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Nie liczę na oklaski
Miejska Radza Seniorów w Poznaniu obchodzi 10-lecie istnienia.  
O jej początkach, inicjatywach, innowacyjnych rozwiązaniach,  
ale także o tym, czego jeszcze nie udało się dokonać, rozmawiamy  
z dr. Zdzisławem Szkutnikiem, przewodniczącym MRS. A prywatnie – 
wielkim społecznikiem i miłośnikiem aktywności fizycznej. 

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

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.

REKLAMA

Gazeta Senior: Skąd wziął się pomysł na 
przewodniczenie Miejskiej Radzie Senio-
rów? Czy zajmował się Pan wcześniej poli-
tyką senioralną? 
Zdzisław Szkutnik: Dołączyłem do Rady w cza-
sie II kadencji. Założyłem stronę, reaktywowaliśmy 
pocztę e-mail. Zgłoszono mnie na przewodniczą-
cego. Wydawało mi się, że coś można zrobić w tej 
Radzie i przeczucie mnie nie myliło. Jeżeli myśleć 
o polityce senioralnej w kategorii działań, które mają 
na względzie dobro seniorów, to społecznie prowa-
dziłem zarząd w ogrodach działkowych. 70% wśród 
działkowców to seniorzy.
Taka dygresja dotycząca działania naszego gremium. 
Poznański model ma pęknięcie, bo Rada Seniorów 
związana jest z kadencją Rady Miasta, a to powo-
dowało w przeszłości niepotrzebne przestoje, nawet 
10-miesięczne. Teraz wniesiemy o zapis, który usunie 
to bezkrólewie. Obecna Rada Seniorów będzie dzia-
łać dla seniorów do czasu powołania nowej. 
G.S.: Jak odbiera Pan wizerunek seniorów 
kształtowany przez media? Czy to pozytyw-
ny obraz?
Z.S.: 4 września organizowaliśmy otwarte posie-
dzenie Miejskiej Rady Seniorów, na które przyszło 
około 150 osób. Wprowadzeniem do spotkania było 
wystąpienie dr. Tomasza Kozłowskiego, Kierownika 
Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium 
Da Vinci pt. „Wizerunek seniorów w poznańskich 

mediach”. Dr Kozłowski prześledził poznańskie 
media i ten obraz wypadł pozytywnie. Niewątpliwie 
mamy wpływ na to, co się w tych mediach pojawia. 
Zawarliśmy pięć porozumień z redakcjami niektó-
rych mediów, a poza tym sami tworzymy treści do 
miejskiego czasopisma „Poznań*“ o nakładzie 30 
tys. egzemplarzy, w którym od kwietnia br. pojawia 
się dodatek „Aktywny Senior” poświęcony sprawom 
seniorów. Mamy nadzieję, że w ten sposób dotrze-
my do większej liczby ludzi w wieku 60+.
Myślę, że jest coraz więcej mediów, które pokazują 
pozytywny, optymistyczny obraz seniorów, jedno-
cześnie sygnalizując pewne problemy. Generalnie 
jest coraz lepiej.
G.S.: Miejska Rada Seniorów w Poznaniu 
25 października obchodzi 10-lecie istnienia. 
Dużo zrobiliście przez ten czas. A jak wyglą-
dały początki?
Z.S.: Myślę, że poradziliśmy sobie. Przez trzy ka-
dencje przewinęło się w sumie około 50 społeczni-
ków. Warto nagradzać za zasługi na rzecz seniorów, 
dlatego wniesiemy prośbę do prezydenta o wy-
różnienie profesora Zbigniewa Woźniaka Wielką 
Pieczęcią Miasta Poznania za jego wkład w badanie 
problematyki senioralnej. W 2003 r. Rada Miasta 
podjęła uchwałę dotyczącą polityki wobec osób 
starszych. Treść tej uchwały opracowywał m.in. prof. 
Woźniak, który od początku był naszym mentorem 
i do dziś nim pozostaje. Ostatnio wydał monografię, 
500-stronicowe kompendium wiedzy pt. „Starość: 

bilans – zadanie – wyzwanie”. Kiedy tworzono MRS, 
kontekst jej powstawania był pozytywny i życzliwy. 
W latach 2005-2010 realizowano program „Senio-
rzy”. Wielką rolę odegrała wtedy pani Maria Nowic-
ka, a w urzędzie miasta Alicja Szcześniak i ówcze-
sny prezydent Ryszard Grobelny, który również 
pozytywnie odniósł się do tej inicjatywy. Warto o tym 
powiedzieć, ponieważ nie wszędzie taki pozytywny 
kontekst występuje. A w warunkach przyjaznych 
funkcjonuje się dużo lepiej.
Co więcej, u nas ten przyjazny klimat trwa nadal. 
Kilka dni temu Rada Miasta przyjęła dokument do-
tyczący polityki senioralnej miasta Poznania na lata 
2017-2021. Na 31 radnych prawie wszyscy byli za.
G.S.: Okrągły jubileusz szczególnie skłania 
do refleksji. Posłuchajmy najpierw o sukce-
sach.
Z.S.: Jesteśmy mocni siłą wspierających nas ludzi, 
bez których byłoby nam dużo trudniej. Taką osobą 
jest Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta 
Poznania, niezwykle empatyczny wobec seniorów 
i bardzo pomocny w realizacji naszych działań. 
Dziękujemy także Tomaszowi Lewandowskiemu, 
również zastępcy prezydenta, który jest pozytywnie 
ustosunkowany do pomysłu funduszu grantowego 
na adaptację mieszkań seniorów do starości. 
Pierwszym sukcesem Rady było niewątpliwie po-
wołanie Centrum Inicjatyw Senioralnych. W trakcie 
programu „Seniorzy” zaczęto mówić o mieszkalnic-
twie dla seniorów. W efekcie powstało 147 mieszkań 
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dla seniorów w dwóch lokalizacjach: przy ul. Grabowej i ul. Drewlańskiej, które 
funkcjonują do dziś. Obecnie budownictwo mieszkań dla seniorów jest kontynu-
owane, pierwszych kilkanaście mieszkań przekazanych będzie w jesieni tego 
roku. Od dwóch lat organizujemy wyjścia cztery razy w roku dla 100 podopiecz-
nych domów pomocy społecznej, jest to m.in. obiad w restauracji, z częścią 
artystyczną. Wydawany jest roczny bilet dla seniora w wieku 65-69 lat za 50 zł, 
obowiązujący we wszystkich środkach komunikacji miejskiej. Aktywizacja kultu-
ralna przebiega z dość dużym rozmachem, pierwszy pozytywnie odpowiedział 
nam dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Zabieramy seniorów 
do muzeum, na koncerty, organizujemy koncerty także w DPS-ach. Zainicjowali-
śmy akcję „Złota rączka”. Na dniach rusza bezpłatna taxi dla osób 80+.
Reaktywowaliśmy punkt informacji PKP, który przed kilku laty zamknięto. Za-
dania miały przejąć kasy. Wystąpiliśmy do trzech przewoźników, do dyrekcji 
dworca. Pisaliśmy prośby w październiku, a w grudniu punkt już funkcjonował. 
Dodatkowo uruchomiono bookcrossing (wymiana książkami dla podróżnych).
Jesteśmy również drugi rok Miastem Przyjaznym Starzeniu Światowej Organiza-
cji Zdrowia. Takich miast jest w kraju cztery, w tym trzy w Wielkopolsce.
G.S.: A porażki? Czy są takie przestrzenie, których nie udało się za-
gospodarować, problemy, których nie dało się dotąd rozwiązać?
Z.S.: Niestety są. Musimy zająć się tematem czyścicieli kamienic, ponieważ 
mieszka tam sporo osób starszych. Na razie, co prawda, nie zgłaszali do nas 
tego problemu, ale wiemy, że on istnieje i wymaga interwencji. Apeluję do senio-
rów, aby jednak przychodzili z takimi sprawami, jest nas 15 społeczników, ponie-
waż to są tematy, wokół których trzeba trochę pochodzić, nagłośnić problem.
Brak łóżek geriatrycznych. W Poznaniu nie ma ani jednego. Wiem, że minister-
stwo przesuwa geriatrię na internę, ale raporty mówią, że jest to nieefektywne 
dla pacjenta.
G.S.: Otwarte posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu to 
ewenement. Jaki cel przyświecał tej inicjatywie? Kto jest zaprasza-
ny na takie obrady?
Z.S.: Sukcesem MRS z pewnością jest właśnie charakter otwarty naszych po-
siedzeń. Całkiem liczna gromadka VIP-ów przewinęła się przez nasze obrady –  
wiceprezydenci, dyrektorzy poznańskich instytucji, radni, posłowie, radni osiedli, 
redaktorzy lokalnych czasopism, seniorzy z klubów seniora, ogrodów działko-
wych i uniwersytetów trzeciego wieku. To dość oryginalne wśród rad. Ale oprócz 
wielkich rzeczy zajmujemy się także drobiazgami o dużym znaczeniu. O jednej 
z takich interwencji czytelnicy dowiedzą się z tego wydania (str. 5).
G.S.: Jak wygląda współpraca MRS z Gminnymi i Miejskimi Radami 
Seniorów w województwie wielkopolskim?
Z.S.: W tym roku, przy wsparciu władz Poznania, a przede wszystkim marszał-
ka województwa i ROPS-u, zorganizowaliśmy trzydniową Wiosenną Szkołę 
Wielkopolskich Rad Seniorów w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie-
-Zamku. Wydarzenie, na które przyjechało 80 osób z 26 Gminnych/Miejskich 
Rad Seniorów! Powtórzymy je, z pewnymi modyfikacjami programu, w czerwcu 
2018 r. Realizatorem Szkoły była Fundacja „Zaczyn” z Warszawy (ciekawe, 
prawda?). Na kanwie spotkania zawiązaliśmy Wielkopolskie Porozumienie Rad 
Seniorów i już występujemy na zewnątrz (Sejm) z wnioskami doskonalącymi 
pracę społeczną tych gremiów. Przed tygodniem uruchomiliśmy (przy wsparciu 
prezydenta i ROPS-u) dla członków tychże Rad e-platformę edukacyjną Moodle 
z rozwiniętą funkcją repozytorium materiałów dydaktycznych, a 14 listopada 
organizujemy wspólnie z ROPS i Marzeną Wodzińską, marszałkiem wojewódz-
twa, pierwsze forum. Celem jest pomoc w podnoszeniu jakości pracy społecznej 
członków MRS.
G.S.: Mówią o Panu, że jest Pan wyjątkowym społecznikiem, poma-
gającym tym, którzy potrzebują wsparcia, pomocy w załatwieniu 
konkretnej sprawy, że można na Pana liczyć. Ale bycie taką osobą 
na pewno niesie za sobą różne obciążenia…
Z.S.: Zajmuje mi to sporo czasu, nie ukrywam tego. Cały wysiłek wkładam w tę 
kadencję i myślę, że jeszcze sporo dobrego zrobimy. Nie mam pewności, co będzie 
później, ale został nam jeszcze rok, aby wykazać się w działaniu. Jak już człowiek 
jest w tej Radzie, to trzeba tak pracować, aby był z tego jakiś pożytek. Nie liczę na 
oklaski, nie o to w tym chodzi. Ten czynnik sprawczości daje satysfakcję.
G.S.: Jak spędza wolny czas przewodniczący MRS?
Z.S.: Podobno czas wolny sprzyja starzeniu się. Niewątpliwie działalność spo-
łeczna sprawia, że nie mam czasu na starzenie się, ale wykonując obowiązki 
dużo siedzę, dlatego dbam o aktywność fizyczną, co tydzień chodzę z kijkami. 
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu realizuje 
w ramach budżetu obywatelskiego projekt „Trener senioralny”. Ostatnio byłem 
na takim aktywnym wyjeździe w Szwajcarii Żerkowskiej k. Jarocina. Z dużą 
satysfakcją wróciłem, bo udało mi się przebrnąć  przez wszystkie aktywności 
fizyczne: już przed śniadaniem basen, później rower, gimnastyka, nordic walking 
i wieczorem kolejne atrakcje.
Niedawno wybrałem się również na spływ kajakowy w okolice Wałcza. Widzia-
łem tam rzeki tak czyste, jak w latach mojej młodości. Przepłynąć 30 kilometrów 
to było naprawdę wyzwanie, ale lubię tak spędzać wolny czas, aktywnie. To takie 
ostatnie ilustracje.
G.S.: Pana największe marzenie – zawodowo i prywatnie.
Z.S.: Miałbym ogromną satysfakcję, gdyby udało się uruchomić w Poznaniu 
łóżka geriatryczne. Może uda się zrealizować projekt autobusu do przewożenia 
osób niepełnosprawnych na wózkach (złożyliśmy zapytanie u producenta) i fun-
dusz grantowy na adaptację mieszkań do starości.
Z prywatnych, to chciałbym dożyć w zdrowiu pięćdziesiątej rocznicy ślubu, aby 
móc jeszcze cieszyć się tym wydarzeniem. Na tle tych szybkich rozwodów, 
porażających statystyk, z którymi nie mogę się pogodzić, chciałbym, żeby ten 
nasz małżeński przykład był takim przypadkiem „dobrej praktyki“. Szczególnie, 
że w Poznaniu jest to wyjątkowo celebrowane.
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ul. Wschodnia 4, Sianożęty
607 460 311
94/ 35 15 693

Rezerwacja
www.bursztynowewzgorze.info
recepcja@bursztynowewzgorze.info

W cenie pobytu:
• 3 lub 2 posiłki dziennie w formie stołu 

szwedzkiego
• 3 zabiegi dziennie
• wejściówki do Aquaparku Helios 

w Ustroniu Morskim
Organizujemy imprezy integracyjne

Pakiet Regeneracja 
i Odprężenie 
8 dni od 700 zł/os.

Turnusy Rehabilitacyjne 
14 dni z dofi nansowaniem 

od 1365 zł /os .

Bursztynowy 
Sylwester 17/18

4 dni 
930 zł/os

W seniorach 
jest wiele 
artyzmu
Piła wyróżnia się własną indywidualnością. To liczące 75 tysięcy 
mieszkańców powiatowe miasto jest jakby zatopione w okalają-
cych je lasach i przecięte malowniczo wijącą się rzeką. 

To właśnie, że rzeka wije się, powoduje jej dyskretny udział w krajobrazie: jest za-
uważalna, ale nie dominuje. Miasto o pięknie urządzonym parku miejskim i targo-
wisku, na którym wiosną jest największy w Wielkopolsce wybór sadzonek kwia-
tów ogródkowych. Do roku dwutysięcznego było to jedyne w Polsce miasto aż tak 
bardzo nasyconym różnorodnymi mundurami: kilka jednostek wojsk lotniczych, 
saperzy, duża szkoła milicyjna o liczebnej sile pułku, szkoła ofi cerska wojsk sa-
mochodowych oraz wielka rzesza kolejarzy z tutejszego węzła. Wówczas mówio-
no żartem: w Pile gdzie nie rzucisz kamieniem, trafi sz w mundurowego. Obecnie 
ten mundurowy pejzaż już nie istnieje. Teraz dominującą cechą życia tego miasta 
jest życie kulturalne dynamizowane przez Rejonowe Centrum Kultury „Fabryka 
Emocji”. Spotkania z wybitnymi ludźmi świata kultury, koncerty, spektakle teatral-
ne, wystawy i inne znaczące zjawiska oraz cicha, ale obszerna, codzienna praca 
z ludźmi i dla ludzi – o konkretnych zainteresowaniach. W tym także z emerytami. 
Ludzie w wieku poprodukcyjnym w Pile, jak wynika ze statystyki, stanowią 20%, 
a wśród nich najliczniejszy jest przedział powyżej siedemdziesięciu lat. 

500 członków Klubu Seniora
Praca dla seniorów i z seniorami ma w tym mieście długą tradycję. W roku 1977, 
a więc czterdzieści lat temu, uchwałą Rady Miasta powołany został w Pile Klub 
Seniora z własnym budżetem i pomieszczeniami, wpisany do stosownych reje-
strów jako samodzielna jednostka organizacyjna instytucji kultury. Był to jedyny 
w Polsce etatowy Klub Seniora. I chociaż w roku 2012 wcielony został do Rejono-
wego Centrum Kultury, to zachował swoje etaty instruktorskie oraz znaczną sa-
modzielność programową. Klub Seniora liczy pięciuset członków spotykających 
się w rozlicznych sekcjach, zespołach, grupach i kołach: jest grupa teatralna, 
zespoły wokalne (w tym męski i żeński), instrumentalny, bilard, strzelectwo, ze-
spół kabaretowy, sztuk plastycznych, bridż, a nawet… gry w tysiąca. Nie sposób 

wymienić wszystkie. Jedne mają charakter hobbystyczny, inne  artystyczny, jesz-
cze inne – towarzyski.
– Jesteśmy jedynym w kraju Klubem Seniora ze stałym dofi nansowaniem Urzędu 
Miejskiego – mówi Grażyna Urbanowicz. – Daje nam to poczucie bezpieczeń-
stwa w planowaniu i realizowaniu zamiarów w aktywności klubowej. Jest nas 
pięcioro instruktorów etatowych i praca jest tak „rozkręcona”, że nie zawsze da 
się wcisnąć w miesięczny harmonogram jakąś nową inicjatywę.

Zabawki z drewnianych klocków
Rozmawiamy „w biegu”. Pani Urbanowicz prowadzi imprezę. Co chwila wychodzi 
na scenę zapowiedzieć kolejny punkt programu. W międzyczasie znajduje czas 
na rozmowy ze mną.
– Od kilku lat – opowiada – realizujemy różne, wymyślane przez nas i przez klu-
bowiczów imprezy integracji międzypokoleniowej. Na przykład seniorzy dają wy-
stępy dla dzieci, a dzieci dla nas. Organizujemy wakacje i ferie, w których udział 
biorą dziadkowie i babcie jako opiekunowie lub instruktorzy, prowadząc zajęcia 
z rękodzieła lub próbując czymś innym zainteresować dzieci. Bardzo ciekawy był 
program „zabawki mojego dziadka”. Jak pan zapewne pamięta, były to w zasa-
dzie zabawki z drewnianych klocków.
W pamięci odżywa wspomnienie, że zabawki z klocków drewnianych to już lata 
pięćdziesiąte. Zaraz po wojnie, w końcu lat czterdziestych, moimi zabawkami 
były wyłącznie płaskie butelki po syropkach od kaszlu. Ich uniwersalizm polegał 
na tym, że zależnie od potrzeby były ciężarówką, okrętem lub pałacem zamiesz-
kałym przez Kota w Butach. Latem natomiast powszechną zabawką stawało się 
pozbawione szprych koło od roweru. 
– Dzieciom bardzo podobają się inscenizacje historyczne – kontynuuje pani 
Urbanowicz. –  Seniorzy przebierają się w stroje epoki i odgrywają przed dziećmi 
różne, znane z podręczników, sceny historyczne. Ma to wielki walor dydaktyczny, 
bowiem wiedza z podręcznika utrwala się przez walor wizualno-emocjonalny.

„Można wyżyć te emocje”
Rozmowę przerywa konieczność wyjścia pani Grażyny na scenę. Po chwili wra-
ca, ale sprawy organizacyjne uniemożliwiają rozmowę. Przekładamy ją na czas 
późniejszy. Oprócz Klubu Seniora przy RCK pilskich emerytów przyciąga również 
Centrum Aktywizacji Zawodowej. Teatr tańca „Balans”, w którym tańczą seniorki 
(dwie mają powyżej osiemdziesięciu lat) prowadzi Danuta Kujawińska, instruktor-
ka w CAZ. – Teatr nie jest jedyną naszą ofertą dla seniorów. Są też inne grupy 
zainteresowań, np. gotowania, fotografowania – wymienia. 
– Czemu pani koniecznie chce tańczyć w „Balansie?” – prowokacyjnie pytam 
panią Ciesiołkiewicz. – Nie może pani tańczyć w domu? 
– Mogę tańczyć także w domu, ale to nie to samo. Tu tańczy się inaczej, zespo-
łowa fabuła, inne emocje – odpowiada.
– Teatr podnosi adrenalinę – wtrąca inna seniorka tancerka, pani Lewandowska. 
–Tutaj można wyżyć te emocje, na które w domu nie ma miejsca.
Próby mają dwa razy w tygodniu. Często. Znowu więc pytam przewrotnie: czy to 
jest ucieczka babci od zajmowania się wnukami?
– Ależ skąd – mówi Lewandowska. – Jeśli się chce, wszystko można pogodzić. 
Istotnie, opiekuję się wnuczką, bo lubię dzieci. Zabieram ją ze sobą na próby. 
Dziewczynki to lubią. Dzisiaj też gdzieś tu jest na koncercie, skoro babcia tańczy.
Rozmowę przerywa kilkulatka, która z rozbiegu zawisa babci na szyi.
– W seniorach znajdujemy wiele artystycznych dusz – mówi innym razem Urba-
nowicz. – Ludzie ci często wcześniej nie wiedzieli, że mają zdolności, predyspo-
zycje: aktorskie, malarskie, wokalne, taneczne, literackie. Mamy poetkę, której 
pomogliśmy wydać trzy tomiki fajnych wierszy. Pisać zaczęła na emeryturze.

Troska o seniorów
W innej sekwencji rozmowy pani Grażyna opowiada, że znając ubogą kieszeń 
emerytów, na dziejące się w Rejonowym Centrum Kultury znaczące wydarzenia 
tzw. kultury wyższej, na które z natury swojej wejścia są drogie lub bardzo drogie, 
Klub Seniora dofi nansowuje swoim członkom bilety lub wręcz je kupuje. – I wasz 
budżet to wytrzymuje? – pytam. Pani Grażyna odpowiada oględnie, że pan Pre-
zydent Miasta i radni wykazują wielką troskę o życie kulturalne środowiska senio-
rów tego miasta.
Wszystkie te rozmowy i obserwacje poczyniłem w trakcie Trzecich Wielkopolskich 
Spotkań Artystycznych Seniorów 2017, organizowanych przez Klub Seniora przy 
Rejonowym Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile. W prezentacji swego dorob-
ku artystycznego wzięło udział czterdzieści zespołów artystycznych: wokalnych, 
instrumentalnych, teatralnych kabaretowych, tańca artystycznego, folklorystycz-
nych, wokalistyki solowej. Z Piły – siedem, z małego Koźmina k. Kalisza – sześć, 
z Konina – cztery i tak dalej. Łącznie z piętnastu miejscowości Wielkopolski. I nie 
ma żadnej przesady w słowach zastępcy dyrektora RCK pana Nalepy, który powie-
dział, że miasto Piła stanowi wielkopolskie centrum kultury seniorów.

Andrzej WasilewskiAndrzej Wasilewski
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  zabieg usunięcia zaćmy w Czechach  
w ciągu 14 dni  

  bez kolejki, na koszt NFZ

  możliwość dopłaty do lepszej soczewki 

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

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

  

GRUPA OPTEGRA
OSTRAWA BERLIN

Zadzwoń i sprawdź
czy kwalifikujesz się na zabieg:

+48 222 426 262
www.zacma.cz

REKLAMACo ważniejsze: człowiek 
czy obowiązujące  
przepisy?
Pan Jankowiak, poruszający się na wózku 
inwalidzkim, mieszka w bloku. W bloku jest 
winda. Jednak mieszkańcy nie mogą z niej 
korzystać. A spółdzielnia mieszkaniowa 
zasłania się zbyt dużymi kosztami 
związanymi z wymianą urządzenia. 

Poznań zamieszkuje obecnie ponad 140-tysięczna społeczność seniorów. Naj-
bliższe perspektywy jasno wskazują, że za kilka lat już co trzeci mieszkaniec mia-
sta będzie w wieku poprodukcyjnym. To potężna grupa społeczna, która będzie 
potrzebowała coraz większej pomocy i zaangażowania z różnych stron. Obecnie 
właściwy klimat wokół spraw senioralnych stwarzany przez Urząd Miasta i podle-
głe jednostki, takie jak Miejska Rada Seniorów, Centrum Inicjatyw Senioralnych 
czy choćby działające Kluby i Rady Osiedlowe znajduje duże uznanie i jest pozy-
tywnie postrzegany przez całą społeczność. Wiele spraw rozstrzyga się pozytyw-
nie ku zadowoleniu mieszkańców. Jednak nie zawsze. 

Żyjąc w „swoistym więzieniu”
Ostatnio zapoznałem się z listem jednego z mieszkańców Poznania, który z proś-
bą o interwencję zwrócił się do Miejskiej Rady Seniorów. Przewodniczący MRS 
Zdzisław Szkutnik, człowiek o wyjątkowym zaangażowaniu w sprawy osób star-
szych, postanowił pomóc. Uruchomił wszystkie możliwe kontakty, osobiście 
spotkał się z nadawcą listu i poznał cały problem. Zwrócił się również do naszej 
redakcji celem medialnego naświetlenia sprawy i zwrócenia uwagi na problem, 
który niestety dotyczy większej liczby mieszkańców. 
A czego dotyczy sprawa: Pan Jankowiak mieszka na jednym z poznańskich osie-
dli mieszkaniowych. Ma 89 lat i wiele przeżył, pracując przez kilkadziesiąt lat 
w budownictwie (jest z wykształcenia inżynierem). W miarę swoich możliwości 
pomagał w różny sposób, albowiem do tego był społecznikiem. Obecnie jest na 
emeryturze i posiada grupę inwalidzką przyznaną na skutek niemożliwości samo-
dzielnego poruszania się bez wózka inwalidzkiego. Od wielu lat żyje samotnie. 
Przyzwyczaił się do tej sytuacji, a i poruszanie się w obrębie domu nie stanowi 
dla niego większego problemu. Jednak cały świat pana Jankowiaka zamyka się 
w czterech ścianach mieszkania. Chciałby popatrzeć na niego z innej perspekty-
wy, pooddychać świeżym powietrzem, spotkać się ludźmi, czyli po prostu opuścić 
choć na chwilę mury „swoistego więzienia”. 

Winda, z której nie można korzystać
I wydawałoby się, że przecież to jest możliwe. W bloku znajduje się winda, którą 
każdy z mieszkańców może zjechać na parter budynku i swobodnie wyjść przed 
blok. I tu zaczyna się problem. Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała windę dla 
niepełnosprawnych, jednak jej konstrukcja uniemożliwia korzystanie z niej. Usytu-
owanie wejścia do dźwigu i odblokowanie drzwi jest problemem nie do pokonania. 
Mieszkańcy bloku, z uwagi na konstrukcję windy, nie są w stanie z „udogodnienia” 
korzystać. Na wszelkie prośby i postulaty mieszkańców  spółdzielnia jest „głucha”. 
Według włodarzy Osiedla Bolesława Chrobrego, na którym znajduje się budynek 
– wszystko jest w najlepszym porządku. Wymiana obecnego dźwigu na spełnia-
jący oczekiwania mieszkańców, z uwagi na koszty jest niemożliwa. Podobna sy-
tuacja dotyczy wielu starszych mieszkańców i tylko właściwe podejście i empatia 
ze strony władz spółdzielni mieszkaniowej może zaradzić i zlikwidować problem. 
Informujemy, że petycję w sprawie wymiany nieszczęsnego urządzenia podpisało 
łącznie 50 osób – mieszkańców bloku.
Zdjęcia wykonane przez Z. Szkutnika w pełni ilustrują problem i wskazują możli-
wość rozwiązania. Czy naprawdę nie można w tej sytuacji pomóc? Mamy nadzie-
ję, że spółdzielnia jednak weźmie pod uwagę postulaty mieszkańców i pomoże 
w rozwiązaniu problemu.

Roman Szymański

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

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

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

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

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

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

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

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

5 powodów

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

REKLAMA
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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 fi rmy, 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 kwalifi kujesz.

801 801 841
Zadzwoń, a my 
oddzwonimy do Ciebie!

REKLAMA
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Jarosławiec 10, 63-000 Środa Wlkp. tel. 61 28 78 903, 501 148 807    sekretariat@domseniora.fzk.pl    www.domseniora.fzk.pl

Zajęcia rehabilitacyjne indywidualnie dobrane do potrzeb każdego mieszkańca, bogata oferta kulturalno-
rozrywkowa, komfortowe pokoje z łazienkami oraz całodobowa opieka medyczna – wszystko to 
wyróżnia Dom Seniora w Jarosławcu od innych placówek świadczących usługi dla seniorów. 

Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie mieszczący się 
w Jarosławcu koło Środy Wielkopolskiej jest placówką 
całodobowego pobytu długo- lub krótkoterminowego. 
Położony na terenie małej wioski zapewnia domowni-
kom odpowiednie tempo życia. Wokół Domu rozciągają 
się malownicze alejki spacerowe otoczone zielenią, które 
dają możliwość niespiesznych spacerów rekreacyjnych. 
Na trasie ścieżek można spotkać rzeźby wybitnych arty-
stów, które zachęcają do zadumy i refl eksji nad czasem 
przeszłym, obecnym i przyszłym.
Rehabilitacja i terapia zajęciowa
Dom Seniora przeznaczony jest dla osób starszych, nie-
mogących, z różnych względów, samodzielnie funkcjo-
nować w codziennym życiu, z ograniczoną sprawnością, 
którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale potrzebują 
rehabilitacji usprawniającej, poszpitalnej i całodobowej 
pomocy innych osób.

Tym, co wyróżnia ofertę Domu Seniora spośród innych 
tego typu placówek, są zajęcia rehabilitacyjne indywidu-
alnie dobrane do potrzeb każdego mieszkańca. Ośrodek 
dysponuje dobrze wyposażoną salą gimnastyczną i nowo-
czesnym sprzętem do fi zykoterapii. Rehabilitacja odbywa 
się pięć razy w tygodniu i jest wliczona w cenę pobytu. 
Pensjonariusze biorą również udział w warsztatach terapii 
zajęciowej. 
Zdrowe posiłki
Wszystkie pokoje (1,2 i 3-osobowe) z łazienkami są ume-
blowane, wyposażone w klimatyzację, system przywo-
ławczy, telewizor i internet. Mieszczą się na parterze, 
a budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. 
Nowoczesna kuchnia oferuje pięć zdrowych posiłków 
dziennie, w ośrodku można także przechowywać i korzy-
stać z własnych produktów spożywczych.

Dom Seniora w Jarosławcu 
dla ciała i ducha

Kultura i rozrywka 
na co dzień
W Domu Seniora nie można 
się nudzić – ośrodek orga-
nizuje wiele różnorodnych 
imprez kulturalno-roz-
rywkowych, m.in. koncer-
ty muzyki klasycznej, wy-
stępy aktorów, solistów, 
chóru, grup tanecznych, 
spotkania integracyjne 
z literaturą i poezją. Odbywa 
się wspólne muzykowanie przy 
fortepianie w Ogrodzie Zimowym, 
który stanowi centrum życia kulturalne-
go Domu Seniora. 
Świętowane są także urodziny i imieniny pensjonariu-
szy oraz okolicznościowe święta, takie jak Dzień Kobiet, 
walentynki czy andrzejki. Czas wolny mieszkańców jest 
organizowany z uwzględnieniem ich preferencji i zainte-
resowań. Każdy może skorzystać z bogatego księgozbioru 
ośrodka oraz codziennej prasy.
Dom dla gości
Na miejscu przez całą dobę dostępna jest opieka wykwa-
lifi kowanego personelu: pielęgniarek, ratowników i opie-
kunek medycznych. Zakres wsparcia dostosowany jest 
do potrzeb mieszkańców. Co istotne, mieszkańcy Domu 
Seniora  mają możliwość nieograniczonego kontaktu z ro-
dziną i znajomymi, a do dyspozycji odwiedzających jest 
duży, ogrodzony parking oraz zakwaterowanie w domu 
przeznaczonym dla gości. 

 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla dzieci i dorosłych
 ● indywidualne wkładki uszne
 ● bateria do aparatów słuchowych (6 szt. już za 15 zł)
 ● raty
 ● dojazd do pacjenta
 ● dodatkowe środki dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed hałasem

www.audio-la
b.pl

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

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

REKLAMA

Zdrowie EXTRA 
DODATEK
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Małe aparaty słuchowe  
z dużą wydajnością
Urządzenia ładowalne na stałe zagościły w naszym codziennym życiu, 
a ładowanie stało się częścią codziennej rutyny. Teraz przełomowa 
technologia wielokrotnego ładowania dotarła również do branży aparatów 
słuchowych. Bo co może być bardziej frustrującego niż konieczność 
wymiany baterii w najmniej spodziewanym momencie?
Urządzenia Selectic Luna-R to najnowszej genera-
cji aparaty słuchowe, w których zastosowano wbu-
dowany innowacyjny akumulator litowo-jonowy, któ-
ry zapewnia 24 godziny nieprzerwanego słyszenia. 
Dzięki wykorzystaniu technologii akumulatorów lito-
wo-jonowych w aparatach słuchowych marki Selectic 

możesz poczuć prawdziwą swo-
bodę i uwolnić się od niedogod-
ności użytkowania standardowych 
baterii, które co jakiś czas trzeba 
wymieniać. Teraz już nie ma zna-
czenia, gdzie jesteś i co robisz, 
możesz cieszyć się wolnością, bo 
wiesz, że Twój ładowalny aparat 
słuchowy jest gotowy do działania 
przez całe długie dni… i noce, jeśli 
zachodzi taka trzeba.

Prostota ładowania
Dzięki inteligentnej technologii aparaty zaczynają ła-
dować się automatycznie, gdy tylko zostają umiesz-
czone w ładowarce, a następnie włączają się automa-
tycznie po naładowaniu lub gdy są z niej wyjmowane. 
Wystarczy rozpocząć ładowanie pod koniec dnia, 
by rano pomoce słuchowe były w pełni naładowane 
i gotowe do ponownego użycia. Pełne naładowanie 
akumulatorów daje gwarancję, że do końca dnia bę-

dziemy mogli cieszyć się dobrym słuchem, bez ko-
nieczności wymiany baterii w naszych aparatach. 

* 24 godziny działania po jednym pełnym ładowaniu, przy jedno-
czesnych wykorzystaniu strumieniowania dźwięku (np. z TV lub 
telefonu) przez 1,5h.

Ciche dźwięki znów słyszalne
Inteligentne, proste i wydajne aparaty Selectic Luna-
-R oferują nie tylko możliwość ładowania, ale dużo, 
dużo więcej… Każde urządzenie zaprojektowane 
jest tak, aby zapewnić użytkownikowi komfort nosze-
nia oraz optymalną dyskrecję. 
Aparaty wykorzystują najbardziej zaawansowane 
technologie, które automatycznie dopasują usta-
wienia aparatów słuchowych do istniejącej sytuacji 
akustycznej oraz sprawiają, że ciche dźwięki znowu 
stają się słyszalne. Urządzenia Luna-R pozwalają na 
maksymalną naturalność słyszenia i doskonałe rozu-

mienie mowy, nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu. 
Wszystko, co musisz zrobić, to włączać je i cieszyć 
się nieograniczonym słuchem.

Do podróży
Do dyspozycji są dwie ładowarki: Selectic Mini Char-
ger, która służy do jednoczesnego ładowania dwóch 
aparatów oraz Selectic Charger Case, która oprócz 
funkcji ładowania może służyć do osuszania apara-
tów oraz jako eleganckie etui na aparaty. Dodatko-
wo Charger Case może zostać wyposażona w bank 
energii Selectic Power Pack, który na dłuższy czas 
uniezależnia od dostępu do sieci elektrycznej, np. 
podczas wakacji lub podróży.

Ładowarka 
Ładowarka z fukcją 

edui służąca również 
do osuszania 

Bank energii

Poziom naładowania  
zależy od czasu ładowania
100%  po 3 godzinach ładowania
80%    po 1,5 godziny ładowania 
50%    po 1 godzinie ładowania
25%    po 30 minutach ładowania

REKLAMA
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Szanowny Pacjencie!
Z przyjemnością informujemy, że nasza 
przychodnia uczestniczy w Programie 
Badań Przesiewowych (PBP) dla wcze-
snego wykrywania raka jelita grubego.
Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykry-
wania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
W ramach PBP od 2000 r. wykonywana jest bezpłatna 
profi laktyczna kolonoskopia. Od 2012 r. w ramach PBP 
wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia na kolo-
noskopię do osób w wieku 55-64 lata.

Program jest fi nansowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
Szczegóły na stronie: www.pbp.org.pl 

Os. Bolesława Chrobrego 101, 60-682 Poznań 
tel.: 798 119 664 tel.: 61 622 23 77

Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, 
skorzystaj z tego i zgłoś się do naszej przychodni. Przy-
chodnia Termedica zaprasza! To szansa, żeby uniknąć 
raka jelita grubego.

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.

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

USUŃ ZAĆMĘ 
bez kolejek z refundacją NFZ

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

Choroba zazwyczaj zaczyna się podstępnie, po-
woli i jest nieuleczalna. Nadrzędny cel leczenia dla 
reumatologów to wygaszanie fazy aktywnej i utrzy-
manie takiego stanu jak najdłużej. Bardzo waż-
nym elementem leczenia jest również współpraca 
pomiędzy lekarzem a pacjentem oraz zmiana sty-
lu życia pacjenta, czyli sumienne przestrzeganie 
zaleceń lekarza i specjalna dieta, w której ważną 
rolę odgrywają naturalne składniki pożywienia bo-
gate w antyoksydanty, witaminę C i beta-karoteny. 
Koniecznie należy zadbać także o aktywność fi -
zyczną, gdyż u  osób z chorobami narządu ruchu 
z czasem zmniejsza się masa mięśniowa. Badania 
jednoznacznie wskazują na znaczne polepszenie 
się jakości życia osób z zapaleniem stawów przy 
aktywności minimum 30 minut dziennie przez 5 dni 
w tygodniu. Specjaliści zalecają, aby ćwiczenia wy-
konywać pod osłoną środków zmniejszających ból.

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

Lek. Agnieszka Gawłowska

Więcej informacji 
znajdziemy na: 
www.Bivanol.pl; 
www.Naturalnad3.pl

REKLAMA

ul. Ratajczaka 33, 61-816 Poznań
Znajdujemy się na przeciwko Biblioteki UAM
pn-pt 10-17, sb 10-14
tel. kom. 730 713 007
www.konopiafarmacja.pl

ul. Ratajczaka 33, 61-816 Poznań

Legalny ekstrakt CBD 
z konopi gatunku Cannabis Sati va

• kannabidiol CBD stosuje się 
leczeniu padaczki lekoopornej

• CBD jest zabójczy dla 
nowotworów. Wstępne 
doniesienia sugerują, że może 
pomagać w walce z rakiem 
piersi, trzustki, glejakiem 
mózgu, białaczką, rakiem płuc, 
rakiem jelita grubego i guzami 
wytwarzającymi hormony

• wykazuje potencjał w leczeniu 
chorób neurologicznych 
i schizofrenii

• prowadzone są badania nad jego 
potencjalną rolą 
w leczeniu choroby Alzheimera, 
Parkinsona i demencji

• wykorzystywany jest w terapiach 
chorób autoimmunologicznych

• zmniejsza lęk i niepokój
• jest substancją o działaniu 

przeciwzapalnym, uczestniczy 
w zwalczaniu wolnych rodników

Rewolucja w badaniach nad właściwościami leczniczymi 
konopi. W 1964 r. odkryto THC odpowiedzialny za własno-
ści psychoaktywne marihuany. Jednak uwagę naukowców 
z całego świata przykuwa inny kannabinoid CBD, pozbawio-
ny działania psychoaktywnego składnik konopi. 

Konopny Ekstrakt CBD 3% 10 ml

Nasza druga lokalizacja 
Dom Opieki Radosna Jesień

ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo 



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny12

REKLAMA

Masz problem ze słuchem? 
Szumi Ci w uszach? A może 
męczy Cię chrypka?
Nie czekaj aż problem będzie 
większy! Przyjdź na badania 
i konsultacje specjalisty.

 � laryngolog, audiolog, foniatra
 � videostroboskopia krtani
 � videootoskopia ucha
 � badania słuchu (audiometria tonalna, 
audiometria słowna, tympanometria, 
analiza szumu)

 � badania foniatryczne kwalifi kujące do szkół
 � diagnostyka centralnych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego u dzieci CAPD

AMED gabinety specjalistyczne w Poznaniu
ul. Poznańska 18a/1, 60-849 Poznań

Chcesz kupić aparat słuchowy? 
Nie wiesz jaki wybrać? Masz problem 
ze swoim aparatem słuchowym? 
Już dziś umów się na wizytę z naszym 
protetykiem słuchu i sprawdź, 
jak możemy Ci pomóc!

 � aparaty słuchowe najnowszej generacji
 � przeglądy i regulacje aparatów słuchowych
 � generatory szumu
 � urządzenia wspomagające słyszenie
 � indywidualne ochronniki słuchu

email: amed.rejestracja@gmail.com www.aaparatysluchowe.com

Rejestracja tel. 61 22 101 51
                   kom. 733 378 999

Uroczysta inauguracja 
„Senioralni. Poznań”
Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania 30 wrze-
śnia był świadkiem wyjątkowego wydarzenia. 

Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak przekazał 
seniorom klucze do bram miasta i tym samym 
seniorzy przejęli we władanie stolicę Wielko-
polski. To już po raz siódmy Centrum Inicjatyw 
Senioralnych – główny organizator przygotowało 
wiele wyjątkowych atrakcji i wydarzeń dla osób 
starszych. Seniorzy brali udział w wykładach 
otwartych, warsztatach rozwojowych i innych za-
jęciach. Łącznie przygotowano niemal 250 wyda-
rzeń!
Wręczono certyfi katy „Miejsce Przyjazne Senio-
rom”. Prezentujemy, krótki przegląd instytucji i or-
ganizacji, które dołączyły do miejsc przyjazdnych 
osobom starszym.

Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, wypożyczalnia tel. 61 88 58 909
Biblioteka Raczyńskich oraz fi lie Biblioteki Raczyńskich 
zapraszają seniorów do korzystania z szerokiej oferty, 
m.in. warsztatów z oswajania przestrzeni, czyli oprowa-
dzania po bibliotece, dzięki którym seniorzy mogą lepiej 
poznać budynek czy założyć kartę biblioteczną. Odby-
wają się też cykliczne kursy komputerowe oraz „Wtorki 
dla seniora” poświęcone piosence i najważniejszym po-
staciom polskiej kultury popularnej (tu otrzymasz rów-
nież Gazetę Senior).

Fundacja Senior Active
ul. Tyle Chwaliszewo 25 (1 piętro z windą), 
tel. 731 731 170
Fundacja organizuje bezpłatne warsztaty i zajęcia dla 
osób starszych, o różnej tematyce: np. gimnastyka 
i ćwiczenia usprawniające, warsztaty z serii „Senior 
niezłe ziółko”, zumba, fi tball i shape, zajęcia zdrowy 
kręgosłup, automasaż i relaksacja, turnieje bingo, 
warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania.

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
Senior Active
ul. Tyle Chwaliszewo 25 (1 piętro z windą), 
tel. 533 38 00 88
W placówce codziennie może przebywać 20 osób, 
które korzystają z różnych form wsparcia i aktywi-
zacji. Siedziba Domu mieści się w przytulnym i no-
woczesnym pomieszczeniu i jest dostosowana do 
potrzeb osób starszych, także tych z ograniczeniami 
ruchowymi. 

Koło Przewodników PTTK im. 
Marcelego Mottego przy Oddziale 
Poznańskim PTTK
pl. Kolegiacki 16, tel. 61 853 03 97
Podczas bezpłatnych spacerów po Poznaniu rozda-
wane są ulotki i materiały informacyjne dotyczące 
działalności koła oraz programy wycieczek. Tematy-
ka spacerów dostosowana jest do potrzeb osób star-
szych. Koło Przewodników otwarte jest na propozycje 
seniorów i często realizuje spacery „na zamówienie”. 
Dwa razy w roku organizowane są wyjazdy autokaro-
we po mieście (ostatnia niedziela lipca i pierwsza nie-
dziela sierpnia), mające na celu pokazanie nowych 
inwestycji w mieście. 

Osiedlowy Dom Kultury 
„Pod Lipami” w Poznaniu
Os. Pod Lipami 108a, 61 63 03 347
ODK „Pod Lipami”  przygotowuje wiele propozycji dla 
seniorów m.in. koncerty, spektakle, wieczorki poetyc-
kie. Seniorzy bardzo chętnie biorą udział w spotkaniach 
„Salon Poezji Pod Lipami”. Odbywają się także zaję-
cia ruchowe (joga, tai chi, gimnastyka, areobik, nordic 
walking), komputerowe, języka angielskiego, warsztaty 
fotografi czne, pracowni gobelinu. Zajęcia są odpłatne, 
jednak ceny są korzystne i dostosowane do możliwości 
fi nansowych seniorów, np. nauka języka angielskiego 
kosztuje 40 zł miesięcznie (zajęcia raz w tyg.).

Teatr Muzyczny w Poznaniu
ul. Niezłomnych 1E, 61 852 17 86
Seniorzy są wyjątkowymi gośćmi w Teatrze Muzycz-
nym. Chętnie wybierają propozycje repertuarowe, 
np. musicale, spektakle operetkowe, koncerty czy 
spotkania z cyklu „Krakowski Salon Poezji Anny 
Dymnej” (bilet w cenie 7 zł). Dla seniorów posiada-
jących legitymację emeryta/rencisty Teatr Muzyczny 
oferuje bilety w promocyjnych cenach. 

Med Polonia Sp. z o.o.
ul. Obornicka 262, 61 62 80 800
MedPolonia w swojej ofercie posiada usługi dedy-
kowane seniorom np.: pobyt diagnostyczno-rehabi-
litacyjny, kartę abonamentową Senior, pakiety reha-
bilitacyjne i profi laktyczne. Oferta operacji jest także 
dostosowana do potrzeb osób starszych, np. wykony-
wane są operacje zaćmy, usuwania żylaków. Ponadto 
MedPolonia angażuje się w akcje społeczne, np. „Bia-
łą Sobotę” oraz badania profi laktyczne, w tym słuchu. 

Miejsca Przyjazne Seniorom 
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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

Turystyka zdrowotna EXTRA 
DODATEKSanatoria

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

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

Grota Solna ul. Świętosławska 11 
(róg ul. Koziej)
tel. 61 855 12 13
www.solnagrota.com

na Starym Rynku

Grota Solna ul. Świętosławska 11 

Jedyna grota w Poznaniu 
zbudowana z soli himalajskiej, 
najzdrowszej soli na ziemi, 
zawierającej 84 pierwiastki.

PONIEDZIAŁEK 
DNIEM SENIORA 
BILET JEDYNE 7 ZŁ

Z tym ogłoszeniem bilet 20% taniej
(nie dotyczy poniedziałków)

Idzie zima, przyjdź do groty i poodychaj 
czystym i zdrowym powietrzem!

zbudowana z soli himalajskiej, 

Jako jedyni 
posiadamy 

tężnię i kaskadę, 
które zasilane 

są najbogatszą 
w jod mgiełką 

solankową.

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 dofi nansowaniem
• Pobyty zdrowotne z zabiegami
• Wczasy rodzinne oraz wczasy

5% ZNIŻKA z KARTĄ SENIORA

Zapraszamy na pobyty wczasowe, 
pobyt sylwestrowy!



15Przyjechałem po zdrowie
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 fi zjoterapeutyczne, gimnastyka 
lecznicza, lecznicze gliny (borowiny), 
ozokeryt

• dostęp do wody mineralnej według zaleceń 
lekarza: Naftusia, Maria, Sofi a, 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)

Krzysztof przyjechał do Truskawca na wypoczynek, 
chciał być incognito. Nie udało się, musiał przejąć 
obowiązki pilota. Z Krzysztofem Rutkowskim, prezesem 
Biura Podróży Gold Tour, rozmawia Jerzy Dudzik.

REKLAMA

Jerzy Dudzik

Konferencja. Kresowe uzdrowiska pt. Po zdrowie 

do Truskawca. Już 6 listopada w Poznaniu.

Jesteś Liderem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

Klubu Seniora zgłoś swój udział! Tel. 533 301 661 

W programie m.in. Wykład prof. dr hab. Stanisława 

Sławomira Niciei historyka, biografi sty i autora mo-

numentalnego dzieła: wielotomowej historii Kresów 

„Kresowa Atlantyda”. Temat wykładu: „Mitologia 

uzdrowisk Kresowych”. Prezentacja bazy leczniczej, 

rodzajów zabiegów oraz medyczne uzasadnienie 

skuteczności procedur stosowanych w Sanatoriach 

w Truskawcu - pani Larysa Khomenko – główny 

specjalista i menadżer Sanatorium Szachtar i Połu-

dniowy. Prezentacja ofert pobytów w Sanatoriach w 

Truskawcu oraz możliwości wsparcie fi nansowego 

organizacji senioralnych, Krzysztof Rutkowski pre-

zes BP Gold Tour, lider wśród polskich organizato-

rów wyjazdów do Truskawca

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!

Jerzy Dudzik: Masz łatwość nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, jesteś uśmiechnięty?
Krzysztof Rutkowski: Radość musi towarzyszyć ludziom 
w życiu codziennym, ale też i w pracy. Uśmiech rozwiązuje 
wiele problemów, a radosny sposób bycia jest moją cechą 
charakterystyczną. Z drugiej strony prezentuję to, co w pra-
cy potrzebne: twardość, odpowiedzialność, zdecydowanie, 
konsekwencję działań. 
J.D.: Współpracujesz z organizacjami senioralnymi. Czy 
Biuro Podróży Gold Tour zajmuje się tylko organizacją 
wypoczynku dla seniorów?
K.R.: Jednym z fi larów jest turystyka dla seniorów, ale mamy 
też oferty dla młodzieży, grup pielgrzymkowych. Od ośmiu 
lat współpracuję z organizacjami senioralnymi. W Polsce 
jest 36 zarządów Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, ja współpracuję z około 30, gdzie znamy się 
z widzenia, z imienia i nazwiska.
J.D.: Seniorzy wymagają specjalnego traktowania, 
większej opieki?
K.R.: Każdy człowiek, każdy klient wymaga zrozumienia 
jego potrzeb, liczy na to, że organizator będzie potrafi ł 
spełnić jego oczekiwania. Pracując dla seniorów, staram 
się zbudować relacje głębsze, czasami wchodzę w obsza-
ry działań statutowych tych organizacji, przyjeżdżam na 
spotkania, imprezy, uroczystości. Gdy prezentuję ofertę na 
przyszły rok, objeżdżam całą Polskę. Seniorzy to wysubli-
mowana grupa wymagająca podejścia z ogromnym sercem, 
z sympatią, z wyczuciem do ich potrzeb. 
J.D.: Przyjechałeś kolejny raz do Truskawca.
K.R.: Przyjechałem po raz drugi. Chciałem lepiej poznać 
uwarunkowania pobytu w sanatoriach. Jest to potrzebne do 
lepszego przedstawienia oferty. Od siebie i od pracowników 
wymagam profesjonalizmu, dlatego sam sprawdzam i przy-
wożę pracowników, żeby poczuli atmosferę miejsca, a nie 
czerpali informację tylko z ulotek i Internetu. Poczułem tutaj 
fajną atmosferę, był mi potrzebny odpoczynek. Mamy hasło 
„Po zdrowie do Truskawca”, ja po to zdrowie drugi raz przy-
jechałem.
J.D.: Choroby degeneracyjne wynikają z naszego trybu 
życia. Czy leczenie zmieniło Twoje podejście do dbania 
o własne ciało?
K.R.: W moim przypadku leczenie sanatoryjne jest jakby 
w powijakach, drugi raz jestem w sanatorium. Próbuję wpa-
sować się w rytm życia w sanatorium wyznaczony zabiega-
mi, posiłkami i piciem tych cudownie uzdrawiających wód 
leczniczych. Dziwię się sobie, że jestem tak systematyczny, 
że stosuję się do zaleceń lekarzy, kiedy jaką wodę pić. To 

nie czarodziejska różdżka, że wrócę do wieku prenatalnego, 
ale jak zapewniają lekarze, wielokrotne korzystanie z dobro-
dziejstw Truskawca przynosi zauważalne efekty.
J.D.: Gold Tour dowozi swoich turystów autokarami.
K.R.: Podróż, w zależności od miejsca wyjazdu, może być 
dość długa. Staramy się tak przejazd umilić, żeby uciążli-
wości było jak najmniej. Turyści dostają w czasie podróży 
napoje, ciasteczka, cukierki i gadżety. Opowieści w trakcie 
podróży odwracają uwagę od uciążliwości, a nogi mniej 
bolą. Każdej grupie towarzyszy pilot, który pomoże w razie 
potrzeby na granicy, a na miejscu, w Truskawcu, jest rezy-
dent, który ułatwia kontakty z lekarzami i obsługą. Otrzymu-
jemy świetne opinie od zadowolonych kuracjuszy.
J.D.: Językiem urzędowym w Truskawcu jest ukraiński.
K.R.: Część Ukraińców rozumie język polski, dla nas najistot-
niejsze jest, jak się komunikują nasi kuracjusze. Zatrudniono 
nauczyciela języka polskiego. To ważne, by język medyczny 
był w pełni zrozumiały przez lekarzy i pacjentów. Pracujemy 
nad tym, a nasi ukraińscy partnerzy, widząc ogromny poten-
cjał w naszej fi rmie, dokładają starań, by spełnić oczekiwania 
kuracjuszy, tak by bariery komunikacyjne zniknęły.
J.D. Jak długie są turnusy?
K.R.: Turnusy liczą 11 dni (10 noclegów). Z dojazdem to 
w sumie 13 dni.
J.D.: A jak ktoś by chciał na dwa turnusy przyjechać?
K.R.: Nie ma problemu. Od przyszłego roku wprowadzamy 
sprzedaż indywidualną wczasów w Truskawcu i długość po-
bytu będzie dopasowana do potrzeb klienta.
J. D.: Przekonaj mnie, że z biurem lepiej niż indywidu-
alnie.
K.R.: Osoby, które przyjeżdżają indywidualnie, nie korzysta-
ją z tych wszystkich udogodnień, które daje Biuro Podróży 
Gold Tour. Opieka rezydenta, punkt informacyjny, pomoc 
w relacjach z obsługą, organizowanie wolnego czasu, wy-
jazdy na wycieczki z przewodnikiem, ubezpieczenie, opieka 
pilota podczas podróży i obieg dokumentacji w języku pol-
skim. Na nasz wniosek jadłospisy są sporządzane w języku 
polskim, a w niedalekiej przyszłości także książeczka zabie-
gowa będzie po polsku. W przyszłym roku część odpłatnych 
atrakcji wprowadzimy do programu podstawowego.
Turnus bez wieczorku zapoznawczego dla polskich turystów 
jest trudny do zaakceptowania. Te ziemie oferują sporo cie-
kawostek. Pokazujemy inną Ukrainę, wyjazd w góry, prze-
jazdy po szutrowej drodze, zwiedzanie okolicznych miast: 
Borysławia, Drohobycza, Lwowa. Kuracjusze indywidualni 
tego nie mają.

Fot. Konferencja dla liderów UTW woj. dolnośląskiego, 
Wrocław, 25 września 2017 r. Gazeta Senior objęła 
wydarzenie patronatem medialnym.

fot. Krzysztof Rutkowski (po lewej w białej czapce) z grupą seniorów na spacerze w Truskawcu.
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Turystyka zdrowotna SANATORIA
REKLAMA

VIII Wyścig 
Jaszczurów ruszył
Edycja VIII Festiwalu Niezależnej Twórczości 
Filmowej Osób Dojrzałych „Wyścig 
Jaszczurów” zaczyna żyć własnym życiem. 
W miniony wtorek, 17 października, odbyła się w po-
znańskim kinie Muza konferencja prasowa. Przed-
stawiciele organizatora festiwalu – Polskiego To-
warzystwa Artystów, Autorów i Animatorów Kultury 
PTAAAK odpowiadali na pytania dziennikarzy. Przy-
pomniane zostały główne założenia regulaminowe. 
Jak przewiduje regulamin, w pokazie konkursowym 
mogą uczestniczyć fi lmy i fotografi e zrealizowane 
przez autorów, którzy w dniu zgłaszania fi lmu lub fo-
tografi i mają ukończone co najmniej 60 lat. W przy-
padku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców 
musi mieć ukończone 60 lat. Dzieła zgłoszone na 
festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, 
dopuszcza się jednak prace realizowane przez nie-
zależnych producentów i fotografi ków, które są fi nan-
sowane lub współfi nansowane ze środków publicz-
nych. Filmy i fotografi e nie mogą mieć charakteru 
promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace 
wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2006 r. Czas 
trwania fi lmu nie może przekraczać 60 min. Każdy 
autor może zgłosić maksymalnie 3 fi lmy i 10 fotografi i 
lub 3 cykle zdjęć.
Nowością od VIII edycji festiwalu jest kategoria fi l-
mów sporządzonych za pomocą telefonu. Filmy w tej 
kategorii nie mogą przekraczać 30 minut./aut. Ro-
man Szymański

Poznański Budżet 
Obywatelski
Do 30 października można głosować na 
projekty zgłoszone w tegorocznej edycji 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
To właśnie Wasze głosy zadecydują, które 
z pomysłów mieszkańców będą realizowane 
w naszym mieście.
Głosujemy tylko drogą elektroniczną, swój głos od-
dasz bezpośrednio na stronie: budzet.um.poznan.pl/
glosowanie. Możesz także skorzystać z punktu do gło-
sowania w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych (otwarte w godzinach pracy).

Masz do dyspozycji 2 głosy na projekty rejonowe i 1 
głos na projekt ogólnomiejski. Pamiętaj, że głosować 
możesz tylko raz.
Jeżeli chcesz wiedzieć, gdzie znajduje się Twój naj-
bliższy punkt do głosowania, wyślij SMS na numer 
4320 w treści wpisując swój kod pocztowy. Koszt 
zgodny z taryfą Operatora sieci.

Dzień Seniora 
w Katedrze
Bazylika Archidiecezjalna na Ostrowie 
Tumskim jest najstarszą katedrą w Polsce. 
To miejsce pochówku Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego, i przypuszczalnie miejsce chrztu 
Mieszka I. 
Od kliku lat z inicjatywy MOPR z okazji Światowe-
go Dnia Osób Starszych odbywa się uroczysta msza 
św. w intencji poznańskich seniorów. W tym roku 
12 października mszy przewodniczył Biskup Senior 
Zdzisław Fortuniak, a wśród obecnych był zastępca 
Prezydenta Miasta Jędrzej Solarski, przedstawiciele 
Miejskiej Rady Seniorów oraz liczna grupa mieszkań-
ców Poznania w wieku senioralnym.
Przed mszą św. odbył się koncert Zespołu Szkół Ka-
tolickich dedykowany seniorom, natomiast po mszy 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej zaprosił wszystkich 
uczestników nabożeństwa na specjalnie przygotowa-
ny poczęstunek w postaci ciepłych napojów i wyro-
bów cukierniczych./aut. Roman Szymański

Rok w nowej siedzibie
19 września minął rok, odkąd Centrum 
Inicjatyw Senioralnych rezyduje w swojej 
nowej siedzibie przy ul. Mielżyńskiego 24, 
blisko przystanku tramwajowego 
(plac Cyryla Ratajskiego).
W nowej siedzibie Centrum pracowniczki przygotowały 
dla seniorek i seniorów Pokój Informacyjny – miejsce, 
do którego można zajrzeć od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy Centrum (8-16) i samodzielnie 
przejrzeć drukowane materiały informacyjne, prasę 
senioralną (w tym Gazetę Senior) czy skorzystać 
z Cyfrowego Informatora Seniora. W pokoju czeka 
na seniorów wygodny fotel, stolik z krzesłami i tablice 
informacyjne z ciekawymi materiałami.

W dwóch biurach czeka na seniorki i seniorów ze-
spół Centrum, który od siedmiu lat pracuje na rzecz 
podnoszenia jakości życia osób starszych, realizu-
jąc wiele działań zarówno na rzecz sprostania róż-
norodnym oczekiwaniom aktywnej grupy seniorów, 
jak i projektując zadania, które wspierałyby osoby 
samotne, starsze i zmagające się z ograniczeniami 
utrudniającymi poruszanie się w codzienności i za-
spokajanie podstawowych potrzeb. 
Warsztaty i porady
Centrum to również miejsce, w którym dostępne są 
dwie sale warsztatowe – to tam spotykają się senio-
rzy i seniorki podczas kolejnych spotkań Poznańskiej 
Akademii Bezpieczeństwa oraz warsztatów organi-
zowanych w ramach październikowej imprezy Senio-
ralni.Poznań. Odbywa się tam również wiele innych 
spotkań edukacyjnych organizowanych w ciągu ca-
łego roku. Do nowej siedziby Centrum przychodzą 
także osoby poszukujące porad prawnych (udziela-
ją ich nieodpłatnie w co drugi piątek, po uprzednim 
zapisaniu się chętnych, dwie radczynie prawne). Se-
niorzy szukający ulgi i wsparcia w codziennych trud-
nościach i przeżywanych kłopotach mogą skorzystać 
z porady psychologicznej, a raz w miesiącu również 
z udziału w otwartej grupie wsparcia „Przylaszczka”, 
w której obecna jest psycholożka.
Cyfrowy świat seniorów
Coraz częściej Centrum staje się miejscem, w którym 
osoby starsze poznają cyfrowy świat: uczą się obsłu-
giwać laptopy, tablety i smartfony, buszują po interne-
cie, wyszukując interesujące oferty i informacje.  
Co miesiąc przy Mielżyńskiego można również spo-
tkać kilkudziesięcioosobową grupę seniorów i senio-
rek wolontariuszy, którzy pakują Tytki Seniora – zbiór 
informacji o ciekawych wydarzeniach, kampaniach 
społecznych, ofertach. Ogromne zainteresowanie 
Tytką sprawiło, że uruchomiono jej elektroniczne wy-
danie, dostępne na stronie www.centrumis.pl. 
Spotkania z Miejską Radą Seniorów
Osoby chcące umówić się z członkiem lub członkinią 
Miejskiej Rady Seniorów zawsze mają taką możli-
wość. Wystarczy zadzwonić i umówić się, tel. 61 847 
21 11. Na seniorki i seniorów czekają Poznańskie 
Pudełka Życia i Informatory Poznańskiej Akademii 
Bezpieczeństwa – wszystko po to, by najstarszym 
poznaniakom i wszystkim poznaniankom żyło się 
w naszym mieście bezpiecznie, by mogli w jak naj-
większej mierze korzystać z możliwości oferowanych 
przez miasto. 
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8. edycja Poznań Nordic Walking zgromadziła na terenie Ośrodka Przywodnego 
Rataje dnia 8 października 2017 r. szerokie grono miłośników maszerowania z kijkami. 
Zawodnicy zmierzyli się na dwóch dystansach: 3,6 km oraz 7,2 km spacerując 
alejkami wzdłuż Warty, jednak nie czas, lecz technika były poddawane ocenie. Na 
każdym z dystansów niezależni sędziowie wybrali 3 osoby, którym zostały wręczone 
puchary za najlepszą technikę marszu Nordic Walking. Po sportowych zmaganiach na 
uczestników czekała herbata i ciepły posiłek w naszej przytulnej kręgielni, ponieważ 
tego dnia pogoda nas nie rozpieszczała. Mimo deszczowej aury każdy żegnał się 
z uśmiechem na twarzy i z obietnicą udziału również w przyszłym roku. 
Zainteresowanie naszych kijkarzy wzbudziły również nowe obiekty, które pojawiły 
się na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje - kryte korty tenisowe. Trzy wspaniałe 
ogrzewane hale z zapleczem szatniowym i kawiarnią zachęcają do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Warto dodać, że Seniorzy mają u nas specjalne względy i mogą 
korzystać z kortów z 20% rabatem w tygodniu do godziny 16. Szczegóły i zapisy pod 
nr tel.: 506 042 344 oraz na stronie www.osrodekrataje.poznan.pl/korty-tenisowe. 

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

ZAWODY 
NORDIC 

WALKING 

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

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

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

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

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

WYCIECZKI / samolot

Biuro Turystyki JOANNA 
to tradycja i doświadczenie

Pomagamy realizować marzenia 
naszych Klientów już od 23 lat.

HAJDUSZOBOSZLO

WYCIECZKI / samolot

HAJDUSZOBOSZLO

1390 PLN

ODESSAODESSAODESSA BARANOWICZEBARANOWICZE

1190 PLN1190 PLN 13 dni12 dni

TRUSKAWIECTRUSKAWIEC

590 PLN 8 dni 990 PLN 13 dni

SANATORIA

WYCIECZKI / samolot

Turystyka zdrowotna SANATORIA
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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
marketi ng@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 dofi nansowania ze środków PFRON

ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.

14 dni od 
1 040 zł

Złota jesień w „Podczelu”

OFERUJEMY: 

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

10 dni od 
760 zł

7 dni od 
550 zł

• 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!

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 grudniaoferta obowiązuje od 3 września do 15 grudnia

Jesień w Karpaczu 

399 zł
6 dni (nd-pt) 

z wyżywieniem 

OW Wisła 
zaprasza SENIORÓW!

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

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

Rezerwuj już dziś! 74 871 61 74

od 300 zł

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 

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK

 300 zł

Święta Bożego 
Narodzenia 
i Sylwester 

 300  300 

Święta Bożego 
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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

-relaksacyjne dla osób 50+
Turnusy do 15 grudnia 2017 r. Turnusy do 15 grudnia 2017 r. 

Zapraszamy na turnusy w roku 2018. 
Dla grup powyżej 30 osób zapewniamy RABATY.
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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.

komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem 

bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek 

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

REKLAMA

 24.10. godz. 15.00-17.30: Ex Cathedra: 
 warsztaty, odczytywanie inskrypcji 
 łacińskich 
Z pewnością niejednokrotnie spoglądałeś na tajemni-
cze inskrypcje wymalowane na sklepieniach polskich 
i zagranicznych kościołów. Może zastanawiałeś się, 
stojąc nad marmurowym nagrobkiem któregoś z ary-
stokratów czy biskupów, kim był i czym zasłużył so-
bie na pochówek w murach katedry. Nie musisz być 
łacinnikiem ani paleografem, by odkryć zapisane 
w kamieniu i fresku historie! Warsztaty Ex Cathe-
dra to propozycja odczytania – w oparciu o intuicję 
– ukrytych w katedrze inskrypcji łacińskich. Podczas 
godzinnych zajęć teoretycznych otrzymamy narzę-
dzia pozwalające odczytać wybrane teksty. W drugiej 
części przejdziemy do wnętrza bazyliki, gdzie posta-
ramy się wspólnie przetłumaczyć inskrypcje, pozna-
jąc przy tym fascynujące dzieje związanych z nimi 
postaci. Zajęcia odbywają się we współpracy z Insty-
tutem Filologii Klasycznej UAM.
Organizator: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT / 
Brama Poznania
Miejsce: ul. Gdańska 2, sala wielofunkcyjna, parter
Kontakt i zapisy: 61 647 76 34, liczba miejsc ograni-
czona, udział nieodpłatny 
 24.10. godz. 15.00-17.00: Osoby 60+ na 
 rynku pracy, jak szukać pracy, aby ją 
 znaleźć  Spotkanie z coachem.
Organizator: KĄCIK DLA SENIORA Stowarzyszenie 
Medycyna Polska Poznań
Miejsce: KĄCIK DLA SENIORA, ul. św. Marcin 58/64, 
II piętro/winda
Informacje i zapisy: 606 314 037, udział nieodpłatny 
 25.10. godz. 11.00: Trzymaj się z Noviną 
 – warsztat fi zjoterapeutyczny na temat 
 profi laktyki upadków u osób starszych 
Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów do Ga-

binetów Medycznych Novina na zajęcia fi zjoterapeu-
tyczne z tematem przewodnim profi laktyki upadków. 
Warsztat składać się będzie z praktycznych wska-
zówek, jak przeciwdziałać groźnym upadkom i ich 
powikłaniom oraz instruktażu ćwiczeń stymulujących 
zmysł równowagi. 
Organizator: Gabinety Medyczne Novina
Miejsce: ul. Nowina 12A (winda)
Informacje i zapisy: 665 505 606, 61 8411 100, 
info@fi zjoterapia-novina.pl, koszt 10zł 
 25.10. godz. 14.00–18.00: Udar mnie nie 
 pokona! Dzień Udaru Mózgu 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Udaru Mózgu dla 
osób dotkniętych i zagrożonych udarem oraz ich bli-
skich organizatorzy przygotowali szereg wykładów, 
konsultacji i badań.
Organizator: Stowarzyszenie Afazja, Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA 
– Poland Oddział Poznań, Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych
Miejsce: Centrum  Kongresowo-Dydaktyczne, ul. 
Przybyszewskiego 37 a, sala A i hol
Informacje: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Miel-
żyńskiego 24, 61 847 21 11, wstęp wolny
 26.10. godz. 11.00-12.00: 
 Średniowieczne gry dla każdego. 
Warsztaty, w trakcie których poznaje się różne gry 
średniowieczne
Organizator: Rezerwat Archeologiczny Genius loci
Miejsce: ul. Posadzego 3, Ostrów Tumski
Informacje i zapisy: 61 852 21 67, wstęp udział nie-
odpłatny

 26.10. godz. 12.00-14.00: 
 Muzyczne czwartki w Kamei 

Na pianinie standardy muzyki rozrywkowej zagra 
Krzysztof Raduła. Podczas koncertu dla osób po 60 
r. ż. rabat 10% na cały asortyment.
Organizator: Kawiarnia Galeria Kamea
Miejsce: Kawiarnia Galeria Kamea, ul. Wroniecka 22, 
rezerwacja miejsc: 61 851 72 11
 26.10. godz. 12.15: TOP 10. 10 
 najważniejszych arcydzieł MNP, których 
 nie zobaczysz nigdzie w Polsce 
Prowadzenie: Katarzyna Grabowska
Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Miejsce: Aleje Marcinkowskiego 9
Kontakt i zapisy: 61 856 81 36, od pon. do pt w godz. 
8.00-15.30. Liczba miejsc ograniczona, konieczny 
zakup biletu do Muzeum: 12 zł normalny/8 zł ulgowy. 
Bilet ulgowy przysługuje osobom po 65. roku życia 
oraz emerytom i rencistom 
 26.10. godz. 13.00: „Ekościema” 
 w dyskursie reklamy i public relations 
 – wykład 
„Ekościema” polega na kreowaniu pozytywnego, 
z reguły odbiegającego od rzeczywistości, ekolo-
gicznego wizerunku fi rmy oraz oferowanych przez 
nią produktów i usług. Na wykładzie podane zostaną 
przykłady „ekościemy” w dyskursie reklamy i public 
relations. Opierając się na badaniach dyskursu kor-
poracyjnego, prowadząca zwróci szczególną uwagę 
na rolę ekologii w kształtowaniu tożsamości korpo-
racyjnej. 
Prowadzenie: dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Organizator: Wydział Neofi lologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza
Miejsce: sala C3, Collegium Novum, Al. Niepodległo-
ści 4. Wstęp wolny 

Jak znaleźć pracę w wieku 60+, jak odróżnić ekologiczny produkt od jego podróby, 
a także spotkania, warsztaty i wykłady m.in. o zdrowiu i sztuce to październikowe 
propozycje w ramach Senioralni.Poznań. Polecamy!Polecane 

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

ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298

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 fi tness 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

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 grati s!!!

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: 

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 fi tness
 - jacuzzi
 - wieczorek muzyczny 
 - parking

ZAPROSZENIE DLA SENIORA 
SENIOR 55 PLUS

OD WRZEŚNIA DO MAJA 6-DNIOWY POBYT

Giełda ofert turystycznych



Seniorzy
Klub Starszaka zaprasza
Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO we współpracy z Centrum 
Inicjatyw Senioralnych zapraszają do udziału w wolontaryjnych działaniach 
Klubu Starszaka. 
Klub Starszaka od pół roku spotyka się w siedzibie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyń-
skiego 24 (choć sam klub w innych lokalizacjach dzia-
ła od kilku lat), w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00.  
Klub skupia seniorów i seniorki, którzy przez swoją 
działalność stają się aktywnymi wolontariuszami. Se-
niorzy-wolontariusze tworzą różnego typu rękodzieło 
dla potrzebujących. 

Małe cuda, czyli rękodzieło
Organizatorzy zapewniają zarówno potrzebne mate-
riały, jak i przeszkolenie. Mile widziane są także po-
mysły i sugestie własne seniorów oraz chęć dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem.
Najczęściej wykorzystywanymi technikami są: deco-
upage, malowanie motyli dla hospicjum, szycie, ha-
ftowanie, tworzenie ozdób metodą quilingu, wyrabia-
nie mydełek i wiele innych.
Do tej pory wolontariuszki Klubu Starszaka przygo-
towały rękodzieło m.in. dla Fundacji Mały Piesek 

Zuzi, Hospicjum Palium, Fundacji Mam Marzenie 
i dr Clown. 

Potrzeba i spełnienie
– Klub Starszaka działający przy Stowarzyszeniu 
CREO powstawał na naszych oczach. Mieliśmy przy-
jemność obserwować jego rozwój, zaangażowanie 
wolontariuszy i wolontariuszek, ich godne podziwu 
działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia. 
Z właściwym sobie ciepłem i oddaniem seniorzy i se-
niorki spotykają się regularnie, niecierpliwie czekając 
na kolejną możliwość działania. Widzieć, jak w senio-
rach, którzy niejednokrotnie sami potrzebują wspar-
cia, rodzi się chęć, potrzeba i satysfakcja z pomaga-
nia innym – jest wielkim szczęściem – mówi Wojciech 
Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych.  

Zapisy i szczegóły pod numerem tel. 61 847 21 11
Wstęp bezpłatny.

Wykłady 
z psychologii 
i seksuologii
Zespół Ośrodka ROZMOWA zaprasza 
na kolejne bezpłatne wykłady 
psychologiczno-seksuologiczne. 

W programie:
27.10.2017, godz. 18.00:  Style przywiąza-
nia; jak powstają i jakie mają znaczenie w dorosłości
Prowadząca: mgr Katarzyna Jodłowska, psycholog, 
psychoterapeuta
20.11.2017, godz.18.00: Od braku sen-
su i rozdrażnienia, do wewnętrznego ładu i spokoju
Prowadząca: mgr Justyna Prętka, pedagog, psycho-
terapeuta
11.12.2017, godz. 18.00: Seksoholizm, pra-
coholizm, konsupcjonizm, uzależnienie od gier, cybre-
seks, hazard; kiedy zachowanie staje się problemem?
Prowadząca: mgr Magdalena Choroś, psycholog, 
psychoterapeuta

18.01.2018, godz. 18.00: Ile jest seksu 
w seksie? Jak rozwijać swoją inteligencję seksualną?
Prowadząca: mgr Izabela Turbaczewska Brakoniec-
ka, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
Wykłady odbywają się w Emipiku przy pl. Wolności 
w Poznaniu, rezerwacja miejsca: 
rozmowa_opp@wp.pl, lub 603 408 842

Kontakt: www.psychoterapiapoznan.org, 
ul.Gajowa 8/5, tel: 788 366 412
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608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

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

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

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

oferujemy wazony, misy, lampiony

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

KAMIENIARSTWOKAMIENIARSTWO

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 

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

wykonujemy również: parapety, schody, blaty 
tanie nagrobki granito

we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań Antoninek

dojazd autobusami: 57, 66

niedz. 12-14 
godziny otwarcia 

wystawy nagrobków 

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

Poznań
ul. Dąbrowskiego 139
Poznań
ul. Dąbrowskiego 139

DOBRA JAKOŚĆ
W ATRAKCYJNEJ CENIE

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

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

obiady, kolacje
• parking monitorowany

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

Oferta specjalna dla 
zorganizowanych grup seniorów.

Serdecznie zapraszamy 
do Krakowa.

Hotel 
Przyjazny 
Seniorom

Większości z nich nie jesteśmy w stanie zapobiec, 
możemy jednak uchronić się przed ich konsekwen-
cjami fi nansowymi. Wiele towarzystw ubezpieczenio-
wych proponuje ochronę nagrobka jako dodatek do 
polisy mieszkaniowej. – Koszt takiego rozszerzenia 
polisy mieszkaniowej, przy pomniku o wartości 4000 
zł wynosi od 30 do 100 zł rocznie – mówi Maciej Ku-
czwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia.

Zakres polisy
W przypadku polisy chroniącej nagrobek ubezpie-
czyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w wyniku kradzieży czy wandalizmu, 

na skutek pożaru, uderzenia pioruna, katastrofy lot-
niczej. Polisa to także zabezpieczenie na wypadek 
powodzi, gradu, huraganu upadku drzew lub masz-
tów czy huku ponaddźwiękowego, co jest szcze-
gólnie ważne w przypadku nekropolii położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk. Ubezpieczyciel 
natomiast nie bierze na siebie odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodze-
nia nagrobka w następstwie działań osób trzecich: 
zarządów cmentarzy, przedsiębiorstw pogrzebowych 
lub fi rm kamieniarskich. Należy jednak pamiętać, że 
zakres ubezpieczenia może być różny w poszczegól-
nych towarzystwach.

Co warto wiedzieć 
o ubezpieczeniu nagrobka
Ceny nagrobków wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Pozostawienie mienia o tak dużej wartości bez opieki często spędza nam sen 
z powiek – zdarzenia losowe i akty wandalizmu, do których co roku dochodzi na 
polskich cmentarzach, mogą znacznie obciążyć domowy budżet. 

REKLAMA

REKLAMA
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

Ul. Gnieźnieñska 36
61-021 Poznañ
tel. 61 872 40 14
fax 61 872 40 14

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

Universum Spółdzielnia Pracy
Jedna z najdłużej działających w Wielko-
polsce i jedna z największych fi rm pogrze-
bowych w Polsce. Jej tradycja sięga lat 60. 
XX wieku. Przez ponad 40 lat zarządzała 
poznańskimi cmentarzami komunalny-
mi. W Polsce jest prekursorem kremacji, 
które przeprowadza od 1993 roku. Firma 
świadczy kompleksowe usługi związa-
ne z organizacją ceremonii pogrzebowej, 
oferuje szeroki wybór trumien, wieńców 
oraz odzieży okolicznościowej, jak rów-
nież usługi związane z opieką nad gro-
bami dla osób, które z różnych powodów 
same nie mogą odwiedzać mogił swoich 
bliskich. Własna baza transportowa po-
zwala na przewóz zmarłych na terenie ca-
łej Europy. Najwyższego standardu świad-
czonych przez Universum usług dowodzą 
wielokrotne wygrane w przetargach na 
organizację pochówków zlecanych przez 
poznański Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie oraz liczne certyfi katy jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Przed 1 listopada
Okres jesieni kojarzony jest m.in. z 1 listopada. Dla części z nas ten 
świąteczny dzień wyznacza termin, do którego należy uporządkować 
sprawy dotyczące grobów naszych bliskich, aby podczas pierwszej 
listopadowej wizyty na cmentarzu grób był czysty, uporządkowany, 
a pomnik odnowiony. 1 listopada to dla wielu również termin, do którego 
chcą zdążyć z przeprowadzeniem ekshumacji, czyli przeniesieniem 
szczątków bliskich do innego grobu. Temu zagadnieniu poświecimy 
bieżące wydanie.

Ekshumacja (z łac. Extra – poza, na zewnątrz, hu-
mus – gleba) polega na wydobyciu ciała zmarłej 
osoby z miejsca jej dotychczasowego pochówku 
w celu przeniesienia go i złożenia w innym miej-
scu lub celem przeprowadzenia oględzin lekar-
sko-sądowych. Jest to temat drażliwy, delikatny. 
Niektórzy uważają, że to niepotrzebne zakłócanie 
spokojnego odpoczynku zmarłych. Niekiedy jed-
nak podjęcie tej trudnej decyzji jest nieuniknione. 
Do takich sytuacji należą potrzeba zapewnienia 
godnego pochówku (jeżeli wcześniej nie było ta-
kiej możliwości) oraz chęć przeniesienia ciała na 
cmentarz bliżej miejsca zamieszkania rodziny, co 
ułatwia opiekowanie się mogiłą. Również pragnie-
nie złożenia bliskich w grobie rodzinnym staje się 
coraz poważniejszym argumentem. Nierzadko za 
decyzją o ekshumacji stoją również względy fi nan-
sowe. Największy problem związany z ekshuma-
cją to kwestia tego, jak się do niej zabrać, gdzie 
uczynić pierwszy krok. W drugiej kolejności roz-
terki rodzą koszty tego zabiegu, gdyż czynności, 
które wchodzą w skład ekshumacji i przeniesienia 
szczątków, często zależą od konkretnej sytuacji 
i trudno jest uzyskać szczegółową wycenę usługi 
przed przystąpieniem do jej zlecenia.

Przygotowania
Starania należy rozpocząć od uzyskania zgody 
na ekshumację od wszystkich członków najbliż-
szej rodziny zmarłego. Jeśli rodzina jest ze sobą 
skłócona i trudno o porozumienie, wówczas osobę  
uprawnioną do złożenia wniosku wskaże sąd. Nie-
zbędne są również akty zgonu osób, które planuje-
my wyekshumować. Jeżeli nimi nie dysponujemy, 
po ich odpisy należy skierować się do Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Mając już oświadczenia członków 
rodziny (czy też orzeczenie sądu) wraz z aktami 
zgonu, należy stawić się w Sanepidzie – to tam 
wydaje się wnioski zezwalające na przeprowadze-
nie ekshumacji. Należy pamiętać, że właściwość 
miejscowa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
określona jest miejscem położenia cmentarza, 

z którego ekshumacja ma zostać przeprowadzo-
na. Jeżeli prośba jest odpowiednio umotywowana 
i nie istnieją formalne przeciwwskazania do eks-
humacji, to właściwy inspektor sanitarny wyrazi 
na nią zgodę. Dysponując decyzją administracyj-
ną z Sanepidu należy wybrać fi rmę pogrzebową, 
której zlecimy wydobycie szczątków oraz towa-
rzyszące jej prace. O ile ubiegać się o zgodę, jak 
i składać zlecenie można cały rok, o tyle, zgodnie 
z przepisami, ekshumacje wolno przeprowadzać 
od 16 października do 15 kwietnia tylko we wcze-
snych godzinach rannych. W wyjątkowych przy-
padkach inspektor sanitarny może wyrazić zgodę 
na przeprowadzenie jej w innym terminie. Po prze-
prowadzeniu ekshumacji możliwe jest zarówno 
tradycyjne złożenie szczątków w trumnie, jak i ich 
kremacja i złożenie prochów do grobu.

Koszt 
Cena ekshumacji uwarunkowana jest wielo-
ma czynnikami. Istotne są rodzaj i ilość miejsc, 
z których ekshumowane mają być ciała, rodzaj 
miejsca, do którego ma nastąpić złożenie, rodzaj 
nagrobków, które znajdują się na mogiłach, data 
pochowania, forma pochówku (urna czy trumna), 
ważność opłaty za miejsce, z którego ekshumacja 
jest wykonywana i ważność opłaty za miejsce, do 
którego mają być złożone szczątki. Dlatego każde 
zapytanie od naszych klientów traktujemy indywi-
dualnie – gromadzimy dane niezbędne do wyceny, 
a po ich skompletowaniu przedstawiamy ofertę do-
pasowaną do opisanej sytuacji. Zlecenia przepro-
wadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok 
– z zastrzeżeniem, że realizacja zamówionej usłu-
gi odbędzie się w okresie ustawowo określonym.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek py-
tania związane ze usługami świadczo-
nymi przez Universum, zachęcamy do 
kontaktu, nasi pracownicy służą Pań-
stwu swoim doświadczeniem i pomocą. 

Ekshumacja
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Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

GoldenMark - dostawca metali 
szlachetnych

801 000 478

Opieka
Dom Seniora 
Zakłady Kórnickie
Środa Wielkopolska, Jarosławiec 10

501 148 807

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25

61 819 38 62
697 528 113

Puszczykowo, ul. Zalesie 6

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

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374
607 173 504

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

61 843 62 37
781 999 551

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

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

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

61 871 06 42

Turystyka
Alfa tour
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

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

94 351 55 60

Biuro Podróży Gold Tour
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

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

71 341 84 62

Bursztynowe Wzgórze
Sianożęty, ul. Wschodnia 4

607 460 311
94 35 15 693

Centrum Natury Beskid
Szczyrk, ul. Sosnowa 7

510 380 200

Dworek Prawdzic
Niechorze, ul. Szczecińska 15

91 38 63563

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

NOWY ZDRÓJ 
Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 34a

74 306 76 76

OW „WISŁA”
Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 33

74 871 61 74

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OW Komandor 91 386 30 19

OW Wezaj wezaj.pl 695 694 040

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

94 354 31 16

Sanatorium Włókniarz 
- Busko-Zdrój www.wlokniarz.pl

41 370 70 70

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Solar Jarosławiec, Pustkowo 604 474 209

Uzdrowisko-Cieplice.pl 75 75 33 143

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Willa Cecylia Lądek-Zdrój, ul. Orla 1 662 013 013

Willa KOALA Karpacz, ul. Skalna 84 75 76 19 009

Zdrowie i uroda
Alarmowy System Ratunkowy 
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Amed Gabinety Specjalistyczne
Poznań, ul. Poznańska 18a/1

61 221 01 51

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

61 866 69 97

Bivanol.pl 22 228 20 13

CANCPREV kupteraz.cancprev.pl 798 175 393

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

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

Grota Solna
Poznań, ul. Świętosławska 11

61 855 12 13

konopiafarmacja.pl
Poznań, ul. Ratajczaka 33
na przeciwko Biblioteki UAM

730 713 007

Optegra/Lexum grupa Optegra
Zabiegi usunięcia zaćmy na NFZ bez kolejki

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

61 820 80 60
61 822 56 03

STOPDLARAKA.PL www.stopdlaraka.pl

Witamina D3+K2 Osteocard
Zacmex.pl
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