Renta dożywotnia to wypłata pieniędzy, które eme-
ryt otrzymuje co miesiąc do końca życia. Oprócz 
comiesięcznego stałego, dopływu gotówki, możesz 
uzyskać jednorazowo, większą kwotę pieniędzy – na 
dowolny cel, np. spłatę zadłużenia, wyjazd, czy le-
czenie. Wysokość renty dożywotniej uzależniona jest 
od wieku, płci i wartości nieruchomości, której wła-
sność formalnie przekazujesz w umowie funduszowi 
hipotecznemu. W praktyce jednak dożywotnio korzy-
stasz z mieszkania jak dotychczas, a jednocześnie 
uzyskujesz dodatkowe przychody. 
Seniorzy wykorzystują pieniądze z renty dożywotniej 
m.in. by opłacić czynsz, kupić leki, żywność, a na-
wet podróżować i spełniać swoje marzenia, na które 
wcześniej nie było ich stać. Wypłacane kwoty są co-
rocznie waloryzowane. Co roku wartość renty wzra-
sta więc zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
Comiesięczną rentę przeznaczam przede wszystkim 
na wydatki bieżące. Na leki, lekarza czy opiekę nad 
moim małym zwierzęciem. Ale czasem pozwolę sobie 
na jakieś przyjemności, np. wyjście do teatru. Dodat-
kowe pieniądze pozwalają mi także wynająć osobę, 
która sprząta moje mieszkanie. Jest to wielka ulga, 

gdyż mój stan zdrowia nie pozwala mi na codzienne 
porządki - mówi Pani Elżbieta z Warszawy - w życiu 
codziennym jest mi zdecydowanie lżej. Nie muszę 
się już martwić o pieniądze na wizytę u lekarza czy 
leki. To duży komfort psychiczny. Nie myślę już "ja 
nie mogę, bo... Dzięki rencie dożywotniej stać mnie 
także na drobne inwestycje - dodaje Pani Elżbieta.

Jakie są korzyści Klienta?
Każdy, kto zdecyduje się na podpisanie umowy renty 
dożywotniej, zyskuje przede wszystkim dodatkowe 
do emerytury pieniądze, które może przeznaczyć na 
podróże, hobby, edukacje czy po prostu spokojne 
życie bez martwienia się o bieżące wydatki.  Ponad-
to, zyskuje nie tylko comiesięczną rentę, ale także 
oszczędza pieniądze, które dotychczas przeznaczał 
na opłaty związane z użytkowaniem mieszkania m.in. 
podatki czy ubezpieczenie. Podpisanie umowy nie 
wiąże się żadnymi wydatkami. To Fundusz ponosi 
koszty jej zawarcia. Fundusz Hipoteczny Familia za-
pewnia dodatkowo swoim Klientom „Pakiet Opiekuń-
czy” obejmujący bezpłatny pakiet usług „assistance”, 
w skład którego wchodzą ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, pomoc interwencyj-
na w przypadku awarii AGD, RTV, PC, pomoc me-
dyczna w nagłych przypadkach, pomoc motoryzacyj-
na oraz darmowe porady prawne.

Jak uzyskać rentę dożywotnią?
Aby skontaktować się z Funduszem Hipotecznym 
Familia, należy zadzwonić pod numer telefonu 
801 801 841 lub przez formularz na stronie interneto-
wej www.familiasa.pl. Opiekun Klienta oddzwoni i od-
powie na wszelkie pytania i wątpliwości. Następnie, 

podczas spotkania przedstawi prognozę renty doży-
wotniej, warunki płatności oraz pozostałe informacje. 
Propozycja do niczego nie zobowiązuje Klienta, który 
w każdej chwili może się wycofać z rozmów.

Lepsze życie na emeryturze
Polscy seniorzy emeryturę wydają głównie na czynsz, rachunki i leki. 
Prawdziwe przyjemności, takie jak wyjazd na wczasy, są dla nich w zasadzie 
nieosiągalne. Wcale tak nie musi być. Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

801 801 841
Zadzwoń, a my  
oddzwonimy do Ciebie!

– Z naszych analiz wynika, że ponad 30 pro-
cent naszych partnerów to osoby powyżej 50 
roku życia. Również wśród kandydatów na 
partnerów przeważa ta grupa wiekowa. Dlate-
go zdecydowaliśmy się na przygotowanie dla 
nich specjalnej oferty, ukierunkowanej przede 
wszystkim na ułatwienie im przyszłej pracy. 
Przykładowo – część osób w tej grupie wieko-
wej nie miało wcześniej styczności z kompu-
terem lub styczność ta była ograniczona, więc 
zrozumiałe jest, że może mieć obawy dotyczą-
ce pracy z komputerem – mówi Dariusz Mate-
rek, rzecznik prasowy Kolportera.  
Takim osobom firma proponuje darmowe 
szkolenie w tym zakresie. Rozbudowano także 
system wsparcia ze strony menadżerów oraz 
doświadczonych partnerów. – Oferujemy po-
moc w założeniu działalności gospodarczej 
i pomoc w jej prowadzeniu. Nasi partnerzy 
mogą liczyć na udział w licznych kursach, a tak-
że w Akademii Rozwoju Sprzedawcy – dodaje 
rzecznik.

 
 

Aktywność zawodowa i dodatkowy dochód
Specjalna oferta „50+” to kontynuacja jednego 
z istotnych elementów polityki rozwoju firmy, 
jakim jest aktywizacja zawodowa osób starszych. 
W lipcu ubiegłego roku Kolporter dołączył do 
ogólnopolskiego programu „Otwarci 50+”. 
– Z naszych badań wynika, że osoby powyżej 
50 roku życia stanowią najbardziej efektywną 
grupę wśród naszych partnerów prowadzących 
saloniki prasowe. Są zaangażowane w pracę 
i silnie związane z firmą. Osoby w tym wieku, 
które – z różnych przyczyn – straciły zatrudnie-
nie, mają problem z odnalezieniem się na ryn-
ku pracy, możliwość prowadzenia saloniku jest 
więc dla nich szansą na utrzymanie aktywności 
zawodowej. Z kolei w grupie osób starszych, bę-
dących w wieku przedemerytalnym i emerytal-
nym, nasza oferta postrzegana jest jako ciekawa 
propozycja gwarantująca dodatkowe dochody. 
Nie bez znaczenia jest też, co podkreślają part-
nerzy, możliwość zdobywania nowych umiejęt-
ności, dokształcania się, czy wreszcie awansu. 
To wszystko gwarantujemy naszym partnerom 
– mówi Dariusz Materek.

Kolporter zachęca do współpracy osoby 50+

  Dołącz do nas! 
Poprowadź 
     salonik prasowy!

Zainteresowanych zapraszamy do rozmowy!
tel. 41 367 84 49, 801 40 40 44 
www.twojsalonik.pl

Firma Kolporter wprowadziła szereg dodatkowych ułatwień dla osób 
w wieku 50+, które chcą poprowadzić salonik prasowy – m.in. kurs 
obsługi komputera, wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, 
pomoc w jej prowadzeniu, a także znalezieniu współpracowników.

REKLAMA
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GINJAL urit 
suplement diety
Na kłopoty z nerkami  
i układem moczowym

Opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg 

moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi 

moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych 

składników roślinnych

Producent: HERBALMED, Warszawa, tel. 506 286 070, www.herbalmed.com.pl
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 866 65 55
Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. 

Wspomaga naturalne funkcje na-
rządu ruchu, stawów i mięśni
W jego skład wchodzą ekstrakty 
roślinne stosowane we wschod-
niej medycynie naturalnej w ła-
godzeniu bólu i stanów zapalnych 
m.in w zwyrodnieniach stawów, 
mięśni, rwie kulszowej, ramiennej  
i tzw. zapaleniu korzonków.

Opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

MAMY SPOSÓB NA  
INKONTYNENCJĘ 
nietrzymanie moczu

Ultrachłonna niezwykle komfortowa i elegancka 
bielizna, o niespotykanych zaletach:
•	 łatwa w stosowaniu jak tradycyjna bielizna - 

wielokrotnego użytku
•	 całkowita i natychmiastowa neutralizacja zapachów
•	 komfort suchej bielizny w kontakcie ze skórą
•	 hipoalergiczna
•	 antybakteryjna
•	 umożliwiająca prowadzenie normalnego trybu życia

22 720 35 96
oferta ważna do 31 grudnia 2017

Producenci:  
Impetus – Portugalia, CzSalus – Włochy Rabat 5% 

na cały  
asortyment sklepu  

medycznego  
www.artcoll.pl z kodem: 

SENIOR17

WYPROSTUJ   SWOJE   PALCE 
 Opaska zalecana jest przy występowaniu palców 

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

www.opaskanapalec.pl 
Zamówienia telefoniczne: 
Przed zamówieniem zmierz dokładnie obwód palca w najszerszym miejscu. 

tel. 58 691 00 24  tel. 721 298 246   tel. 518 814 214 

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE 
Wykonujemy wszystkie rodzaje wkładek ortopedycznych      
na miarę.  Niskie ceny – od 46zł za parę. 
 
 
 
 

Tel. 505 769 302   www.adam.sklep.pl 

Zdrowie
EXTRA DODATEK
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Ile czasu czeka się na usunięcie zaćmy za 
pośrednictwem Zaćmexu?
Maksymalnie do 30 dni.
Na co mogą liczyć pacjenci ze strony  
Zaćmexu?
Każdy pacjent objęty jest kompleksową 
organizacją i opieką, na którą składają się: 
ustalenie terminu operacji, transport do 
kliniki i z powrotem, badania, zabieg, nocleg, 
wizyta kontrolna dzień po zabiegu, co wybie-
ga ponad standard.
O czym lekarze okuliści zwykle nie mówią 
pacjentom, diagnozując zaćmę?  
O tym, że im dłużej chory zwleka z operacją, 
tym soczewka w oku staje się twardsza, a to 
wymusza konieczność użycia większej mocy 
lub dłuższego czasu działania ultradźwięków. 
Zastosowanie dużej ilości ultradźwięków 
podczas operacji bezpowrotnie uszkadza 

śródbłonek rogówki, powoduje obrzęk 
i zmętnienie rogówki, co w późniejszym 
okresie ma wiele negatywnych następstw.
Zabieg powinien być przeprowadzony do 
trzech miesięcy od zdiagnozowania.
Dlaczego nie wracacie z pacjentami w dniu 
zabiegu?
Ponieważ wstrząsy podczas transportu w 
dniu zabiegu są niewskazane dla oka. Bardzo 
ważna jest również specjalistyczna wizyta 
kontrolna następnego dnia.
Jakie są opinie pacjentów, którzy usunęli 
zaćmę w Czechach?
Pacjenci są zachwyceni szybkim powrotem 
ostrości wzroku oraz poziomem obsługi 
w czeskich klinikach. Natomiast polscy 
okuliści bardzo chwalą dokładność i precyzje 
swoich czeskich kolegów po fachu.

O możliwości zabiegu usunięcia zaćmy refundowanego 
przez NFZ pytamy specjalistów Zaćmexu.

ZAćMEX szansą dla  
setek tysięcy chorych

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

www.zacmex.pl lub pod nr tel. 694 106 234 
od pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00

REKLAMA

Zdrowe SERCE
24 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. To dobra okazja, by wyjaśnić, od czego zależy sprawność 
serca oraz przypomnieć o konieczności regularnych badań. O chorobach serca i ich profilaktyce opowiada 
prof. dr hab. Marek Naruszewicz, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 
oraz ekspert ogólnopolskiego programu walki z cholesterolem „Proaktywnie dla serca”.

Jak poważny problem stanowią 
choroby serca w Polsce?
Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego, choroby sercowo-naczyniowe stano-
wią przyczynę aż 46% zgonów Polaków. Jest to więc 
statystyka, która daje do myślenia. Podwyższone 
stężenie cholesterolu występuje natomiast u co dru-
giego Polaka, jednak mało kto zdaje sobie z tego 
sprawę, gdyż niewiele osób przeprowadza regularne 
badania. Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą 
przez ponad 35 lat zajmuje się badaniem ryzyka roz-
woju choroby wieńcowej serca.

Kto częściej choruje na serce – 
mężczyźni czy kobiety?
Choć śmiertelność spowodowana chorobami serca 
i układu krążenia częściej przypisywana jest mężczy-
znom, dotyczy ona także kobiet. I choć mężczyźni 
częściej na serce chorują, kobiety w efekcie chorób 
serca częściej umierają. Niska świadomość spe-
cyfiki chorób układu krążenia sprawia, że pacjentki 
z zawałem trafiają do szpitala później niż mężczyźni. 
Trudniejsza okazuje się także ich diagnostyka. Dlate-
go też, podczas gdy rak piersi zabija 1 na 26 kobiet, 
w wyniku chorób serca umiera średnio aż 1 na 3 ko-
biety.

Kiedy serce jest zdrowe?
Sprawność serca zależy od kilku czynników i dotyczy 
prawidłowego funkcjonowania: tętnic wieńcowych, 
które zaopatrują je w tlen i substancje odżywcze, 
mięśnia sercowego, zbudowanego z komórek, które 
tłoczą krew do wszystkich organów i narządów na-

szego ciała oraz układu bodźcoprzewodzącego, któ-
ry reguluje częstotliwość jego skurczów. 

Jakie czynniki najczęściej prowa-
dzą do zawału serca?
Przede wszystkim duże stężenie cholesterolu LDL, 
niewłaściwa dieta, cukrzyca, którą charakteryzuje 
duże stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie tętni-
cze, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, 
stres, a także brak aktywności fizycznej. Istnieją też 
niezależne od nas czynniki, takie jak predyspozy-
cje genetyczne, wiek, płeć czy przewlekła choroba 
nerek. Inne czynniki jesteśmy w stanie kontrolować 
i podejmować odpowiednio wcześnie działania pro-
filaktyczne.

Czym jest więc sam cholesterol?
Cholesterol jest substancją naturalnie występującą 
w naszym organizmie. Wyróżniamy dwa jego rodzaje 
– dobry cholesterol (HDL) i zły cholesterol (LDL). Chole-
sterol HDL (po angielsku High Density Lipoprotein, czyli 
lipoproteina wysokiej gęstości), transportowany z tka-
nek ciała do wątroby, jest w stanie usunąć cholesterol 
zalegający w naczyniach krwionośnych i przetranspor-
tować go do wątroby, gdzie zostanie on wyeliminowany 
– dlatego też często mówi się o nim „dobry cholesterol”. 
„Zły” cholesterol LDL (po angielsku Low Density Lipo-
proteid, czyli lipoproteina niskiej gęstości) transporto-
wany jest natomiast z wątroby do tkanek ciała. Kiedy 
„złego” cholesterolu zaczyna być we krwi za dużo, od-
kłada się on w ścianach naczyń krwionośnych, powoli 
je zwężając. Prowadzi to do zaburzeń układu krążenia, 
co naraża nas na miażdżycę, a w najgorszym wypadku 
powoduje zawały serca czy udary mózgu. 

Jakie są najważniejsze wskazówki 
dla osób, które chcą dbać o swoje 
serce?
Przede wszystkim – życie to ruch. Każdy człowiek po-
trzebuje przynajmniej 30 minut umiarkowanego wysił-
ku fizycznego, najlepiej codziennie. Poprawia się nam 
dzięki temu nastrój i samopoczucie, a oprócz tego 
wzmacnia się cały organizm, przede wszystkim serce. 
Ruch pozwala utrzymać odpowiednią elastyczność 
naczyń krwionośnych, a to ważne, gdyż z wiekiem 
także i one zaczynają się starzeć – tak jak my. Ponad-
to, co bardzo ważne – zdrowa dieta. Niezdrowy styl 
życia i złe odżywianie jest przyczyną wielu chorób cy-
wilizacyjnych. Najważniejsze, by nasze żywienie było 
urozmaicone oraz by podstawę posiłków stanowiły 
warzywa i produkty pełnoziarniste, bogate w błonnik. 
Nie można także zapominać o roli tłuszczów – należy 
ograniczać spożycie tłuszczów nasyconych na rzecz 
nienasyconych. Co to oznacza w praktyce? Zamianę 
masła na wysokiej jakości margarynę, w przypadku 
osób z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL 
– bogatą w sterole roślinne, taką jak np. Flora Pro-
Activ, wykorzystywanie do smażenia tłuszczów roślin-
nych, najlepiej oleju rzepakowego, uzupełnienie diety 
w morskie ryby, będące doskonałym źródłem kwasów 
Omega-3 i Omega-6. Ważne jednak, by łączne spo-
życie tłuszczów nie przekraczało 30% dziennego za-
potrzebowania kalorycznego. Dla zdrowia serca na-
leży także zmniejszyć codzienne spożycie soli – np. 
poprzez zastąpienie jej ziołami i przyprawami, a także 
unikanie produktów przetworzonych. Niewskazane 
jest także palenie papierosów oraz spożywanie w du-
żych ilościach alkoholu. 
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Sekrety ziołowej natury
Jesień to trudny czas dla organizmu. Zmiany warunków atmosferycznych, niższa temperatura, krótsze dni 
i mniejsza ilość słońca prowadzą często do osłabienia jesiennego. Objawia się to zmęczeniem, ospałością 
i brakiem motywacji do działania. Jak temu zaradzić?
W tym okresie zadbajmy, by się wysypiać i dużo spacerować, a przede wszystkim nie unikać kontaktu 
i spotykać się z ludźmi np. przy filiżance ziołowej herbatki. Pomocne mogą się okazać naturalne środki 
lecznicze, preparaty ziołowe: melisa i dziurawiec.

Na dobry humor i zdrowy sen
Melisa (Melissa officinalis L.) działa uspokajająco w stanach ogólnego pobudzenia i niepokoju, odpręża 
i regeneruje system nerwowy, stosowana jest też w bezsenności, depresji oraz nerwicy. Pomaga w bólach głowy, bólach 
menstruacyjnych i zespole przewlekłego zmęczenia. Stymuluje mózg i wzmacnia pamięć, poprawiając możliwości 
poznawcze. Pobudza trawienie, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, pomaga przy rozstrojach żołądka i rozkurcza 
mięśnie gładkie jelit, likwiduje kolki. Ma też działanie przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowe (zalecana przy opryszczce). 
Jest naturalnym antyoksydantem, wymiata wolne rodniki i wzmacnia organizm. Maść z melisy łagodzi zranienia i ukąszenia 
przez owady, kompresy likwidują bolesne obrzęki, a inhalacje pomagają przy alergii i nadmiernemu zaflegmieniu przy 
infekcjach. W kosmetyce melisa stosowana jest do produkcji toników, a także szamponów do przetłuszczających się 
włosów. Kąpiel z dodatkiem melisy działa regenerująco, relaksuje i ujędrnia skórę. 

Od dawna znany i ceniony
Dziurawiec (Hypericum perforatum L.) rośnie na miedzach, łąkach, ugorach i obrzeżach lasów, 
w miejscach mocno nasłonecznionych. Od najdawniejszych czasów był znanym i cenionym lekiem. W starożytności 
Dioskurides zalecał jego owoce z miodem. Dziurawiec powszechnie uważa się za lek uniwersalny – należy do 
roślin o najbardziej wszechstronnych właściwościach leczniczych. Był głównym składnikiem mikstur miłosnych, 
ale również trucizn i odtrutek. Gladiatorzy nacierali się olejem z dziurawca, wierząc, że zapewnia siłę i pewne 
zwycięstwo. Wianek z dziurawca zawieszony w domu odpędzał złe moce, a ukryty na dachu ochronił przed 
piorunami. 

Przyjaciel Twojej wątroby
Dziurawiec zmniejsza objawy łagodnej formy depresji, pomaga przy lekkiej bezsenności, a także przy migrenie. Ma 
działanie żółciopędne, żółciotwórcze, pobudzające trawienie, przeciwzapalne i dezynfekcyjne. Najczęściej stosuje się 
go w schorzeniach woreczka żółciowego, w stanach zapalnych dróg żółciowych, przy zgadze, wzdęciach oraz przy złej 
przemianie materii, braku apetytu, nieżytach żołądka i jelit. Może być stosowany zewnętrznie na rany, owrzodzenia, 
stłuczenia a także do płukania gardła. Płukanie jamy ustnej dziurawcem usuwa nieświeży zapach z ust. 

Melisa lekarska to gatunek miododajnej byliny o charakterystycznym cytrynowym zapachu. W Polsce rośnie 
głównie na plantacjach. Znali ją już starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie, a do Europy dotarła dzięki 
Benedyktynom, którzy uprawiali ją w ogrodach przyklasztornych. Była składnikiem „eliksiru młodości”, a świeży 
sok wykorzystywano do przyciągania rojów dzikich pszczół do ula. 

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

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61

ODKWasZaNIe  
OrgaNIZmu  
W WIOsCe meDyCZNeJ 
meDCIThI ZebrZyDOWICe

800 zł  
zamiast 950 zł 
Wolne terminy 

listopad!

e-mail: urszula.wikarek@medcithi.pl   wioska-medyczna.pl
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Witamina D reguluje metabolizm wapnia oraz fosfo-
ru. Jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji ukła-
du kostnego i zębów, a także zapobiega krzywicy. Jej 
źródłami są synteza skórna, dieta i suplementacja. 
Co istotne, zapotrzebowanie na tę niezwykle ważną 
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu witami-
nę w około 90% pokrywa słońce. Niestety, w Polsce 
z powodu położenia geograficznego nasłonecznienie 
jest zbyt małe i warunki do naturalnego wytwarzania 
witaminy D istnieją jedynie od maja do sierpnia w go-
dzinach 10.00–15.00 i to wyłącznie wtedy, gdy na-
świetlamy przez minimum kwadrans 18% odsłoniętej 
powierzchni skóry. Oprócz podanych przedziałów 
czasowych musimy jeszcze trafić na pogodny dzień 
i nie używać kremu ochronnego, który redukuje syn-
tezę witaminy D aż w 99% (SPF 15). 

  Grupy ryzyka  
Badania wskazują, że deficyt witaminy D może być 
jednym z czynników ryzyka schorzeń nowotworo-
wych, choroby sercowo-naczyniowej, nadciśnienia 
tętniczego, chorób metabolicznych (w tym obu rodza-
jów cukrzycy), schorzeń autoimmunologicznych, neu-
rologicznych oraz infekcji wynikających z niedoborów 
odporności. Do grup ryzyka należą osoby o ciemnej 
karnacji, opalone, osoby stosujące filtry ochronne, 
pracujące w pomieszczeniach i przemieszczające 
się głównie samochodem. Narażeni na brak witami-
ny D są także ludzie otyli i niepełnosprawni, unikający 
słońca, chorzy z zespołem złego wchłaniania, prze-
wlekłymi chorobami wątroby oraz wegetarianie.

  Kobiety 50+  
Szczególną grupę stanowią kobiety w wieku 50+. Po-
lki wchodzą w okres menopauzy najczęściej w wieku 
48-52 lat. Skutkami są obniżone stężenie estroge-
nów i osteoporoza u co trzeciej kobiety po menopau-
zie. Ryzyko złamania kości w przebiegu osteoporozy 
w tej grupie wynosi aż 40%. U pań w okresie meno-
pauzy mogą pojawiać się też dolegliwości bólowe ze 
strony układu kostno-stawowego. Witamina D poma-
ga w utrzymaniu zdrowych kości oraz zwiększa siłę 
mięśni szkieletowych i pozwala zmniejszyć ryzyko 
upadku, wtórnie ograniczając ryzyko złamań. 
Dodatkowo wygaśnięcie czynności jajników i niedo-
bór estrogenów wiążą się z nadmiernym przyrostem 
tkanki tłuszczowej. Pojawia się otyłość brzuszna. 
Okres pomenopauzalny, poprzez wzrost ilości tkanki 
tłuszczowej i mniejszą ekspozycję na słońce sprzyja 
wystąpieniu niedoboru witaminy D. Należy pamiętać, 
by w ramach przygotowań do odchudzania zadbać
o prawidłowe stężenie witaminy D w celu zapobieże-
nia możliwej utracie tkanki kostnej w czasie stosowa-
nia diety niskokalorycznej. Suplementacja witaminą 
D i wapniem u kobiet 50+ powinna być całoroczna.

  Osoby otyłe  
Przyczyna niedoboru witaminy D w otyłości nie zo-
stała w pełni wyjaśniona. Niskie stężenie witaminy D 
u osób otyłych można tłumaczyć ich mniejszą eks-
pozycją na słońce, zakrywaniem ciała ubraniem, ale 
najbardziej prawdopodobną przyczyną niedoboru tej 

witaminy jest jej nadmierne gromadzenie w podskór-
nej tkance tłuszczowej. 

  Jakie dawki dla kogo?  
Wiadomo, że witamina D charakteryzuje się podwój-
nym, korzystnym działaniem na układ kostny i mię-
śniowy. Zwiększa gęstość i jakość kości, ale także 
siłę i masę mięśni, istotnie zmniejszając ryzyko upad-
ków.  U osób dorosłych zaleca się jej podawanie od 
września do kwietnia, a u osób z grup ryzyka oraz 
65+ (m.in. kobiety wkraczające w okres menopauzy, 
osoby otyłe, z osteoporozą) zalecana jest suplemen-
tacja całoroczna. Dawką zalecaną obecnie jest 800–
2000 j.m. witaminy D dziennie, a u osób z otyłością 
nawet do 4000 j.m.
Uzupełnienie niedoborów witaminy D może poprawić 
siłę mięśniową i zmniejszyć ryzyko upadków o ok. 50%.

Czy wiesz, że?
Przyjmowanie witaminy D u kobiet 50+ 
i mężczyzn 65+ powinno być całoroczne.
U zdrowych osób dorosłych zaleca się suple-
mentację witaminą D od września do kwietnia.
Witamina D jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.

Ponad 90 procent Polaków ma deficyt witaminy D, który może 
przyczyniać się do rozwoju wielu chorób. Kto i w jaki sposób powinien 
zadbać o uzupełnienie niedoborów tej ważnej substancji?

ważna słoneczna kapsułka
Witamina D

REKLAMA



Ozonoterapia
na zakażenia i odnowę skóry

Naturalny skład: 100% oliwy 
(OLIWa Z OLIWeK lub OLeJ LNIaNy) 
i OZON. Przebadane dermatologicznie. 
hipoalergiczne. Nie zawierają parabenów, 
zagęszczaczy, barwników i substancji 
zapachowych. Widoczną poprawę można 
zaobserwować już po 5 dniach stosowania 
preparatu 2 x dziennie. Więcej informacji, 
zamówienia: www.ozonella.pl
tel. 22 652 13 76

OZONELLA 
ozonowana oliwa z oliwek. 
Zawiera jednonienasycone kwasy 
tłuszczowe, dużą ilość witaminy E 
i roślinne polifenole.

OZONELLA LEN 
ozonowany olej lniany. Zawiera kwasy 
Omega-3 i Omega-6 oraz lignany. 

Przyniósł ze sobą artykuł wyrwany z niemieckiej ga-
zety, w którym zamieszczone były dwa zdjęcia. Na 
pierwszym – dwa podudzia z obustronnymi owrzo-
dzeniami, na drugim zaś dwa te same podudzia za-
gojone. I powiedział: „Ja też chcę mieć takie nogi.” 
Artykuł opisywał ozonoterapię jako metodę leczenia 
ciężko gojących się ran.

Oliwa ozonowana
Ozon to zwykłe O3, które powstaje z tlenu medycz-
nego. Działa na wirusy, grzyby, bakterie. Utlenia, ka-
talizuje krew i tkanki. Jest nietrwały, połowiczy czas 
rozpadu to ok. 20 minut. Jedyną substancją, w której 
można zatrzymać ozon, jest najwyższej jakości oli-
wa z oliwek tłoczona na zimno oraz olej lniany. W ten 
sposób powstaje z ozonu i oliwy z oliwek jeden z naj-
nowszych preparatów o dużym znaczeniu dermatolo-
gicznym, który nazywa się Ozonella, a z ozonu i oleju 
lnianego – Ozonella Len. Nie zawierają alkoholu, pa-
rabenów, wypełniaczy ani substancji konserwujących 
czy zapachowych mogących powodować uczulenie. 
Mają za to duże ilości witamin i dobroczynnych kwa-
sów tłuszczowych. Oliwy ozonowane dzięki swojej 
oleistej postaci i stopniowemu uwalnianiu się ozonu 

są łatwe w stosowaniu, szybko i skutecznie wchła-
niają się natleniając skórę i długo działają w miejscu 
aplikacji. Ich zaletą jest także duża wydajność.

Na oparzenia, po radioterapii
Stosuje się je się przy zmianach trądzikowych, 
opryszczce i wykwitach – wyraźnie przyspieszają 
gojenie się oraz poprawiają wygląd i koloryt skóry. 
Łagodzą podrażnienia i przyspieszają regenerację 
naskórka (po oparzeniach termicznych, słonecz-
nych i radioterapii). Skutecznie łagodzą objawy AZS 
i łuszczycy, zmniejszając uczucie świądu. Pomagają 
także przy nadmiernym rogowaceniu i pękaniu na-
skórka, zapobiegając wtórnym zakażeniom.
Są pomocne w leczeniu i pielęgnacji pergaminowej, 
wyniszczonej i wysuszonej skóry u osób starszych.
Wykonanie „opatrunku” preparatem jest proste: na 
otarcia czy oparzenia wystarczy nanieść go miej-
scowo, natomiast przy zmianach, które wymagają 
zabezpieczenia trzeba dokładnie natłuścić całą po-
wierzchnię, położyć gazę i postępować w ten spo-
sób dwa razy dziennie.
Jedynymi przeciwwskazaniami do ozonoterapii są 
nadczynność tarczycy, świeży zawał serca oraz ciąża.

Czy 70 dni leczenia obustronnych, rozległych owrzodzeń podudzi to długo? Do Centrum 
Leczenia Ran metodą Ozonoterapii w Warszawie zgłosił się pacjent z taką właśnie 
chorobą, po trzyletniej kuracji różnymi maściami i plastrami bez żadnych efektów…

W znacznej większości leczonych przypadków ozonoterapia  
przynosi wyleczenie. Efekty można obejrzeć na stronie:  
www.centrumleczeniaran.pl lub www.ozonmed.pl  

Polecane przy: 
• Podrażnieniach termicznych (oparzeniach termicznych, 

słonecznych i radioterapii).
• Podrażnieniach z objawami dokuczliwego świądu (np. 

AZS, łuszczyca)
• Nadmiernym rogowaceniu i pękaniu naskórka, 

wspomagają i przyspieszają regenerację naskórka
• Otarciach, zdarciach naskórka i związanych z tym 

stanach zapalnych
• Odparzeniach
• Zmianach skórnych (wykwity ropne)
• Pergaminowej, wyniszczonej i wysuszonej skórze u osób 

starszych, wyniszczonych procesem chorobowym
• Działają odstraszająco na komary i meszki
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Twoja obecność 
pomaga mi żyć
Program dla seniorów „Twoja obecność pomaga mi 
żyć” powstał w odpowiedzi na samotność starszych 
osób. Prowadzi go od 2003 r. Stowarzyszenie „mali 
bracia Ubogich”.
– Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma już ani 
rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą 
sens życia. Nie wychodzą z domu, nie mają z kim 
porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Tak mijają ich 
tygodnie i miesiące. Dopada ich apatia, brak apetytu 
oraz strach przed jutrzejszym dniem – mówi Joan-
na Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia 
Ubogich”. Ta sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy 
w życiu starszego człowieka pojawia się przyjazna 
i troskliwa osoba, która z szacunkiem i uwagą potrafi 
go wysłuchać, regularnie raz w tygodniu go odwiedza 
oraz systematycznie dzwoni, żeby spytać jak się czu-
je i jak minął dzień. To właśnie stała obecność drugie-
go człowieka jest tym, czego starsze samotne osoby 
potrzebują najbardziej.
Pod stałą opieką stowarzyszenia znajduje się obec-
nie 320 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania 
i Pruszkowa. Pomagają im wolontariusze. Każdy wo-
lontariusz jest przydzielony do jednego podopiecz-
nego, którego regularnie odwiedza. W ten sposób 

tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypo-
koleniowe przyjaźnie na wiele lat. Stowarzyszenie 
zapewnia wolontariuszom szkolenia, ubezpieczenie 
oraz wsparcie merytoryczne koordynatora wolonta-
riatu. Program prowadzony jest przez cały rok i obec-
nie uczestniczy w nim 350 wolontariuszy.

25 października 2017 r. w Toruniu odbędzie się 
II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa po-
święcona problematyce starzenia się i starości. 
Naukowa debata stanie się okazją do wymiany 
wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych 
dziedzin. Obszary tematyczne konferencji to 
m.in.:

1. Psychologiczne i pedagogiczne 
aspekty funkcjonowania osób 
starszych

2. Prawno-ekonomiczne aspekty 
starzejącego się społeczeństwa

3. Czas wolny seniorów (zachowania 
turystyczne i rekreacyjne)

4. Polityka społeczna wobec starości 
i osób starszych

5. Bezpieczeństwo seniorów
6. Edukacja i aktywizacja osób 

starszych

Konferencja pn. „Społeczne wyzwania i proble-
my XXI wieku. Starzejące się społeczeństwo” 
organizowana jest przez Katedrę Nauk Społecz-
nych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
Szczegółowe informacje na temat warunków 
uczestnictwa, terminów i opłat znajdują się na 
stronie konferencji: 
http://www.konferencja.kns.wsb.torun.pl

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie  
mali bracia Ubogich
ul. Generała Władysława Andersa 13, 
00-159 Warszawa
22 635 13 64
info@malibracia.org.pl

ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań
61 843 72 55
poznan@malibracia.org.pl

ul. Akademicka 4, pokój 101,  
20-033 Lublin
81 538 26 01
lublin@malibracia.org.pl

Naukowo 
o starości
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• komfortowy ośrodek z centrum SPA 
• opiekę medyczną 
• dietę warzywno-owocową lub sokową 

według dr Ewy Dąbrowskiej 
• zabiegi oczyszczające jelito grube 

metodą hydrokolonoterapii 

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

lub 14 dniowy/13 noclegów

RATUJ ZDROWIE W WĘGROWIE

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

WcZAsy Z DIETą  
warzywno owocową według dr Ewy Dąbrowskiej

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

OfERUJEmy

Jako makroelement, składnik tzw. „molekuły życia”, jest jednym  
z najważniejszych wszechstronnie działających pierwiastków 

w organizmie człowieka - do niedawna kompletnie zapomnianym.

Znany na świecie  
od 400 lat  

jedyny na polskim rynku  
suplement diety na bazie  
siarki bioprzyswajalnej  
posiadający jej wszystkie  

dobroczynne właściwości 
głównie w zakresie  

wspomagania leczenia:

Ponadto ze względu na swe kompleksowe działanie,  
bio-siarka wzmacnia odporność, rewitalizuje  

oraz spowalnia proces starzenia się organizmu.

Produkt dostępny w aptekach, sklepach zielarskich i u importera.
tel. 48 360 20 67 - więcej o preparacie i roli siarki w organizmie człowieka na: 

www.sufrin.pl

chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych
dolegliwości skórnych (trądzik, łuszczyca, egzema)
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (Candida)
problemów wątrobowych

BIO-SIARKA
REKLAMA

Epidemia  
niewydolności serca
Ponad milion Polaków choruje na serce. Kilkanaście milionów jest zagrożonych 
niewydolnością serca. Jej rozpoznanie, a następnie właściwe leczenie przy 
wykorzystaniu zaleceń powinna być priorytetem – mówi prof. Piotr Ponikowski, 
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Kliniki Kardiologii, 
Ośrodka Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu.

– Niewydolność serca jest wielkim wyzwaniem. 
Mamy epidemię niewydolności serca, która w prze-
ważającej większości dotyczy osób w podeszłym 
wieku. Generuje to olbrzymie koszty, ponieważ czę-
sto są to pacjenci z chorobami współistniejącymi, 
przyjmowani do szpitala wielokrotnie. Dla takiego 
pacjenta ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala wy-
nosi 40-50% w ciągu pół roku. Mówimy więc o gigan-
tycznych kosztach leczenia szpitalnego. Chodzi nie 
tylko o problemy sercowo-naczyniowe, ale też szereg 
schorzeń, niekoniecznie związanych z układem krą-
żenia, a obecnych u osób w wieku podeszłym. 

Dobrze zorganizowana i skoordynowana opieka 
kompleksowa w kardiologii w tej chwili jest najwięk-

szym wyzwaniem, zarówno dla medycyny, jak i sys-
temu ochrony zdrowia. Bez względu na to, czy mó-
wimy o ostrym zespole wieńcowym, o niewydolności 
serca czy o innych schorzeniach kardiologicznych – 
nie możemy patrzeć na pacjenta tylko w kontekście 
czasu hospitalizacji. Musimy oceniać go od momentu 
przyjęcia do szpitala do wypisu, uwzględniając rów-
nież następujący później okres poszpitalny. Jest to 
bowiem czas, w którym ryzyko powikłań jest najwięk-
sze. Pacjent w tym czasie powinien mieć zapewnio-
ny dobry dostęp do specjalisty, a z tym bywa różnie. 
Nie mamy do tej pory systemu „równych szans” dla 
każdego pacjenta, gdzie będzie on mógł uzyskać tę 
właśnie poszpitalną opiekę, włączając w to rehabilita-
cję – tłumaczy prof. Ponikowski.

Siarka bez 
tajemnic
Wyjątkowa skuteczność siarki w leczeniu schorzeń 
reumatycznych znana jest od wieków. Siarka, będą-
ca podstawowym budulcem tkanki łącznej i kolagenu, 
wpływa na prawidłowy rozwój chrząstek stawowych, 
ułatwia ich regenerację i sprawne funkcjonowanie. 
Posiada właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu 
łagodzi dolegliwości narządów ruchu, stanów poura-
zowych i pooperacyjnych, jak również stanów zapal-
nych innych narządów oraz zapobiega ponownemu 
nawrotowi ich dysfunkcji. Obniża poziom kwasu mo-
czowego w surowicy, gdyż jest on wydalany z mo-
czem. Ma to kluczowe znaczenie przy poprawie stanu 
w przypadku dny moczanowej (podagry).
Objawy niedoboru siarki
Niedobory siarki występują najczęściej przy niedo-
statecznym spożywaniu białka oraz przyjmowaniu 
wysoce schemizowanej żywności pozbawionej 
składników odżywczych. Jeśli w organizmie brakuje 
siarki, włosy twardnieją i wypadają, skóra traci jędr-
ność i blednie, a paznokcie zaczynają się łamać. Jej 
brak wpływa również na stany emocjonalne czło-
wieka. Opuszcza nas dobry nastrój, odczuwamy 
niepokój i zmęczenie, mamy kłopoty ze wzrokiem 
i dolegliwości stawowe. Objawem niedoboru siarki 
może też być łuszczyca, trądzik, przetłuszczająca 
się skóra i włosy oraz łupież i egzemy.
Gdzie szukać siarki?
Do pokarmów bogatych w związki siarki należą 
przede wszystkim produkty białkowe: mięso, drób, 
podroby, ryby morskie, jaja, mleko i nabiał oraz ta-
kie rośliny jak: chrzan, kapusta, kalafior, rzeżucha, 
seler, kukurydza, sałata, majeranek, pasternak, 
ziemniaki, rzepa, brokuły groch, fasola, czosnek, 
cebula, szparagi, soja, pomidory, papryka, niektó-
re produkty zbożowe, a także awokado, porzeczki 
(czarne i czerwone), dynia, figi, gruszki, orzechy.

fot. Eleven Zett Productions/Jakub Gadzalski
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Edukacja serca na 
uniwersytetach 
trzeciego wieku
Serce zdrowego człowieka bije średnio 72 razy na 
minutę, czyli 4 320 razy na godzinę i 103 680 na dobę. 
Każdego dnia w Polsce serce przestaje bić aż u 100 
osób. Jeżeli ten poziom się utrzyma, liczba zgonów 
w 2020 roku przekroczy 200 tysięcy. Aby temu zapobiec 
PTK uruchomiło kampanię społeczną „Stawka to życie. 
Zastawka to życie”. 
W ramach kampanii przeprowadzone będą spotkania 
edukacyjne dla seniorów na uniwersytetach trzecie-
go wieku wraz z bezpłatnymi badaniami. m.in. echa 
serca, pomiaru ciśnienia i glukozy. Na spotkaniach 
zaprezentowany zostanie film edukacyjny przygo-
towany dla pacjentów. Koordynatorami kampanii są 
prof. Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w War-
szawie oraz prof. Dariusz Dudek z Collegium Medi-
cum w Krakowie.
Gdy nie można przeprowadzić zabiegu
Polska kardiologia plasuje się w czołówce najlep-
szych w Europie, mimo to śmierć z powodu chorób 
układu sercowo-naczyniowego dotyka prawie połowę 
naszego społeczeństwa. W tej chwili posiadamy je-
den z najwyższych na świecie i w Europie odsetek 
na milion mieszkańców leczenia tzw. ostrych zespo-
łów wieńcowych przy pomocy zabiegów przezskórnej 
angioplastyki wieńcowej (PCI). Mamy ośrodki kar-
diologiczne, ale co najważniejsze mamy światowej 
sławy kardiologów i kardiochirurgów. Nadal jednak 
pojawiają się obszary, które, choć dają duże możli-
wości w leczeniu, nie są powszechnie stosowane 
w naszym kraju. Mowa tu m.in. o metodach leczenia 

osób cierpiących na ciężkie zwężenia zastawki aor-
talnej lub jej niedomykalność, niekwalifikujących się 
do zabiegu chirurgicznego. Idealnym rozwiązaniem 
dla chorych o zbyt wysokim ryzyku zgonu podczas 
konwencjonalnego zabiegu jest TAVI. 
Naprawić serce przez 
„dziurkę od klucza”
Zabieg ten nie wymaga operacji na otwartym sercu, 
ponieważ polega na przezcewnikowej implantacji za-
stawki aortalnej. – TAVI (Transcatheter Aortic Valve 
Implantation) to relatywnie młoda metoda leczenia 
niewymagająca operacji na otwartym sercu – mówi-
my, że naprawiamy serca przez „dziurkę od klucza”. 
Proces implantacyjny wykonuje się poprzez tętnicę 
udową przy miejscowym znieczuleniu. Przeciętny 
zabieg trwa 2,5 godziny, a średnica kardiologicznej 
zastawki TAVI wynosi od 20 do 31 mm – tłumaczy 
prof. Dariusz Dudek, koordynator kampanii społecz-
nej Stawka to Życie, Zastawka to Życie, przewodni-
czący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum 
UJ.
Metoda ta jeszcze do niedawna nie należała do po-
wszechnych w Polsce. W 2013 r. wykonano 381 za-

biegów TAVI, w 2014 już 453, co stanowi ok. 12 za-
biegów na milion osób. Średnia w innych krajach Unii 
Europejskiej to 60-70 na milion osób, a w Niemczech 
ponad 100! Bez odpowiednich środków wsparcia 

niektórych metod leczenia, a także profilaktyki 
i poszerzania świadomości społecznej wśród 

osób chorych oraz ich bliskich, polska me-
dycyna nie może liczyć na większe zmia-
ny w obszarze zwalczania chorób układu 
krwionośnego.
Przedłużyć życie
Dzięki kampanii społecznej, której pierw-
sza edycja rozpoczęła się w 2015 r., licz-
ba zabiegów wzrosła do 672 (17/milion) 

w 2015 r. i 870 w 2016 r. (23/milion). Wła-
śnie rusza druga edycja kampanii. – Or-

ganizowana akcja ma na celu zapoznanie 
osób w wieku 70+, a także ich dzieci z zaletami 

i możliwościami, jakie daje zabieg przezcewniko-
wej implantacji zastawki aortalnej wśród osób nie-
kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Kam-
pania ma również uświadomić, że zabiegi TAVI mogą 
nie tylko umożliwić chorym sprawne funkcjonowanie, 
ale także przedłużyć ich życie. Akcja, docierając do 
jak największej liczby osób, może przyczynić się do 
zwiększenia świadomości na temat sytuacji kardiolo-
gicznej i jej potencjału w Polsce – komentuje koordy-
nator kampanii prof. dr hab. n. med. Adam Witkow-
ski, prezes-elekt PTK.
Emilia Krakowska twarzą kampanii
Twarzą tegorocznej II edycji kampanii została znana 
polska aktorka Emilia Krakowska. W ramach kampa-
nii przeprowadzony zostanie szereg spotkań na uni-
wersytetach trzeciego wieku, m.in. w Bytomiu, War-
szawie, Bydgoszczy, Gdańsku. Odbędą się także 
spotkania edukacyjne dedykowane lekarzom, m.in. 
kardiologom, kardiochirurgom, lekarzom POZ oraz 
pielęgniarkom, by pokazać, że nieinwazyjne metody 
leczenia są przyszłością starzejącego się społeczeń-
stwa. 
Więcej o kampanii na stronie: 
www.stawkatozycie.pl

fot. Eleven Zett Productions/Jakub Gadzalski



Seniorki www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny18

Każde pokolenie 
ma inne cele
Ogólnopolski Kongres Kobiet, już dziewiąty, tym razem odbył się nie w Warszawie – jak zazwyczaj, 
lecz w Poznaniu. Jak pół żartem powiedziała Dorota Warakomska, niegdyś znana i lubiana reporterka 
telewizyjna, „bo czas się opowiedzieć, czy chce się być w Warszawie czy też bliżej Zachodu”. Aluzja 
odnosiła się zapewne nie tylko do geograficznego położenia Poznania.

Andrzej Wasilewski

I o cóż tym kobietom chodzi? Do czego zmierzają? 
Jakie cele stawia sobie taki damski kongres? – za-
pyta niejedna osoba. Czy przedsięwzięcie ma cha-
rakter deklaratywno-propagandowy czy też może 
konkretnie postulatywny? Jeżeli to drugie, to jakie 
postulaty i do kogo adresowane? A może – zdziwi się 
ktoś – jakieś emancypantki chcą sobie pokrzyczeć 
o zrzuceniu ciężkiego jarzma małżeństwa z wątłych 
kobiecych barków pod hasłem KONIEC Z PRASO-
WANIEM MĘŻOWSKICH KOSZUL!!! 
Kongres okazał się być przedsięwzięciem wielkiej 
miary. Sala plenarna, największa sala miasta Pozna-
nia („Sala Ziemi” na Targach Poznańskich) wypełnio-
na szczelnie. Udział bierze pięć tysięcy kobiet. Nie 
wszystkie się mieszczą. Osiemnaście dyskusyjnych 
grup panelowych, trzydzieści trzy grupy warsztatowe 

– nie jest to jednakże wszystko. Przybyły grupy ko-
biece z miast, miasteczek oraz wsi całej Polski (np. 
Inowrocławski Klub Kobiet Wiejskich). Niektóre przy-
jechały indywidualnie. 

Świadome czterdziestolatki
– Jestem z Bielska-Białej – mówi starsza pani. – 
Przyjechałam z mężem posłuchać, jakie problemy 
ma młodsze pokolenie kobiet i jak chce je rozwiązy-
wać. 

Te, które chcą definiować problemy kobiet, mają 
średnio w okolicach czterdziestki. Jest to wiek, kiedy 
kobieta ma dojrzałość, doświadczenie i wie, czego 
chce. Od życia i od państwa. Jest na tyle dojrzała 
społecznie i życiowo, że nie lęka się głośno mówić, 

na co się nie zgadza, a co chce mieć. Na co się nie 
zgadzają, wiemy nie tylko z telewizji pokazującej 
protesty, ale i z innych doniesień medialnych o pono-
szeniu skutków zachowań protestowych (np. rozbicie 
starej tradycji artystycznej, jaką był Festiwal Polskiej 
Piosenki w Opolu „za karę”, że jedna ze sławnych 
artystek wzięła udział w „czarnym proteście” czy 
zwolnieniach z pracy nauczycielek wiejskich z tego 
samego powodu).

Magdalena, Michalina, Elżbieta…
Rzecznik Praw Obywatelskich zabierając głos na 
Kongresie ubolewał, że od dwóch lat coraz więcej 
aktów prawnych pogarsza prawa kobiet poprzez 
wprowadzanie dla nich różnych ograniczeń. Niektó-
re z tych aktów rzecznik wymienił, by opowiedzieć, 
jakie konkretnie działania podejmował jego urząd 
w obronie uszczuplanych praw kobiet. I właśnie 
drastyczność niektórych uszczupleń pobudziła roz-
wój kobiecych ruchów protestacyjnych już nie tylko 
w dużych skupiskach miejskich, ale także w małych 
miasteczkach i wsiach. – Na Kongresach budujemy 
pewność siebie jako siłę do walki  o poszerzenie na-
szych praw – mówi Elżbieta ze Szczecina. – Kongres 
to przestrzeń ustalania, co jest dla nas, kobiet, ważne 
i jakie problemy są najważniejszymi do rozwiązania – 
uważa Michalina z Wrocławia. Magdalena z Elbląga 
pasjonuje się kształtowaną na Kongresie wizją prze-
mian udziału kobiet w życiu społecznym. Emerytka 
z Łodzi jest zafascynowana samą ideą Kongresu 
i energią tych kobiet, którym o coś chodzi. – Czuję 
się wzbogacona obecnością tutaj. Nasze kobiece ży-
cie ma głębszy sens, niż pokazują to płytkie seriale 
telewizyjne – twierdzi.

REKLAMA

• całodzienne wyżywienie  
- domowa kuchnia 

• opieka wykwalifikowa-
nych opiekunek 

• nadzór pielęgniarek 

• pokój treningowy 
• ogród z altaną 
• pobyt w komfortowych 

pokojach  
(tv, telefon)

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

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

NOWO OTWarTy Pensjonat w Jazgarzewie
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Państwo kobiet i mężczyzn
Istotnie, raz wzbudzone ruchy społeczne rozwijają się, wnosząc z czasem nową 
jakość w życie społeczne. Kobiety, uczestniczki Kongresu, są tego świadome. Są 
też świadome, że to one właśnie poszerzają narrację dialogu społecznego z wła-
dzą. – Nie pozwolimy dłużej traktować się przedmiotowo – mówią. – Nie damy 
dłużej rządzić sobą bez pytania nas o zdanie. Państwo, w którym żyjemy, w rów-
nym stopniu należy do mężczyzn, jak i do nas. Pozycja biernych klientek nam 
nie odpowiada. Jesteśmy współwłaścicielkami tego państwa i takiego traktowania 
domagamy się. Nie kiedyś tam, w przyszłości. Już! Teraz!

Demokracja, czyli…
Polska nie jest krajem demokratycznym wbrew temu, co się czasem dla celów 
politycznych opowiada. Bo wolne wybory to jeszcze nie demokracja, lecz jeden 
z licznych elementów demokracji. Kraj podporządkowany celom ideologicznym 
nie może z natury rzeczy być krajem demokratycznym, bowiem nakłada restryk-
cje na tych obywateli, którzy ideologii narzucanej odgórnie nie chcą, a prawa gło-
su – nie mają. To pokolenie kobiet ma determinację walki o demokrację, uwzględ-
niającą ich pełniejsze zaistnienie w dialogu społecznym z władzą. Każdą władzą 
stanowiącą prawa, bez względu na jej opcję ideologiczną i stosowane środki 
przymusu państwowego celem wymuszenia podporządkowań społecznych. I ten 
spontaniczny sprzeciw kobiet, zarówno państwu, jak i organizacji życia społecz-
nego bez wątpienia wyjdzie na dobre.

Seniorze, czy znasz 
swoje prawa?
UOKiK, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Inspekcja Handlo-
wa wspólnie przypominają o prawach konsumentów-seniorów.
Seniorzy niechętnie składają reklamację, nie walczą o swoje prawa, wierzą w za-
pewnienia sprzedawcy, a wykorzystują to nieuczciwi przedsiębiorcy. Powszech-
ne jest podszywanie się pod sprzedawcę prądu, wprowadzanie w błąd co do 
leczniczych właściwości produktów. W Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej oraz Inspekcja Handlowa wspólnie przypominają o prawach se-
niorów.
– Konsumenci III wieku są często oszukiwani i namawiani do kupna kosztownych 
sprzętów. Sprzedawcy wykorzystują ich ufność. Edukacja to jedno, ale na pewno 
potrzebne są zmiany prawne, które zapewnią większe bezpieczeństwo tej grupie 
konsumentów. Zasługują oni na największą troskę ze strony państwa – mówi Ma-
rek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd rozwa-
ża m.in. wprowadzenie obowiązku nagrywania pokazów, na które zapraszane są 
osoby starsze, czy określenie limitu kwotowego przy kupowaniu produktów poza 
lokalem przedsiębiorcy.
– Seniorzy to rosnąca grupa konsumentów, która często nie zna praw, jakie jej 
przysługują. To prosta droga do tego, aby stali się ofiarami oszustów. Akcja taka 
jak ta, prowadzona we współpracy kilku instytucji, pozwala dotrzeć szeroko z in-
formacją zarówno do osób starszych, jak i bliskich. Dzięki niej dowiedzą się na 
co uważać i przede wszystkim, gdzie znaleźć pomoc – dodaje Elżbieta Rafalska, 
minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nasze prawa
Masz prawo powiedzieć „nie”. Uważaj, gdy odbierasz telefon z gazowni, elektrow-
ni, telekomunikacji, a konsultant twierdzi, że ma lepszą ofertę. 
Odłóż słuchawkę i zadzwoń do swojego dotychczasowego sprzedawcy prądu, 
gazu lub operatora. Upewnij się, że rzeczywiście wprowadza lepsze stawki.
Idziesz na pokaz, aby odebrać „nagrodę”? Uważaj: zostaw dowód i odcinek eme-
rytury w domu, w przeciwnym razie sprzedawca „pomoże” ci zaciągnąć kredyt na 
produkty, których nie potrzebujesz. Zaproszenie na „bezpłatne badania”, „odbiór 
nagrody”, „pokaz kulinarny”, może oznaczać sprzedaż kosztownych produktów. 
Nie daj się zmanipulować.
Masz 14 dni na to, aby odstąpić od umowy, którą zawarłeś na pokazie. Skorzystaj 
z naszego wzoru:

„Miejscowość, data
Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja………………….……………niniejszym informuję o moim 
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
………………………………..……………………………..

Data odbioru/otrzymania 
produktu………………………………………..……………….

……………………………………
Twój podpis



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

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

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

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

sanatorium  
„Włókniarz” 
w busku-Zdroju

rehabilitacja *  relaks *  Wypoczynek
www.wlokniarz.pl   
rezerwacja 41 370 70 70
e-mail: rezerwacja@wlokniarz.pl

• Poczuj dobroczynną moc  
leczniczych wód siarczkowych

• Odzyskaj siły witalne i harmonię
• Skorzystaj z promocyjnych pobytów 

leczniczych w ofercie jesienno-zimowej
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Jak przystało na uzdrowisko, dostępne są zdro-
je z leczniczą wodą, ale przebojem są kąpiele 
w ciepłych wodach jeziora. Jezioro jest ogrodzone, 
a wstęp jest płatny. Bilety wstępu kosztują, podobnie 
jak w polskich parkach wodnych, z tym że te łazienki 
zbudowane na jeziorze zawierają wodę wysoko zmi-
neralizowaną. Doceniają to Niemcy, Rosjanie, Fran-
cuzi, Austriacy i nawet Koreańczycy. Międzynarodo-
wy tłum pluszcze się w przejrzystej, gorącej wodzie 

wsparty na piankowych makaronach, zwisa, prze-
bierając nogami przy licznych uchwytach bądź sma-
ruje się leczniczym błotem. Bezpieczeństwa pilnują 
ratownicy na łódkach. Wszystko bardzo profesjonal-
nie przygotowane i przemyślane. Lekarze nie zale-
cają przebywania w wodzie dłuższej niż pół godziny, 
a w razie najmniejszych oznak przegrzania należy 
natychmiast wyjść z kąpieli. Po chwili znów można 
się zanurzyć w przyjemnie ciepłej wodzie i poddać 

się błogiemu zwisaniu, tak przyjemnemu dla kręgo-
słupa. Bardzo to relaksujące. 
Osoby z zaawansowanym gośćcem trafiają do kąpieli 
przy użyciu windy. Wody jeziora są silnie zmineralizo-
wane, więc poprzez rozpulchnioną warstwę naskórka 
łatwiej docierają do skóry kationy i aniony z bogatego 
zestawu zawartego w wodzie jeziora, a na dodatek 
oddychamy oparami. Woda ma temperaturę około 
trzydziestu stopni, co zmienia się w zależności od pór 
roku. Dla spragnionych fitness rozstawiono przyrzą-
dy wraz z instrukcjami.
Szlakiem winnic
Po radośnie spędzonym przedpołudniu bez dolegli-
wości ze strony narządów ruchu można poddawać 
się w dalszym ciągu zabiegom lub wybrać się na 
zwiedzanie okolic. W niewielkiej odległości od cen-
trum, w dzielnicy Egredy, znajdziecie kościółek z XIII 
wieku, ale zanim do niego dotrzecie, warto posilić się 
lub spróbować wina na tematycznym szlaku winnic. 
Początek szlaku znajduje się przy muzeum i dojeż-
dża tam kolejka turystyczna Dotto.
W Heviz są dwa muzea, jedno znajduje się przy dep-

REKLAMA

Odkrywamy Heviz

Turystyka zdrowotna
+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK

Na końcu Balatonu i jeszcze krzynę dalej rozłożyło się 
na wulkanicznym wzgórzu uzdrowisko Heviz. Słynie na 
Węgrzech z wyśmienitej kuchni, kąpieli w gorących wodach 
jeziora i kwiatów, które zobaczycie na trawnikach i gazonach 
oraz w czasie kąpieli. Relacja wysłannika Gazety Senior. Jerzy Dudzik

Sanatoria
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WYCIECZKI / samolot

Biuro Turystyki JOANNA  
to tradycja i doświadczenie

Pomagamy realizować marzenia  
naszych Klientów już od 23 lat.

HAJDUSZOBOSZLO

1390 PLN

ODESSA BARANOWICZE

1190 PLN1190 PLN 13 dni12 dni

TRUSKAWIEC

590 PLN 8 dni 990 PLN 13 dni

SANATORIA

super cena

od1575 zł*

2100 zł

Bezzwrotna przedpłata 50%  

wartości poBytu w ciągu 3 

dni od dokonania rezerwacji

Wybierz Zdrowie!

Nie zwlekaj - zadzwoń i zarezerwuj już dziś!

UZDROWISKO CIEPLICE

SUPER OFERTA

-25%
na wszystkie pobyty 

od 1 Xi do 20 Xii 2017 

obowiązuje dla pobytów 14-dniowych i dłuższych 

oraz dla rezerwacji dokonanych po 27.09.2017

Cena za 1 dzień pobytu od osoby zawiera: 

• nocleg
• wyżywienie (3 posiłki dziennie, śniadanie, 

obiad, kolację)
• 2 zabiegi dziennie od poniedziałku do soboty 

(bez niedziel) i świąt - zabiegi przeplanowane 

na dni robocze
• początkowe badanie lekarskie (każde 

następne 30 zł)
• doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską

• kurację pitną 
• 10% zniżki na wejście do Term Cieplickich 

• 10% zniżki na zabiegi SPA w Uzdrowisku. 

* podana cena dotyczy pobytu 14-dniowego  

  dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym standard

rezerwacje 75/75 33 143   

www.uzdrowisko-cieplice.pl
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taku w centrum miasta i zawiera eksponaty związane ze współczesną historią. 
Drugie powstało niedawno, w miejscu wykopalisk archeologicznych – są tam eks-
ponaty z czasów rzymskich oraz fundamenty willi rzymskiej. Niedaleko można też 
zobaczyć grobowiec rzymskiego wojownika, w miejscu, gdzie był zlokalizowany 
rzymski obóz wojskowy. 
Dwa razy w tygodniu odbywają się targi. Zjeżdżają z okolicznych wiosek farmerzy, 
by sprzedawać starocie i produkty rolne. Znajdziecie tam pachnące wędliny, świe-
że owoce, pamiątki i wyroby rzemieślnicze, a jak doczekacie do 17, to zobaczycie 
występ tancerzy w tradycyjnych tańcach ludowych. Do Balatonu stąd raptem 7 ki-
lometrów, a w Keszthelly piękny pałac z rewelacyjnie zachowanym wyposażeniem. 
W pobliżu park narodowy z jaskiniami i ścieżkami dydaktycznymi.
Baseny z leczniczą wodą
W ofercie hoteli Bonvital i Carbona oprócz typowych hotelowych funkcji znajdzie-
cie usługi Wellness & Spa. Basen w hotelu Carbona zawiera leczniczą wodę, 
taką samą jak ta w jeziorze, są gabinety do hydroterapii, borowiny, jaskinia solna, 
a goście chodzą po hotelu w szlafrokach. Bonvital natomiast jest lepiej położony 
i posiada bezpośrednie przejście do krytego basenu i szpitala sanatoryjnego. To 
niesamowite, ale w tych hotelach można się poczuć jak w minionych epokach. 
Do wód jeździło się dla podreperowania zdrowia, ale także, by spotkać towarzy-
stwo i zażyć odrobiny luksusu. Taką ofertę znajdziecie w tych droższych hotelach, 
gdzie konsjerż zadba o potrzeby gości, łącznie z transportem i biletami.
Jeśli do szczęścia wystarczą kąpiele lecznicze to można zamieszkać w licznych 
pensjonatach i budżetowych hotelach. Kostiumy kąpielowe i makarony można 
wypożyczyć na terenie kąpieliska lub kupić w licznych kioskach. Jednak każdy 
powinien chociaż raz wybrać się do typowej węgierskiej czardy na gulasz lub 
kiełbasę zwaną po węgiersku kolbasz.
Miasteczko Heviz jest niewielkie, raptem 5 tysięcy mieszkańców, ale potrafi przy-
jąć do miliona kuracjuszy rocznie. Jezioro otoczone jest parkiem i lasem. Są 
ścieżki rowerowe i alejki dla pieszych. Widziałem na niebie balon z turystami, 
małe helikoptery i awionetki, widziałem turystów na rowerach z elektrycznym 
wspomaganiem, ale niemal wszyscy spacerują z kolorowymi piankami do pływa-
nia po głównym deptaku. To symbol tego uzdrowiska.

Turystyka zdrowotna SANATORIA

Jak wygodnie dotrzeć do Hévíz?
Najszybciej można dolecieć samolotem do Budapesztu, a z lotniska prze-
jechać autobusem lub taksówką na Główny Dworzec Autobusowy Népli-
get. 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. 



7 dni cena od 455 zł 
14 dni cena od 855 zł 

zakwaterowanie
wyżywienie

2 zabiegi dzienne

tel. 22 894 36 40
rehabilitacja@wdd.org.pl   www.wdd.org.pl

Rehabilitacja dla Seniora
W Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit”

w Ośrodku Rehabilitacji i Odnowy w Sanoku 
oraz Hotelu Lake Resort & Spa w Okunince.

(oferta ważna od 10.2017 do 05.2018)

 ͫ zakwaterowanie w komfortowych pokojach  
o podwyższonym standardzie

 ͫ pyszna kuchnia regionalna - w formie bufetu 
szwedzkiego

 ͫ profesjonalne zabiegi lecznicze i basen solankowy
 ͫ całodobowa opieka medyczna
 ͫ miła i fachowa obsługa
 ͫ w ofercie dostępne pokoje  
z klimatyzacją

Sanatorium Uzdrowiskowe SANvIT
ul. Staszica 8, 87-720 Ciechocinek
marketing.ciechocinek@sanvit.eu    
www.sanvit.pl

Oferta promocyjna!
październik i listopad 2017 r. 

tel. 54 283 77 07

Ceny już od 
1099 zł/przed 

rabatem!
RABAT nawet  

do 15%

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny22
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Okolice Heviz
Wśród wzgórz pochodzenia wulkanicznego, na zachód 
od Balatonu, znalazło sobie miejsce Heviz, największe 
jezioro termalne w Europie. Kiedyś należało do 
bogatej rodziny ziemiańskiej Festetics. To było miejsce, 
gdzie zjeżdżali się wielcy i możni, by zażywać kąpieli 
w cudownie ciepłych wodach jeziora. 

Uzdrowisko Heviz działa od ponad 200 lat. Dookoła 
jeziora rozciągają się lasy i park zdrojowy. To świetne 
miejsce na kąpiele w gorącym jeziorze i baza wypa-
dowa do poznawania okolic.
Największą atrakcja uzdrowiska są oczywiście kąpie-
le w termalnym jeziorze. Woda w lecie dochodzi do 
34 stopni, zimą 26. Wydajność gorącego źródła jest 
ogromna, wypływają z niego dwie rzeczki. W mia-
steczku znajduje się informacja turystyczna, wypoży-
czycie tu rowery, także ze wspomaganiem elektrycz-
nym. Prowadzą stąd liczne ścieżki rowerowe, nad 
Balaton, na wulkaniczne Wzgórza Keszthely.
Egregy
Z czasów rzymskich postały fundamenty willi i grobo-
wiec legionisty. Teraz eksponaty archeologiczne są 
wystawione w gablotach. Modne w ostatnich czasach 
szlaki kulturowe i tutaj znalazły swoją realizację. Od 
końcowej stacji kolejki turystycznej do kościoła z cza-
sów Arpadów prowadzi szlak kulinarny. Kilkanaście 
winnic oferuje posiłki i napoje, głównie miejscowe 
wino. Wyróżnia się Romai Pince (Rzymska Piwnica).
Keszthely
W pobliskim Keszthely rodzina Festetics miała swój 
dom, a właściwie pałac, teraz to Helikon Palace Mu-
seum, w części udostępnione do zwiedzania. Dwa 
skrzydła pałacu służą obecnie jako miejsca noclego-
we i konferencyjne dla artystów i władz. Zobaczycie 
tam świetnie zachowane wnętrza, obrazy, boazerie, 
rewelacyjną biblioteką, miśnieńską porcelanę, a od 
przewodnika usłyszycie fascynujące historie o koli-
gacjach z najważniejszymi domami Europy. Po wyj-
ściu z pałacu warto zajrzeć do prywatnego muzeum 
marcepanu, to naprzeciwko w cukierni – ekspozycja 
niewielka, ale zachwyca kunszt rzemiosła.
Balaton
Do Balatonu stąd jakieś 2 kilometry. Z przystani 
statek Helka zabierze was w godzinny rejs po Ba-
latonie. W pobliżu cztery kąpieliska, w tym łazienki 
Szigetfürdő z ładnymi wieżami na wejściu. Wzdłuż 
plaży piękny park i promenada. Odbywają się tutaj 
festiwale wina i koncerty. Istnieje możliwość wypoży-
czenia sprzętu pływającego, w tym żaglówek. Woda 
w Balatonie zawiera sporo osadów nieorganicznych, 

bakteriologicznie jest wyjątkowo czysta.
Kiss Balaton
Rezerwat przyrody. Zarastające jezioro i tereny ba-
gienne są cennym przyrodniczo terenem dla ptactwa 
wodnego.
Zalakaros
Nowe źródła termalne, już działają łazienki i kąpieli-
sko. To najnowsze uzdrowisko Węgier.
Park Narodowy Felvidéki
Prawdziwe bogactwo przyrody. Do najbardziej zna-
nych miejsc należy Niecka Káli, w której zobaczyć 
można unikalne formacje skalne oraz jaskinie, po 
których pływamy łódką.
Balatonederics
Niewielkie miasteczko malowniczo położone u pod-
nóża wzgórz Kasztheley, na północnym brzegu Ba-
latonu. Otoczone jest winnicami, gdzie znajduje się 
wiele zabytkowych tłoczni. Smaczne wino, słoneczna 
aura, bliskość wody przyciągają miłośników spokoj-
nych wakacji.
Ogromne bogactwo turystyczne i kulturowe regionu 
przy zachodniej części Balatonu jest mało znane 
w Polsce. Czas lepiej poznać tamtejsze zwyczaje, bo 
naprawdę warto. Nie tylko Budapeszt jest zachwyca-
jący.

Jerzy Dudzik

Turystyka zdrowotna SANATORIA



23Wrażenia 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

• 10 noclegów w Sanatorium Szachtar lub 
Sanatorium Południowy, 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 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. 

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 pryszni-
cem, ale jest też czajnik elektryczny, naczynia, sztućce 
i lodówka, telewizor, suszarka do włosów. Na koryta-
rzach spotkałem dużo Polaków, pytałem, czy odczuwa-
ją problemy w komunikowaniu się z lekarzami i obsłu-
gą. Wszyscy zgodnie twierdzili, że lekarze mają łatwość 
porozumiewania się, a obsługa jest miła i uczynna. Po-
siłki podaje się według diety zapisanej przez lekarza. 
Polega to na tym, że są do wyboru cztery zestawy po-
siłków dostosowanych do diety. Wypełnia się na dzień 
następny menu napisane w języku 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 indywidual-
nie, ale z Biurem Podróży Gold Tour bezpieczniej i wygod-
niej, mówią kuracjusze. I zabawniej – dodają.
Tak więc rano obfite śniadanie, później zabiegi do połu-
dnia, obiad i czas na zakupy w okolicznych bazarkach, 
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

Kresowe uzdrowiska – po zdrowie do 

Truskawca - relacja z Konferencji.

Kolejne spotkanie odbędzie się już 6 listopada w Poznaniu.  

Zapraszamy liderów UTW!

25 września 2017 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja dla liderów UTW 

województwa dolnośląskiego. Gazeta Senior objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Na spotkanie licznie przybyli goście. Wykład pt. 

„Mitologia uzdrowisk kresowych” wygłosił gość ho-

norowy prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja 

– historyk, biografista i autor wielotomowej historii 

Kresów pt. „Kresowa Atlantyda”. Zachęcał zebra-

nych do gromadzenia i opisywania zdjęć, które sta-

nowią cenne pamiątki dla potomnych oraz materiał 

dla naukowców. Swoimi opowieściami profesor 

wzbudził wielki aplauz publiczności. 

Po wykładzie odbyła się prezentacja bazy leczni-

czej i rodzajów zabiegów. O medycznych uzasad-

nieniach skuteczności procedur stosowanych w 

sanatoriach w Truskawcu opowiadała Larysa Kho-

menko, główny specjalista i menadżer Sanatorium 

Szachtar i Południowy. Świetnie mówiła po polsku 

i cierpliwie wyjaśniała, co i w jaki sposób leczy się 

w Truskawcu. Przedstawiła także badania, które 

wykonuje się w Truskawcu, np. tomografię kompu-

terową – kosztowną i trudno dostępną w Polsce.

Dokonano także prezentacji oferty pobytów w sa-

natoriach w Truskawcu Biura Podróży Gold Tour. 

Spotkanie zakończyło wystąpienie Krzysztofa Rut-

kowskiego, prezesa BP Gold Tour, prekursora i li-

dera wyjazdów do Truskawca w Polsce, który oma-

wiał praktyczne kwestie oraz możliwości wsparcia 

finansowego organizacji senioralnych. 

Sanatorium Południowy
Cena: 340 PLN + 250 Euro
14 - 26.02.2018
Sanatorium Szachtar
Cena: 350 PLN + 260 Euro
27.02 - 11.03.2018
03.03 - 15.03.2018
09.03 - 21.03.2018
Turnusy Świąteczne:
23.03 - 25.03.2018
29.03 - 10.04.2018

Rozpoczynamy 
sprzedaż na 2018 r. 
Wolne terminy!  
Wyjazdy z kilkunastu 
miast Polski!
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e-mail: urocza.wisla@op.pl
Facebook: http://facebook.com/willa.urocza.wisla

Specjalizujemy się w ofertach skierowanych do emerytów i rencistów. 
Posiadamy rekomendacje kilkunastu jednostek  
Polskiego Związku emerytów rencistów i Inwalidów!

Wycieczka do Wisły 
• 2 noclegi
• wyżywienie - 3 posiłki 
• wycieczka ciuchcią beskidzką 
• wycieczka z przewodnikiem na Czantorię 
• koncert folklorystyczny

• 210 zł/dorośli
• 170 zł/os dzieci

ul. 11 Listopada 32, 43-460 Wisła
Rezerwacja: 660 665 267

Wczasy w Wiśle
• 6 noclegów 
• wyżywienie - 3 posiłki 
• wycieczka ciuchcią beskidzką 
• występ folklorystyczny
• 490 zł/os.

• 5 x noclegów/pokój z balkonem
• 5 x Śniadanie/bufet szwedzki
• 5 x Obiadokolacje (przystawka, zupa, 

drugie danie, deser, napoje zimne i gorące)
• 2 x masaż leczniczy kręgosłupa (30min.)
• 1 x masaż do wyboru - relaksujący/

bambusami/twarz ( 30 min.)
• 10% rabatu na dodatkowe zabiegi SPA 

w gabinecie odnowy biologicznej
• Talasoterapia – pozytywne 

wieloaspektowe działanie zasobów 
morza (Hotel La Siesta znajduje się 
zaledwie 50 metrów od lasu, 100 
metrów od morza. Idealnym przykładem 
Talasoterapii są spacery brzegiem 
morza z kijkami nordic walking, które 
bezpłatnie wypożyczycie Państwo 
w recepcji Hotelu.)

• Konsultacje z lekarzem/fizjoterapeutą

• Wycieczki rowerowe (bezpłatne 
wypożyczenie rowerów)

• Codziennie wieczorny relaks w Saunie 
i Łaźni parowej

• Nieograniczona możliwość korzystania 
z siłowni/Sali fitness

Wylecz kręgosłup, wypocznij  
i zrelaksuj się w hotelu La siesta
100 metrów od morza

hotel La siesta Droga Rybacka 58, 84-104 Jastrzębia Góra
          58 674 91 97                           recepcja@lasiesta.pl

6 Dni od 
650 zł/os. 

pokój 2-osobowy
cena za pobyt

TERMINY
Listopad: 13 dni:  
29.10-10.11; 12.11-24.11;  
10 dni: 3.11-12.11; 8 dni: 12.11-
19.11; 6 dni: 5.11-10.11, 12.11-
17.11, 19.11-24.11, 26.11-01.12 
Grudzień: 13 dni: 3.12-15.12; 
8 dni: 3.12-10.12; 6 dni: 3.12-

8.12, 10.12-15.12
22 grudnia do 1 stycznia 2018 
r. PAKIET ŚWIĄTECZNY oraz 
SYLWESTROWY 50+
Styczeń: 8 dni: 7.01-14.01

Oferta specjalna 50+  
wspaniałe weekendy  
dla małżeństw, par oraz singli
Wyżywienie All Inclusive
Piątek: przyjazd, zakwaterowanie oraz dancing
Sobota: 2 zabiegi oczyszczające oraz biesiada przy ognisku 
lub kominku z kapelą góralską
Niedziela: po śniadaniu poranny spacer, wykwaterowanie

510 380 200 
biuro@centrum-natury.pl

Centrum Natury Beskid
ul. Sosnowa 7, Szczyrk 

www.senior.centrum-natury.pl 
www.beskid.centrum-natury.pl

Turnusy oczyszczająco 
-relaksacyjne dla osób 50+
Turnusy do 15 grudnia 2017 r.  
oraz od marca 2018 r.

• Wyżywienie All Inclusive 3 posiłki - bufet 
szwedzki

• Dieta warzywno-owocowa - soki wyciskane 
sokowirówką ślimakową

• 2 zabiegi gratis - body detox, sauna cera-
miczna, świecowanie uszu, mata turbalino-
wa (turnus 13 dni - 4 zabiegi gratis) 
 

• Zajęcia rozciągające z gumą oraz zajęcia 
oddechowe - pilates

• Bezpłatny fotel masujący Casada, nowa 
grota solna, kije nordic walking

• Wieczorki taneczne, bilard, tenis, szachy, 
TV NC+ HBO

• Zabiegi rabat 50% (body detox, sauna cera-
miczna, świecowanie uszu, mata turbalinowa)

490 zł/6 dni   690 zł/8 dni   990 zł/13 dni

Turnusy Relaksacyjne  
3 dni/weekend 280 zł/os

Turystyka zdrowotna
REKLAMA



Grupowe wczasy nad Bałtykiem
Wybór miejsca na grupową wycieczkę to nie lada wyzwanie stojące przed 
jej organizatorem. Przeszukując skrupulatnie oferty trzeba kierować się 
komfortem ośrodka, możliwościami wyżywienia, odległością od plaży, 
a także organizacją czasu wolnego. 
Dobrym pomysłem jest grupowy wyjazd osób w wie-
ku senioralnym nad polskie morze. Do niewątpliwych 
zalet wypoczynku nad Bałtykiem należą wyjątkowe 
powietrze, złoty piasek oraz atrakcyjne punkty do od-
wiedzenia, rozsiane po całym wybrzeżu. Propozycja 
Ośrodka Familijnego, który dysponuje dwoma obiek-
tami wczasowymi: w Dziwnówku i Pogorzelicy, jest 
szyta na miarę potrzeb seniorów.
Dziwnówek – 2 minuty do morza
Dziwnówek położony jest bezpośrednio na wydmie 
plażowej – dzięki temu czas dotarcia do morza to zale-
dwie 2 minuty. W okolicy znajduje się lasek, w którym 
wyznaczona jest trasa turystyczna pełniąca funkcję 
ścieżki zdrowotnej. Miejscowość ta, dzięki wysokiemu 
stężeniu jodu, które zapewnia wyjątkowo dobre samo-
poczucie, a szczególnie zbawiennie wpływa na drogi 
oddechowe – posiada status uzdrowiska.
Nordic walking i jacuzzi
Posiłki, składające się ze śniadania, obiadu, pod-
wieczorku oraz kolacji, podawane są w przyjemnej 
i przystosowanej do przyjęcia dużej grupy stołówce. 
Własne pole ogniskowe wyposażone w palenisko, 
kuchnię polową, szwedzki stół oraz zadaszone miej-
sca do spożywania posiłków, daje możliwość uroz-

maicenia codziennego jedzenia oraz zorganizowanie 
biesiady przy palącym się ognisku. 
Ośrodek, wyposażony w ogólnodostępny sprzęt do 
spacerów z kijkami, oferuje wiele form rekreacji nor-
dic walking. Na terenie obiektu znajduje się także ba-
sen z jacuzzi.
Podczas pobytu w Ośrodku Familijnym nie zabrak-
nie zabaw tanecznych – wieczorków przy muzyce 
na żywo oraz granych przez prezentera muzyczne-
go. Wczasowicze mają możliwość zakwaterowania 
w trzy i czteroosobowych pokojach lub komfortowych, 
dwupokojowych, ogrzewanych domkach. Obie opcje 
posiadają własne łazienki z toaletą oraz standardowe 
wyposażenie.
Spokojna Pogorzelica
Pogorzelica posiada status kurortu uzdrowiskowe-
go wybrzeża Rewalskiego. Wyjątkowo szeroka plaża 
z międzynarodowym znakiem „Błękitnej Flagi” gwaran-
tuje jej ponadprzeciętną czystość. Wysokie stężenie 
jodu oraz okolica bogata w lasy sosnowe zapewniają 
nadzwyczajny spokój i bezpieczeństwo. Jedną z zalet 
wczasów w Ośrodku Familijnym w Pogorzelicy jest jego 
położenie – bezpośrednio w lesie sosnowym, z dala od 
centrum miejscowości i zaledwie 150 m od morza. 

Ceny ustalamy indywidualnie 
w zależności od wielkości grupy. 
Zapraszam do rozmów,  
Piotr Kędzia - Manager wczasów familijnych

tel. 783 800 100 
manager@familijni.com  
www.familijni.com
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•	3 posiłki dziennie
•	komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem 

lub trawnikiem
•	wieczorki taneczne z muzyką na żywo
•	grill i ognisko
•	animacje i zajęcia dla Seniorów
•	bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
•	cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek 

rowerowych
Ośrodek Wczasowy Komandor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WCZASY DLA SENIORÓW:
już od 65 zł/os za dobę z pełnym wyżywieniem

Ośrodek Wczasowy Komandor w Pogorzelicy 
zaprasza na wypoczynek nad morze

Sprawdź szczegóły na: www.owkomandor.pl
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Czekamy! 
tel. 91 386 30 19    kom. 501 571 830    biuro@owkomandor.pl

Turystyka zdrowotna
REKLAMA
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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!

Boże Narodzenie nad morzem
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 549 zł zamiast 800 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 900 zł 
Sylwester 
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 489 zł zamiast 850 zł 
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 609 zł zamiast 950 zł 
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 729 zł zamiast 1050 zł 
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 800 zł zamiast 1100 zł 
7 dni - 6 nocy dla 1 osoby w cenie 909 zł zamiast 1200 zł
Pakiet świąteczno-noworoczny
23.12 – 2.01.2018 1300 zł zamiast 1800 zł

Kudowa Zdrój jesienny pobyt z wyżywieniem

4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 249 zł zamiast 540 zł 
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 409 zł zamiast 900 zł 
8 dni - 7 nocy dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 1260 zł 

Sylwester w Górach Sowich
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 450 zł zamiast 850 zł
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 550 zł zamiast 950 zł 
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 650 zł zamiast 1050 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 750 zł zamiast 1100 zł 
7 dni - 6 nocy dla 1 osoby w cenie 850 zł zamiast 1200 zł

Sokolec
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 449 zł zamiast 800 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 499 zł zamiast 900 zł

boże narodzenie w Górach sowich  

REWAL

Amatorszczyzna
W pracy jesteśmy profesjonalistami. W codziennych 
czynnościach zwykle bywamy amatorami.
Zaczynamy ranek od łazienki. Mycia zębów nauczy-
ła mama. Wtedy szczoteczki do zębów były robione 
z naturalnego włosia. Teraz mamy twarde, miękkie, 
rodzajów past ze dwadzieścia i wcale nie tak łatwo 
połapać się w mnogości zaleceń. Dobrze, że w przy-
chodni stomatologicznej pracuje higienistka stomato-
logiczna, wie wszystko o tym, jak dbać o zęby i dzią-
sła. Teraz jest moda na wymiatanie resztek osadów 
z przestrzeni międzyzębowych. Pozostałość pasty do 
zębów w jamie ustnej wypłukać wodą czy zostawić? 
Czy zęby myć przed śniadaniem czy po? A może 
myć z rana dwa razy, przed śniadaniem i po? Dwa 
razy, no nie, przesada, ale może po śniadaniu cho-
ciaż gębę przepłukać wodą?
A co z defekacją, myć czy wycierać? Tyle o higienie 
i dwóch stronach przewodu pokarmowego.

Skóra
To jest nasz największy organ, mówią z dumą der-
matolodzy. To niezmiernie ważny organ, który chroni 
i oddziela nas od otoczenia. Chroni przed przenika-
niem bakterii, informuje o dotyku, temperaturze oto-
czenia. Dzięki skórze jesteśmy w stanie ocenić wagę 
przedmiotu trzymanego w ręku. Dlatego też wysta-
wiamy skórę z ogromną przyjemnością na szkodliwe 
dla niej działanie promieni słonecznych. Traktujemy 
ją od rana a to gorącą wodą, a to mydłem i detergen-
tami. Polewamy alkoholem, zatykamy pory obcymi 
tłuszczami, nawet te najbardziej wystawione na wi-
dok publiczny części jak twarz. Biedna skóra broni 
się, jak może, ale w końcu musi przegrać z modą 
i kosmetologami.

Dietetyka
Dietetyka trudniejsza jest. Tu problemy przywalają 

jak lawina. Na jajecznicy pojedziemy do południa, ale 
smażyć na maśle czy oleju? Niewątpliwie zdrowsza 
jest z teflonu, a może tylko owoce i grzanka? Dlacze-
go z teflonu? Bo teflon, moi mili, nie jest rozkładany 
w czasie procesu trawienia, wychodzi w stanie nie-
zmienionym, jak twierdzą naukowcy. Bez dietetyka 
nijak nie odpowiemy na te wątpliwości. A to pytania 
ważne, bo takich zwykłych śniadań zjadamy rocznie 
ponad 360. Pić mleko na śniadanie, uzupełniając 
dawkę wapnia? No tak, ale co z kazeiną, to ciężko-
strawne i tylko dzieci mają podpuszczkę, dorośli już 
nie. Inne ssaki piją mleko w okresie cielęcym, później 
przechodzą na strawę bardziej konkretną. Sądząc po 
uzębieniu, jesteśmy wszystkożerni, więc codzienne 
zapotrzebowanie na wapń może dostarczymy do 
brzucha w postaci sera. Ale białego czy żółtego? 

Oddychanie
Im dłużej się zastanawiam, tym więcej mam wątpli-
wości. Teraz to nawet nie wiem, czy potrafię oddy-
chać prawidłowo. Wprawdzie oddychanie odbywa 
się automatycznie i nie zwracamy na nie na co dzień 
uwagi, ale jak wyczytałem na portalu o zdrowiu, tylko 
małe dzieci oddychają prawidłowo. Później nabiera-
my niedobrych przyzwyczajeń, oddychamy płytko, 
czyli tylko szczytami płuc, zamiast wciągać powietrze 
głęboko, tak by przy wydechu usunąć jak największa 
ilość dwutlenku węgla. A jak jest smog, to wietrzy-
my mieszkanie czy też oddychamy zużytym powie-
trzem? Ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Wiadomo, 
im więcej samochodów i spalonego drewna w komin-
ku tym smogu w powietrzu więcej. To lepiej marznąć 
i oddychać czy krótki rękawek w zimie i wytwarzanie 
smogu? Jak to zbilansować?

Do picia
Co pić? Tutaj aż roi się od pułapek na skłonnego do 
przyzwyczajeń, a dbającego o zdrowie człowieka. 
Wiadomo z reklamy, że wszystko, co zwęglone to 
niezdrowe. To pić kawę z rana czy też lepiej wypić 
czystą wodę, a na pobudzenie do myślenia łyknąć 
pigułkę? Co do cukru to sprawa przesądzona, to nie-
potrzebny balast kaloryczny, nieposiadający żadnych 
wartości odżywczych, to czysta energia, którą odkła-
damy w komórkach tłuszczowych. Jednoznacznie 
nie słodzimy cukrem, chyba że w reklamie w telewizji 
ktoś nas przekona o zdrowotnych zaletach cukru brą-
zowego. Mnie nie przekona. Cukier to czysta sacha-
roza C12H22O11 i mniej niż 1% dodatków.

Do mycia
Wody dla dobra naszej skóry wylewamy całkiem spo-
ro. Dziennie kilka metrów sześciennych. Na pewno 
jest najwyższej jakości ze źródeł głębinowych i nigdy 
nietknięta zanieczyszczeniami przemysłowymi. Ktoś 
z was wierzy w takie bajki? Większość wody, którą 
pijemy, pochodzi z jezior, rzek i jest uzdatniana. Od-
bywa się to tak. Woda paruje ze zbiorników wodnych 
podgrzewana przez słońce. To, co ciepłe wędruje 
do góry i zbiera po drodze różne pyły przemysłowe, 
dymy i żyjątka, które stanowią ośrodek skraplania. 
Kiedy grawitacja będzie większa od prądu wznoszą-
cego, na ziemię spadnie deszcz, śnieg, grad, zbie-
rając po drodze dużo zanieczyszczeń wytworzonych 
przez cywilizację. Opad trafi do rzeki, później do za-
kładu uzdatniania i tam, w spokoju, przy minimalnym 
przepływie cięższe frakcje osiadają na dnie. Jak nie 
osiądą, to jeszcze zostaną potraktowane preparatami 
bakteriobójczymi i są wpychane w stare rury, którymi 

REKLAMA
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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

woda dociera do mieszkań. Sami musicie sobie od-
powiedzieć, pić kranówkę czy usychać z pragnienia. 
A dodam, że wody powinniśmy wchłonąć do 30 milili-
trów na kilogram masy ciała lub inny przelicznik: 1 ml 
na 1 kalorię dziennie. Przyswoiłeś 2,5 tysiąca kalorii, 
to powinieneś wchłonąć 2,5 litra wody. Oczywiście, 
można filtrować dodatkowo w domu, ale skąd macie 
gwarancję, że nie usuniecie przy okazji rozpuszczo-
nych soli mineralnych, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania krwiobiegu? Pozostaje wierzyć, że 
w wodociągach pracują zawodowcy i chcą naszego 
dobra. I tak na rozważaniach i wyszukiwaniu danych 
dotarliśmy do obiadu.

Obiad
Obiad to dopiero wyzwanie. Jak zbilansować, by było 
zdrowo, smacznie, ładnie kolorystycznie? Przecież 
nie jestem kucharzem, skąd mam wiedzieć? Piwo do 
obiadu, czy po? Z aktywnymi drożdżami czy paste-

ryzowane? Pytań mnoży się bez liku. A może by tak 
ze znawstwem odpuścić sobie bariery i od czasu do 
czasu zjeść rybę z hodowli w norweskim fiordzie. Po 
Morzu Północnym pewno pływa mniej rozdrobnione-
go plastiku niż w Bałtyku. Jako że chłody za oknem 
i karnawał blisko, to czas na pączki. Słodkie to, tłuste, 
a więc niezdrowe.
Kiedy pod wieczór włączymy telewizor, żeby dowie-
dzieć się co tam w polityce i tak dopadną na reklamy. 
Będą wmawiali nam, że najzdrowiej łykać preparat 
na uszczelnienie naczyń krwionośnych, przed grypą 
lub na wzmocnienie chrząstki stawowej. Jak tak po-
słuchać reklam, to jesteśmy bardzo schorowani. To 
właśnie z reklam wiem, że sztucznej szczęki nawet 
wodospad nie wypłucze z gęby, ale co o takim trakto-
waniu dziąsła i szczęki pomyślał protetyk, pozostaje 
tajemnicą.
W dawnych czasach, kiedy na wsi nie było łazienek, 

a szczytem rozwoju były sławojki, na spłachetku roli 
pradziadek sierpem żął pszenicę. Żaden kłosek się 
nie zmarnował, żadne ziarenko nie spadło. Teraz żni-
wuje kombajn. Plony pewno z dziesięć razy większe, 
to to ziarno mnoży się w kombajnie? Ciągle mnie to 
zastanawia.

Kolacja
Kolacja oczywiście ciepła, tak jak na wczasach. Tro-
chę błonnika, troszkę tłuszczu i oczywiście białko. Tak 
zalecają dietetycy i nie później niż o godz. 18. Póź-
niej już nic nie jemy, najwyżej filiżankę melisy przed 
snem, na uspokojenie skołatanej głowy tym ciągłym 
myśleniem o braku profesjonalizmu w obsługiwaniu 
własnego ciała. A służyć ci ono ma do śmierci. Warto 
zadbać.
Po kolacji dobrze jest zażyć trochę rozrywki. I dyle-
mat gotowy. Rozkładamy się przed telewizorem czy 
może wychodzimy na dwór albo na pole. Będziemy 
biegać, maszerować, spacerować lub wzorem Skan-
dynawów nordic walking. A jak powietrze jesienne, 
pełne dymu z kominów i kominków oraz spalin samo-
chodowych, to też spacery służą zdrowiu? Może te-
lewizor zdrowszy, choć kręgosłup w odcinku szyjnym 
trzeszczy i chrupie przy każdym obrocie głowy.

Kręgosłup
To dopiero wyzwanie. Sam układ kostny i mięśnie 
to właściwie tylko konstrukcja, bo najważniejszy jest 
rdzeń. To tędy docierają wszelkie polecenia z mózgu. 
By zadbać o prawidłowy kształt i bezbolesną egzy-
stencję dobrze jest zapewnić prawidłowe podparcie 
w trakcie snu. Jedną trzecią życia spędzamy w łóżku. 
Nie ma co oszczędzać na materacach, muszą być 
wygodne, inaczej wstajemy rano jak z madejowego 
łoża, pokręceni i obolali.
Prysznic wieczorem czy wanna? A może tylko bal-
sam. W końcu wchodzimy do pościeli codzien-
nie zmienianej, bez roztoczy, uczulających pyłków 
i kłaczków bawełny. Tworzywa sztuczne nie uczula-
ją, twierdzą znawcy, uczula tylko natura. I zapadamy 
w błogi sen i śni się nam przyszłość. O tym następ-
nym razem.

REKLAMA
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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

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!

Promocja turnusu  
Świąteczno-Noworocznego

20 grudnia - 2 stycznia (30 zabiegów zdrowotnych)
cena już od 1650 zł/os. 

rezerwując pobyt do 15.11.2017r. bal sylwestrowy gratis!!!

Promocyjny pobyt Świąteczny  
(12 zabiegów zdrowotnych) 20 grudnia - 27 grudnia

cena: 930 zł/os.
Pobyt sylwestrowo-Noworoczny  

(12 zabiegów zdrowotnych)  
28 grudnia - 2 stycznia

cena: 930 zł/os. 
Bal Sylwestrowy dopłata: 100 zł

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

Historia 
pewnego 
gołąbka
„Historie kuchenne…” Barbary 
Czaykowskiej-Kłoś mieszczą w sobie nie 
tylko opowieści o kulinariach. To zbiór 
wspomnień rodzinnych, zabawnych 
anegdot, które na długo zostają w pamięci. 
Jak ta o gołąbkach… Takie książki – mądre, 
piękne literacko i jednocześnie zabawne 
i wzruszające coraz rzadziej się zdarzają.
Z Barbara Czaykowską-Kłoś, autorką 
„Historii kuchennych o miłości, rodzinie i sile 
tradycji”, rozmawia Magda Wieteska. Pełny 
wywiad przeczytacie Państwo na stronie 
internetowej www.gazetasenior.pl.

REKLAMA
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Polskie Hotele

Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów  

w hotelach ***  
na Riwierze Adriatyckiej

 ͫ przejazd komfortowym 
autokarem z cafebar i WC

 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie  

3x dziennie
 ͫ odległość hoteli od morza 

100-200 m
 ͫ możliwe wycieczki 

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL 
i nnW

WŁOChy

7 dni cena od 1119 zł

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

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

12 dni cena od 1459 zł

Magda Wieteska: Zadebiutowała Pani jako 
pisarka w dojrzałym wieku. Późni debiutanci 
„tłumaczą się”, że wcześniej praca, wycho-
wanie dzieci i zwyczajny brak czasu nie po-
zwalały na oddanie się procesowi twórcze-
mu. Czy tak było również w Pani przypadku?
Barbara Czaykowska-Kłoś: Nigdy nie marzyłam 
o napisaniu książki (zwłaszcza kucharskiej). Ow-
szem, pisałam bajki moim dzieciom – do szuflady, 

właściwie przerabiałam znane sobie bajki tak, by nie 
było w nich okrucieństwa. Na przykład Czerwony 
Kapturek była dziewczynką, która pomogła wilkowi 
odnaleźć szczenięta, które pod nieobecność wilczy-
cy rozbiegły się po lesie, bawiąc się z wiewiórkami, 
a wilk siedział smutny i bezskutecznie je przywoływał. 
Wszystko się dobrze skończyło, a potem razem po-
szli do babci dziewczynki – wilk wdzięczny za pomoc 
niósł w zębach koszyk z obiadem dla chorej babci 
dziewczynki. A Baba Jaga była babcią mieszkającą 
w lesie i opiekowała się chorymi mieszkańcami lasu. 
Jaś i Małgosia przyprowadzali do niej potrzebujące 
pomocy zwierzęta i ptaki. Dziewczynka z zapałkami 
wybiegła na chwilę z domu, by pomóc maleńkim 
myszkom trafić do ich zasypanej śniegiem norki itd. 
itd.… Natomiast zapisywałam na kartkach grubego 
brulionu różne spostrzeżenia, czasem wspomnienia, 
czasem nazwiska ciekawych ludzi...
Książka powstała z przypadku. Postanowiłam bo-
wiem uporządkować głęboką szufladę i inne zaka-
marki, by zebrać w jedno walające się luźne, często 
rozpadające się zeszyty, kartki i karteczki zawierają-
ce przepisy zbierane jeszcze przez moją mamę, by 
choć w tej jednej szufladzie zostawić po sobie ład. 
Uznałam, że to prawdziwe skarby zasługujące na 

przetrwanie – jak napisałam we wpro-
wadzeniu do książki, nie 

mogłam 

tego związać sznurkiem i opisać „makulatura”.
I zaczęło się! Z każdym niemal przepisem wiąza-
ła się jakaś historia, jakieś wspomnienie. Ruszyła 
prawdziwa lawina wspomnień, które często były 
powiązane z odnalezionym przepisem, z jakąś po-
radą. Stąd tytuł książki „Historie kuchenne o miłości, 
rodzinie i sile tradycji”.
Zawsze byłam i jestem osobą bardzo zajętą. Ma-
rzę, by kiedy już trzeba będzie odejść stąd, odejść 
w biegu. Wszystko, co pisałam i piszę, powstaje „po 
godzinach”. Lubię, kiedy już cicho, spokój, wszystko 
wokół uśpione...
M.W.: W „Historiach kuchennych” odnaj-
dziemy nie tylko tradycyjne przepisy kuli-
narne, ale także sposoby na złagodzenie 
różnych dolegliwości zdrowotnych. Twierdzi 
Pani, że dobrze dobrane posiłki są jak natu-
ralne leki…
B.C.-K.: Sądzę, że wielu nie tylko spośród dietety-
ków i gastrologów, ale podobnych do mnie „prakty-
ków kulinarnych”, znających swój organizm, dosko-
nale wie, co pomaga, co szkodzi.
Każdy miewa od czasu do czasu jakieś gastryczne 
problemy, jedni większe, inni mniejsze. Ktoś kto ma 
tzw. strusi żołądek, da sobie radę i z tłustym pieczy-
stym, z kotletem schabowym, z przysmażaną na 
cebuli kiełbasą… Jednak te ciężkostrawne potrawy 
można uczynić lżej strawnymi, odpowiednio je przy-
rządzając – wiele na to przykładów w mojej książce.
Moja mama przeżyła ponad 101 lat, do końca 
uwielbiała tłuste dania, ale na przykład „zakazane” 
mięsa piekłam obłożone szczodrze liśćmi kapusty, 
z ogromną ilością kminku i majeranku. Do chleba, 
który piekę w domu, zawsze dodaję sporo kminku 
albo czarnuszki, poza tym siemię lniane i ziarenka 
sezamu... Taki chleb można na ciepło zjeść, a do-
mowy smalec z dodatkiem czarnuszki, lubczyku, 
kminku i majeranku nikomu krzywdy nie zrobi. Jeśli 
komuś zioła przeszkadzają, można je dokładnie – 
niemal na pył zemleć i wetrzeć w mięso lub dodać 

REKLAMA
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samOLOT Z KaTOWIC

25 lat DOŚWIADCZENIA

Kraków, ul. Karmelicka 32, Pn.-Pt. 9:30-17:00
tel./fax 12 632 01 50 

e-mail: arion@arion.pl
www.arion.pl

WPŁATY w RATACH na rok 2018

KRAKÓW, ul. Batorego 4 a  
tel. 507 014 042

SKIERNIEWICE, ul. Gałeckiego 9  
tel. 46/832 11 04 

e-mail: biuro@ambittour.pl
www. ambittour.pl

NAJLEPSZE WCZASY I WYCIECZKI DLA SENIORÓW
buŁgarIa – aLbeNa
WsZysTKO W CeNIe

WCZasy beZ POrTFeLa

ZaPrasZamy DO WsPÓŁPraCy: 
KLuby seNIOra I uTW 

szczegóły i inne oferty dostępne  
w biurach i na stronach  

www.ambittour.pl; www.arion.pl

reNOmOWaNe bIurO PODrÓŻy

Piękna , szeroka plaża, hotele położone wśród 
bujnej zieleni, doskonały klimat i walory
balneologiczne, bezpieczeństwo i jakość usług 
albena - najlepszy pomysł na udane wakacje!

CeNy – promocja FIrsT mINuTe do 30.11.2017!
TERMINY raLITsa**** KALIAKRA**** VITa ParK ***
05.05-14.05 1 890 zł 2 090 zł -
05.05-24.05 2 930 zł 3 420 zł -
14.05-24.05 2 090 zł 2 330 zł 1 980 zł
24.05-04.06 2 230 zł 2 480 zł 2 090 zł
04.06-14.06 2 280 zł - 2 090 zł
14.06-25.06 2 740 zł - 2 480 zł
30.08-10.09 2 670 zł - 2 340 zł
10.09-20.09 2 270 zł 2 580 zł 2 090 zł

 ▪ POLsKa: WarsZaWa - 2 dni cena 399 zł/os. 
TOruŃ + maLbOrK - 2 dni cena 549 zł/os. 
saNDOmIerZ - 1 dzień cena 190 zł/os. 
suDeTy + KarPaCZ - 3 dni cena 499 zł/os. 
bIesZCZaDy - 3 dni cena 549 zł/os.

 ▪ LITWa: WILNO-TROKI-ROSSA-BIAŁYSTOK 
11-13.06 i 10-12.09.2018 - 3 dni cena 695 zł/os.

 ▪ CZeChy: MORAWY-PRAGA-KARLOVE VARY 
16-19.05 i 03-06.10.2018 - 4 dni cena 785 zł/os.

 ▪ ausTrIa: KONCerT FILharmONIKÓW WIeDeŃsKICh  
w ogrodach Pałacu Schonbrunn w WIEDNIU - 3 dni 
31.05-02.06.2018 cena 690 zł (Las Wiedeński i Wiedeń)

 ▪ hOLaNDIa: OgrODy KWIaTOWe KeuKeNhOFF 
AMSTERDAM-HAGA-ROTTERDAM-BRUKSELA - 6 dni 
16-21.04 i 07-12.05.2018 cena 1.795 zł/os.

 ▪ hIT!!! POCIągIem berNINa eXPress przez aLPy  
SALZBURG-TIRANO-SIRMIONE-WERONA - 5 dni  
10.07-14.07.2018 cena 1.460 zł + bilet 360 zł/os.

 ▪ TOsKaNIa: AREZZO-CORTONA-SIENA-CHIANTI 
PIZA-FLORENCJA-PORTOFINO-GENUA - 7 dni 
21-27.05 i 23-29.09.2018  cena 1.495 zł/os.

 ▪ CZarNOgÓra i ChOrWaCJa: BUDVA-CETYNIE 
BOKA KOTORSKA-OSTROG-KOTOR-BAR-DUBROVNIK 
13-20.05 i 25.09-02.10.2018 - 8 dni cena 1.495 zł/os.

 ▪ greCJa: SALONIKI-RIWIERA OLIMPIJSKA-TEMBI 
METEORY-ATENY-TERMOPILE-SKOPJE - 8 dni 
19-26.04 i 09-16.09.2018 cena 1.680 zł/os.

 ▪ gruZJa: tbilisi-KAuKAZ-AnAnuRi-GoRi-tsAKAltubo  
30.04-04.05, 21-25.05, 10-14.09.2018 - 5 dni  
cena od 1.745 zł/os + bilet lotniczy Wizz Air od 799 zł

 ▪ WCZasy w ŁebIe n/bałtykiem z dojazdem autokarem 
OW CHEMAR 200 m od morza Wycieczka na HEL w cenie! 
19-26.08.2018 7 nocy 1.199, 19-29.08.2018 10 nocy 1.499.

W cenach: przejazd, noclegi, posiłki, ubezp.,  
przewodnik, bez podróżowania nocą!

ZaPrasZamy!

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

do chlebowego ciasta. A jeśli się taką pajdkę popije 
naparstkiem dobrej, schłodzonej czystej wódki (to 
z porad mojej mamy) człek zdrów i sił nabierze!
M.W.: Urodziła się Pani na Rzeszowszczyź-
nie, wychowała na Śląsku, a potem przepro-
wadziła do Warszawy. Czy odwiedza Pani 
dawne strony? Czy w Pani książce możemy 
odnaleźć kuchnię tamtych regionów?
B.C.-K.: Rodowód mojego ojca to Lwów, mama mó-
wiła o sobie, że jest góralką – urodzona w Poroninie, 
dzieciństwo spędziła w Szaflarach i potem w Prze-
myskim. Oboje rodzice studiowali we Lwowie, a więc 
ukochana przez nich Galicja ze swoją znakomitą 
kuchnią: z barszczami, kulebiakami, kaszami, cwi-
bakami, strudlami, pischingerem, pierogami, kutią… 
„Historie kuchenne pełne są znakomitych przepisów 
stamtąd właśnie. „Siła tradycji” – z tytułu książki.
W latach czterdziestych losy rzuciły nas na Śląsk 
– tam niestety odnaleźli i aresztowali ojca. Oboje 
rodzice byli czynnymi żołnierzami AK i ZWZ na 

Historia pewnego gołąbka
c.d. ze strony 29
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34-450 Grywałd, ul. Zamkowa 47, tel. 695 370 456
kontakt@willagrywald.pl  www.willagrywald.pl

 ͫ pyszne i obfite śniadania 
podawanie w salonie ko-
minkowym w formie bufetu

 ͫ aneks kuchenny z czajni-
kiem elektrycznym, zlewem 
i lodówką

 ͫ salon z kominkiem - w go-
dzinach wieczornych można 
zamówić kawę, kupić lody 
i inne przekąski (mini sklepik) 
i spędzić miły wieczór z przy-
jaciółmi i dziećmi, można też 
spożywać własne posiłki

 ͫ smart TV w salonie komin-
kowym - można obejrzeć 

właśnie zrobione zdjęcia 
lub pograć w ulubione gry 
komputerowe i planszowe

 ͫ bezpłatny bezprzewodowy 
dostęp do internetu w ca-
łym budynku 10Mb

 ͫ grill
 ͫ masaże relaksacyjne na 
zamówienie

 ͫ ręczniki za symboliczną 
opłatą

 ͫ bezpłatny parking pod 
domem

 ͫ bezpieczny, duży teren 
wokół domu 

Od 50 zł/os.
bufet śniadanio-

wy w cenie 
dzieci do lat 3 gratis 

dzieci 3+ 40 zł

Wakacje w Pieninach

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 Pakiet Aktywni 50+
7 dni 22 zabiegi cena od 699 zł

Pakiet Profilaktyka kręgosłupa
7 dni 14 zabiegów cena 899 zł

14 dni 28 zabiegów cena 1499 zł

więcej na www.montebello.com.pl
Ustroń, ul. Turystyczna 8, tel. 33 858 86 16

RELAKS i REHABILITACJA W GÓRACH

SPABASEN

   Montebello business&sPA

Podkarpaciu. W efekcie ojciec spędził 10 lat we 
Wronkach. Myślę, że fakt znalezienia się na Śląsku 
był dla nas – zwłaszcza dla naszej mamy błogo-
sławieństwem, znaleźliśmy się wśród wspaniałych, 
bardzo serdecznych i porządnych ludzi, wielu poma-
gało nam przetrwać. To był bardzo trudny czas. My 
byliśmy dziećmi, nasze życie było radosne i pełne 
przygód (dotąd mówię swobodnie po śląsku!).
To, co jedliśmy wówczas w domu, było mało śląskie, 
mama dwoiła się i troiła, by nam cokolwiek przyrzą-
dzić (dużo o tym w książce, jak bardzo się starała, 
jaka była nadzwyczajna).
Kuchnię śląską poznałam później, kiedy już miałam 
koleżanki, kiedy bywałyśmy u siebie. Pamiętam 
cudowne „nudl-zupy” (rosół z makaronem), rolady 
z kluskami i przepysznym sosem, krupnioki, modrą 
kapustę (zasmażaną), żymloki, kiszoną z jabłka-
mi kapustę... Nie mówiąc o buchtach i kołoczach! 
Pyszności, ale u nas w domu była kuchnia polska – 
w miarę możliwości mama starała się o zachowanie 
tradycji.
M.W.: Czy pamięta Pani swoją pierwszą, 
samodzielnie stworzoną potrawę?
B.C.-K.: Próbuję szperać w pamięci – sądzę, że 
była to zapiekanka. Cuda wymyślałam, żeby coś 
z byle czego... Kiedyś małżonek przyprowadził 
znienacka czterech kolegów z pracy na niezapowie-
dzianego brydża, a koledzy głodni. To musiała być 
zapiekanka, na pewno w jej skład wchodziło to, co 
tego dnia było w kuchni, a więc kromki chleba, dużo 
cebuli, kiszone ogórki, jaja podsmażone na odrobi-
nie skwarek, kładzione kluseczki, garść zieleniny, 
trochę startego żółtego sera i kilka jaj, by to wszyst-
ko zalać. Głodni byli, nic nie zostało na dnie żarood-
pornego naczynia. 
Innym razem wymyśliłam gołąbka – to piękna histo-
ria sprzed wielu lat.
Popełniłam kardynalny błąd. Spodziewając się naza-
jutrz kilku osób na obiedzie, chciałam sobie ułatwić 
życie i przygotować danie w przeddzień. Kupiłam 
i przerobiłam na gołąbki dwie wielkie kapuściane 
głowy. Zwinięte, zgrabne ruloniki zrumieniłam na 
patelni, poukładałam warstwami w wielkim garze 
i zalałam sosem. Zasmażka idealnie zaciągnięta 
rosołem, dodałam śmietanę, koncentrat pomidorowy 
sól, pieprz i sporo posiekanego koperku. Sos – po-
ezja! Zalałam tą poezją gołąbki, poddusiłam jeszcze 
chwilę na maleńkim gazie, skosztowałam i zachwy-
cona uzyskanym efektem wytaskałam wielki, ciężki 
gar pełen pysznych gołąbków na balkon. Był koniec 
czerwca, dość chłodny wieczór. Kiedy następnego 
dnia przed południem (dzień wydawał się chłodny!) 
postanowiłam wnieść gar z powrotem do kuchni, 
okazało się, że gołąbki podniosły pokrywę na kilka 
centymetrów. Skisły! Co za marnotrawstwo produk-

tów i pracy! Byłam jednakowo zdumiona co wście-
kła. Nie było jednak czasu na rozpamiętywanie…
Święte słowa mojej mamy „bieda matką wynalaz-
ków” przyszły w sukurs.
Wtedy właśnie powstał pomysł na jednego gołąb-
ka. Obiecałam przecież Piotrowi na imieninowego 
brydża gołąbki, nie chciałam go zawieść. A jaki będą 
miały kształt, tego szczęśliwie nie ustalaliśmy.
Pognałam do warzywniaka, kupiłam kapustę, 
słoiczek koncentratu pomidorowego i pół kilograma 
pieczarek, została mi odrobina zmielonego mięsa. 
Miałam spory zapas cebuli.
Bo w domu zawsze musi być zapas wody, cebuli, 
czosnku i soli. Poza tym świeca i zapałki. To przyzwy-
czajenie przywiozłam ze sobą z domu rodzinnego.
Zeszkliłam kilka wielkich, byle jak pokrojonych cebul 
w kilku łyżkach oleju. Rozebrałam kapuścianą głowę 
na liście i sparzyłam je w dużym garnku – wszystkie 
naraz. Trzeba pamiętać, by zawsze po sparzeniu liści, 
kiedy już są miękkie, małym nożykiem odciąć zgrubiały 
koniec liścia, aż do nasady. Ugotowałam w dużej ilości 
trochę osolonej wody ryż. Gotowałam go jak makaron. 
Byle prędzej. Odcedziłam, był półtwardy.
Duże, głębokie, żaroodporne naczynie wysma-
rowałam masłem, szczelnie wymościłam kapu-
ścianymi liśćmi i na nich rozsmarowałam farsz. 
Zmieszałam ryż z cebulą, lekko podrumienionym 
mięsem, posiekanymi kapuścianymi kaczanami, 
z pieczarkami, solą i pieprzem do smaku, dodałam 
siekany koperek i natkę z pietruszki. Przykryłam 
warstwą kapusty, rozsmarowałam trochę przecieru 
z pomidorów, docisnęłam i powtórzyłam. Powstały 
„trzy piętra”. Wierzch obłożyłam kapustą, zalałam 
szklanką rosołu (w gorącej wodzie  rozmieszałam 
Vegetę), dodałam odrobinę masła, skropiłam olejem, 
przykryłam pokrywą i wsunęłam kapuściany paku-
nek na godzinę do bardzo gorącego piekarnika. Po 
mniej więcej  godzinie zalałam „gołębia” szklanką 
śmietany, w której rozbełtałam 2 łyżeczki przecieru 
pomidorowego, łyżkę mąki, odrobinę soli i sporo 
pieprzu. I wsunęłam jeszcze raz do piekarnika, już 
bez przykrycia, na 40 minut.
Tak powstało nowe danie – znacznie mniej praco-
chłonne niż tradycyjne gołąbki.
M.W.: Oprócz gotowania Pani pasją są ogro-
dy…
B.C.-K.: Kocham ogrody, drzewa, a w nich ptaki. 
Nie przeszkadzają mi krety ani nornice.
Zdaję sobie sprawę z tego, że w miejscu, gdzie za-
łożyłam ogród, one były przede mną, one urzędują 
pod ziemią, ja na jej powierzchni. Cierpię na widok 
ukamieniowanej najróżniejszymi kostkami bau-
ma i nie bauma ziemi. Stworzyłam ogród z myślą 
o ptakach, one w nim rządzą. Opisałam swój ogród 
w obydwu książkach, bo to dla mnie i dla mojej ro-

dziny bardzo szczególne miejsce. Napisałam kiedyś 
w jakimś wierszyku „listkami smukłej topoli dotknę-
łam skrzydeł ptasich”. Karmię i poję tę skrzydlatą 
brać z wielkim oddaniem.
M.W.: Co robi w wolnym czasie Barbara 
Czaykowska-Kłoś? Jak Pani odpoczywa, jak 
dba o zdrowie, urodę?
B.C.-K.: Gimnastykuję się. Ćwiczę, pływam, kiedy 
mogę. Odpoczywam, „robiąc co innego”. Jeśli 
zmęczę się malowaniem ściany, to zabieram się za 
koszenie trawnika. Odpoczywam czynnie. Nie potra-
fię inaczej. A uroda... O, to już poważniejsza sprawa. 
Od czasu do czasu dostrzegam, że skóra jakaś taka 
nie moja, ale błyskawicznie się pocieszam, przecież 
ja jestem w środku – wciąż młoda, zwinna, tylko 
czasem coś zapominam...  Przypomina mi się nasz 
kochany pies Pan Migdał. Był już wieczór, krzątałam 
się w kuchni, kiedy wszedł dostojnie Pan Migdał. 
Stanął na środku, spojrzał na mnie i wycofał się 
tyłem do przedpokoju. Po chwili pędem wparował 
z powrotem, dobiegł do miski z wodą – chciał się 
napić wody, ale zapomniał.
Żeby ćwiczyć umysł, wracam do starych „nowości”, 
które uginają półki. Kiedyś byłam bardziej zmęczona 
– podczas czytania zasypiałam, kilka wspaniałych 
książek utopiłam podczas kąpieli. Bezczynność 
zawsze mnie usypiała.
Uroda? Najlepszą metodą na urodę jest poranny 
zimny prysznic. Nacieram całe ciało grubą solą, po 
czym spłukuję zimną wodą. Od razu jestem rześka, 
zwarta, gotowa na dzień. 
M.W.: Czy czytelnicy „Historii kuchennych” 
mogą liczyć na kolejną książkę Pani autor-
stwa?
B.C.-K.: Napisałam kolejną książkę – jest kontynu-
acja pierwszej. Jej tytuł „Historie kuchenne o miłości, 
rodzinie i sile tradycji” z podtytułem „Czym chata 
bogata”.
Mam nadzieję, że, podobnie jak pierwsza, zyska 
przychylność czytelników.
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Kultura i Rozrywka 
Royal Russian Ballet
Jezioro łabędzie / Dziadek do orzechów
kupbilecik.pl, eventim.pl, salony EMPiK oraz  
w kasach stacjonarnych

Nie tylko Strauss... Gala 
kupbilecik.pl oraz w kasach stacjonarnych

Opieka
Spokojna Przystań
Baniocha, ul. Spokojna 4

22 736 17 60

Praca
Kolporter Twojsalonik.pl 41 367 84 49

Transport
Przewozy regionalne REGIO Senior
Polregio.pl

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

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

94 351 55 60

Ambit Tour 
Kraków, ul. Batorego 4 a 
Skierniewice, ul. Gałeckiego 9  

507 014 042

Biuro Podróży Arion  
Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Biuro Turystyki „JOANNA”
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/30a

71 341 84 62

Biuro Podróży Gold Tour 
spółka z o.o. 
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Centrum Natury Beskid
Szczyrk, ul. Sosnowa 7 

510 380 200

Dworek Prawdzic
Niechorze, ul. Szczecińska 15 

91 38 63563

Imperiall Resort &MediSPA
Ustronie Morskie, ul. Północna 6, 
Sianożęty

94 351 56 39

Montebello 
ww.montebello.com.pl

33 858 86 16

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl

32 326 50 51

NOWY ZDRÓJ 
Centrum Zdrowia  
i Wypoczynku
Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 34a
www.nowyzdroj.pl

74 306 76 76

Ośrodek Familijni – oferta dla grup 783 800 100

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OW Halny www.karpaczhalny.pl 75 76 19 185 

OW Komandor 91 386 30 19

OW Stokrotka 75 76 19 415

Polskie Tatry S.A. Polskietatry.pl 18 20 77 011

Sanatorium Limba 18 44 64 223

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

94 35 431 16

Sanatorium Włókniarz
Busko-Zdrój www.wlokniarz.pl

41 370 70 70

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Sanvit”
Ciechocinek, ul. Staszica 8

54 283 77 07

Solar Jarosławiec, Pustkowo 604 474 209

Uzdrowisko-Cieplice.pl 75 75 33 143

Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Willa Cecylia 
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Willa Grywałd 
Wakacje w Pieninach
ul. Zamkowa 47

695 370 45

Willa KOALA
Karpacz, ul. Skalna 84

75 76 19 00

Willa Urocza
Wisła, ul. 11 Listopada 32

660 665 267

Technologie
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Zdrowie i uroda
Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Artcoll Medicale 
www.artcoll.pl

22 720 35 96

Bivanol.pl 22 228 20 13

D3+K2 Osteocard
Fielmann (okulary),

Herbalmed - prosto z natury
herbalmed.com.pl

Fundacja GEERS Dobry Słuch Umów się na 
badanie pod bezpłatnym numerem  800 889 400 

Kawon – sekrety ziołowej natury 
Kawon.com.pl

65 572 08 22

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Ozonella.pl 22 652 13 76

StopDlaRaka.pl 798 175 393

Tomma Diagnostyka Obrazowa  
Tomma.com.pl

Rehabilitacja dla Seniora 
Sanok * Okuninka

22 894 36 40

Sufrin.pl  Bio-siarka

Zacmex.pl 694 106 234

Vitrum D3 forte

Zakupy
Fabryka Materacy Janpol
Orzesze, ul. Cynkowa 2a, www.janpol.pl
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Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
OW sTOKrOTKa 
recepcja: 75 76 19 415 
e-mail:stokrotka@naturatour.pl

OW haLNy 
recepcja: 75 76 19 185 
e-mail:halny@naturatour.pl

OW stokrotka 
oferuje pobyty 
indywidualne  
i grupowe

OW halny 
obiekt kameralny 
oferuje pobyty  
indywidualne

OFerTa LImITOWaNa:  - od poniedziałku do piątku
                   - Karnet na basen Tropikana 2 godziny
                   - noclegi, obiadokolacje i śniadania tylko 351 zł/os.

Jesienna Promocja
5 dni wypoczynku płacisz za 4

Kompleks wypoczynkowy 
HALNY – STOKROTKA

ZAPRASZA na wypoczynek do Karpacza 

www.karpaczhalny.pl

Pobyt: 23-27.12.2017 Święta bożego Narodzenia 650 zł/os z wy-
żywieniem, Kolacja Wigilijna 12 potraw, opłatek, mikołaj, kolędy

PObyTy NaD mOrZem
dla grup zorganizowanych

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 41c
www.solar.net.pl    email: solar@post.pl

Pobyt z wyżywieniem (2 lub 3 posiłki dziennie)
Organizacja ogniska / grilla (raz w tygodniu)
Pomoc w organizacji wycieczek, wieczorków tanecznych
Zakwaterowanie w pokojach/domkach 2-3-4 
osobowych pojedynczych i typu studio, każdy pokój 
posiada balkon i łazienkę, domki posiadają także aneksy 
kuchenne.

Jarosławiec ul. Bałtycka 12
Pustkowo ul. Spacerowa 22 i Bałtycka 3

od 60 zł
os/dzień

Informacje 
rezerwacje
604 474 209 
602 125 508 

Centrum Zdrowia  
i rehabilitacji „alka”
ul. Wojska Polskiego 7, 78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 60, 519 840 661, 519 840 733
info@alka-ustronie.pl, www.alka-ustronie.pl

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

5% ZNIŻKa z KarTą seNIOra

Zapraszamy na pobyty wczasowe, 
pobyt sylwestrowy!


