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Socjolog, w wieku zaledwie 27 lat został Dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 
Dziś odpowiada za sprawy społeczne we wrocławskim 
magistracie. Chwalony za życzliwość, troskę, empatię 
i wrażliwość, którą – jak sam przyznaje – koniecznie 
trzeba mieć, aby pracować na rzecz drugiego człowieka. 
O polityce senioralnej, potrzebach i możliwościach seniorów, 
rozwiązaniach systemowych w opiece nad osobami 
starszymi rozmawiamy z Jackiem Sutrykiem. 

Gazeta Senior: Jest Pan dyrektorem De-
partamentu Spraw Społecznych we wro-
cławskim magistracie. Zajmuje się Pan 
współpracą z organizacjami pozarządowy-
mi, zdrowiem, pomocą społeczną, sportem 
i rekreacją, kulturą. Wcześniej był Pan dy-
rektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej we Wrocławiu. Odpowiedzialność za 
politykę społeczną to niełatwa sprawa. Jak 
odnajduje się Pan w takiej roli?

Jacek Sutryk: Generalnie dobrze, choć jest 
to niezwykle trudne zadanie. Bo praca z drugim 
człowiekiem i na rzecz drugiego człowieka wymaga 
wrażliwości, która jest niezbędna, aby wykonywać tę 
pracę jak najlepiej. W departamencie spraw spo-
łecznych zajmujemy się wieloma zagadnieniami, 
które klasycznie definiują politykę społeczną. Z dru-
giej strony dobrze, że te wszystkie dyscypliny są 
pod jednym dachem. Trudno robić politykę zdrowot-
ną w oderwaniu od senioralnej, społecznej czy kultu-
ralnej. One wszystkie się dziś przenikają, wzajemnie 
na siebie wpływają i mają wspólny mianownik. 
Gdy jestem pytany, czy jestem politykiem, odpowia-
dam, że samorządowcem, a jeżeli już politykiem to 
z dopiskiem społecznym, czyli osobą, która próbuje 
zarządzać sprawami aktualnie najbardziej interesu-
jącymi mieszkańców. Jako socjolog dostrzegam, że 
to się bardzo zmieniło. Dziś te polityki (zdrowotna, 
kulturalna, społeczna) są najważniejsze dla ludzi. 
Nie dziwi mnie to, bo one rzeczywiście bezpośred-
nio wpływają na codzienną jakość życia.

G.S.: Czyli w magistracie zarządza Pan 
sprawami, które są mieszkańcom bardzo 
bliskie.

J.S.: Powiedziałbym nawet, że najbliższe. I tak 
dzisiaj myślimy w urzędzie, zadając sobie pytanie, 
w którym kierunku miasto powinno się rozwijać, 
jakie powinno stawiać priorytety. Ostatnie 15 lat 
kadencji prezydenta Dutkiewicza, kiedy trzeba było 
dźwignąć Wrocław na wyższy poziom infrastruk-
turalny, zbudować drogi, przeprawę przez Odrę, 
skanalizować miasto, zaznaczyło się naprawdę 
dużymi, kosztochłonnymi projektami o znaczeniu 
strategicznym, które dziś są dla mieszkańców oczy-
wiste. Młodszemu pokoleniu trudno sobie wyobrazić, 
żeby się chwalić, że Wrocław jest w 99 procentach 
skanalizowany. Ale w 2014 r. byliśmy w ogonie. 
Udało się wyposażyć miasto w stadion, Narodowe 
Forum Muzyki, Teatr Capitol, nowy Port Lotniczy, 
dworzec. Obecnie takich dużych wyzwań mamy 
mniej, a wrocławian interesują sprawy dotyczące 
ich najbliższego otoczenia. Dziś jest czas na dobre 
projekty społeczne.

G.S.: Z wykształcenia jest Pan socjologiem. 
Czy decydując się na ten kierunek studiów, 
myślał Pan o pracy na rzecz społeczeń-
stwa?

J.S.: Miałem już na studiach taki epizod, uczęszcza-

łem na seminarium ze służb społecznych. I tak się 
szczęśliwie potoczyły później moje losy zawodowe. 
Na ostatnim roku studiów wyjechałem do Warsza-
wy i działałem w dużej organizacji pozarządowej. 
Miałem tam okazję dotknąć zagadnień społecznych 
i tkanki tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji po-
zarządowych. W tamtym czasie powstawały również 
najważniejsze dokumenty m.in. Ustawa o organi-
zacjach pozarządowych. Poza tym zajmowanie się 
sprawami społecznymi uwrażliwia. Trzeba mieć 
jednak pewne kompetencje, aby sprawować nad 
nimi pieczę.

G.S.: Powrót do Wrocławia to przejście 
na drugą stronę, czyli objęcie stanowiska 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Był Pan wtedy bardzo młodym 
człowiekiem – 27 lat i już tak poważne pro-
blemy do rozwiązania.

J.S.: To było duże wyzwanie dla mnie, ale i duża 
odwaga ze strony prezydenta, który mi tę funkcję 
powierzył. To sektor trudny, wrażliwy. Sporo pracy 
bezpośredniej z mieszkańcami i na ogół jednak 
niezadowolonymi z jakichś rozstrzygnięć.
Oczywiście pojawiały się wątpliwości, czy tak młody 
człowiek może się zajmować tak trudnym obszarem.  
Ale pomogło, że wyglądałem dużo starzej (śmiech).
Wcześniej faktycznie zajmowałem się tymi zagad-
nieniami bardzo naukowo, a tu trzeba było rozwią-
zywać konkretne problemy. To mnie wyposażyło 
w wiedzę, jakie naprawdę problemy tkwią w tej 
naszej wrocławskiej tkance społecznej.

G.S.: Czy do Departamentu Spraw Społecz-
nych we wrocławskim magistracie zgłaszają 
się seniorzy? Z czym przychodzą, na co się 
uskarżają?

J.S.: Seniorzy to bardzo wdzięczna grupa. Odno-
szę wrażenie, że nawet jeśli jest im źle, to jakaś 
duma, honorowe podejście do życia nie pozwalają 
im za dużo się uskarżać. Mała ilustracja: w sierpniu 
w ramach obchodów rocznicowych Powstania War-
szawskiego odwiedzałem jednego z Powstańców, 
który mieszka we Wrocławiu. 93 lata, schorowany, 
mieszka z żoną – sanitariuszką powstańczą, którą 
notabene się opiekuje. Przez półtorej godziny próbo-
wałem dowiedzieć się, czy w jakiś sposób można im 
pomóc. Mimo kilku prób usłyszałem tylko: świetnie 
sobie radzimy. 
Seniorzy mimo niskich uposażeń potrafią doskona-
le zarządzać swoim niewielkim budżetem. Rzadko 
zdarzało mi się, aby senior próbował wykorzystać 
system albo w ogóle mieć jakieś nieracjonalne 
oczekiwania. I to wrażenie towarzyszy mi do dziś. 
To ludzie bardzo skromni w formułowaniu swoich 
oczekiwań.
Z drugiej strony po to są struktury pomocowe, i wciąż 
to powtarzam, żeby z nich korzystać. Nasza mental-
ność na szczęście się zmienia, bo kiedyś korzystanie 
z pomocy społecznej było źle widziane. Dziś powoli 
wszyscy stajemy się bardziej otwarci na wsparcie.

G.S.: Niektórzy mówią, że seniorzy są rosz-
czeniowi.

J.S.: Szczerze mówiąc, z roszczeniowością spo-
tykałem się w młodszych grupach. Poprzez fakt 
życiowych i zawodowych doświadczeń osobom 
starszym łatwiej pewne rzeczy rozumieć. Dystans 
do życia jest funkcją wieku i doświadczenia. Może to 
banał, ale tak jest. Łatwiej jest rozmawiać, wyjaśniać 
pewne działania, a czasem także brak działań jako 
urzędu, seniorom. Oni mają zdolność do porówny-
wania różnych etapów historii. Młodszym pokole-
niom z powodów oczywistych tego brak.

G.S.: Niedawno zakończyły się, trwające 
niemal miesiąc, Dni Seniora we Wrocławiu. 
Jak ocenia Pan to przedsięwzięcie? Czy 
takie wydarzenia są potrzebne osobom 
starszym?

J.S.: Według mnie emerytura to jest ten czas, który 
powinien być ciągłą fetą.
Ale Dni Seniora to nie tylko zabawa i Marsz Ka-
peluszy, który tak zwraca naszą uwagę. Bo wtedy 
odbywa się wiele wydarzeń, które mają charakter 
edukacyjny i w których z roku na rok bierze udział 
coraz więcej osób starszych.

G.S.: Podczas Dni Seniora seniorzy świętu-
ją, licznie biorą udział w wielu wydarzeniach 
kulturalnych, prozdrowotnych, sportowych, 
edukacyjnych. A jak jest na co dzień? 
W jakich obszarach najbardziej potrzebują 
wsparcia?

J.S.:  Zanim o tym powiem, podzielę się jedną 
pretensją, jaką mam do państwa, które powinno 
być dla seniorów przyjazne. Mimo, że już od dawna 
dysponujemy danymi pokazującymi, że jesteśmy 
społeczeństwem, które bardzo szybko się starzeje, 
to państwo polskie zdawało się nie dostrzegać tego 
wyzwania demograficznego. Świadczy o tym fakt, 
że relatywnie późno powołano Departament Polityki 
Senioralnej, późno pojawiły się, i to dość nieśmia-
łe, programy wsparcia seniorów. Nadal nie mamy 
jednej spójnej polityki senioralnej. Brakuje innowa-
cyjnego podejścia, a nadciąga srebrne tsunami. Na 
ten moment o sprawach seniorów mówi się coraz 
więcej, ale robi się tak samo mało. A samorząd 
powinien uczynić z tego absolutny priorytet. Ten 
obszar należy uznać za kluczowy. Autentycznie tak 
uważam i nie jest to opinia na potrzeby rozmowy do 
„Gazety Senior’.

G.S.: Dlaczego to jest tak ważne?

J.S.:  Ponieważ przygotowanie dobrych rozwiązań 
w obszarach senioralnych zajmuje trochę czasu. 
Istnieją dwa zasadnicze obszary, które wymagają 
eksploracji i organizacji. Po pierwsze kwestia aktywi-
zacji seniorów, wsparcie organizacji takich, jak kluby 
seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Zaraz pewnie 
przesuniemy tę umowną granicę starości 60-65 lat 
w górę. To się wszystko bardzo szybko zmienia. 

Emeryturę chciałbym 
spędzić we Wrocławiu
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REKLAMAPostęp w medycynie mamy ogrom-

ny. Długość życia w zdrowiu, która 
pozwala być aktywnym, będzie coraz 
dłuższa. Dlatego należy stwarzać 
warunki do tego rozwoju. Teraz robimy 
to m.in. poprzez Wrocławskie Centrum 
Seniora. Chcemy np. zwiększyć środki 
na wsparcie klubów seniora.
A drugie duże wyzwanie dotyczy kwe-
stii opiekuńczych i takiego poukładania 
spraw w systemie, aby odpowiadał na 
te potrzeby seniorów. Dobrze zorgani-
zowany system usług opiekuńczych, 
ale i pomocy sąsiedzkiej. Dobrze 
zorganizowane domy pomocy społecz-
nej, także te dzienne domy. Widząc 
te wyzwania, próbujemy pozyskiwać 
środki europejskie. Zdobyliśmy blisko 
20 milionów na domy pomocy społecz-
nej tylko dla seniorów. Warto przy tej 
okazji poinformować osoby starsze, 
że uruchamiamy cztery dzienne domy 
pomocy społecznej. Dwa będą mie-
ściły się w starym Ratuszu Brochow-
skim, który zostanie zrewitalizowany, 
trzeci przy DPS na ul. Karmelkowej, 
a kolejny w zrewitalizowanej kamienicy 
przy ul. Skoczylasa we wrocławskiej 
Leśnicy. Warto też dodać, że będą to 
miejsca prowadzone w nowoczesnej 
formule. Bo to, co powstaje, musi 
być na przyzwoitym poziomie. Chce-
my myśleć współcześnie, korzystać 
z modelowych przykładów i rozwiązań 
w uwzględnianiu potrzeb seniorów.

G.S.: Nie wszystkie osoby star-
sze zamieszkują w DPS-ach… 
Czy i dla nich przygotowano 
jakieś rozwiązania ułatwiające 
codzienne funkcjonowanie?

J.S.: W szczególny sposób poruszyły 
mnie spotkania z kombatantami. Z dy-
rektor MOPS-u szykujemy program 
do nich skierowany. Tu, z racji wieku, 
mamy do czynienia z potrzebami 
zdrowotnymi i socjalnymi. Często są 
to osoby nawet po 90-tce. Niezwykle 
ważny jest system wsparcia opieki 
w domu, to jest w ogóle kwestia, która 
się bardzo zmieniła, bo jeszcze nie-
dawno do DPS trafiały osoby w wieku 
60 lat i potrafiły tam przeżyć kolejne 
30. Dziś dążymy do samodzielności 
i pozostania jak najdłużej w miejscu 
zamieszkania.
Ta pomoc opiekuńcza to jest tak na-
prawdę wsparcie rodziny, aby nie stała 
się niewydolna. Nie stać nas dzisiaj na 
takie wyrzeczenia, jak np. rezygnacja 
z pracy, a poza tym na pewnym etapie 
opieki potrzebne są twarde kompeten-
cje, np. medyczne. Po to wzmacniamy 
instytucje pomocowe, aby z  nich ko-
rzystać, właśnie w takich sytuacjach. 
Chcemy też rozwijać system łóżek wy-
tchnieniowych. Dobrze zorganizowany 
system wsparcia powinien zawierać 
różnorodne formy pomocy, dostosowa-
ne do potrzeb, uwzględniające choćby 
fakt, że rodzina opiekująca się senio-
rem też musi np. udać się do lekarza, 
by podreperować własne zdrowie.

G.S.: Czy urząd rozważa, aby 
Wrocławskie Centrum Seniora 
pojawiło się także bliżej senio-
rów, na osiedlach? Tak są zor-
ganizowane centra seniora np. 
w Łodzi i Krakowie.

J.S.: Mamy taki plan, choć jeszcze 
za wcześnie, aby zdradzać szczegóły. 
Rozważamy także większą siedzibę 
dla Wrocławskiego Centrum Seniora. 
Działania aktywizacyjne muszą się 
dziać w ramach takich właśnie prze-

strzeni, a te leżą w gestii samorządu.

G.S.: Niedawno odbył się Kon-
gres Rad Osiedli, na którym 
dyskutowano o reformie ustro-
jowej wrocławskich osiedli. Nie 
jest tajemnicą, że w radach osie-
dli działa wielu seniorów. Jak 
Pan ocenia ich zaangażowanie 
w lokalne sprawy? Czy przesadą 
byłoby stwierdzenie, że w sumie 
to seniorzy rządzą wrocławskimi 
radami?

J.S.: Wielu jest seniorów w radach 
i to bardzo dobrze, bo są elementem 
stabilizującym, można powiedzieć, że 
robią trochę za pamięć instytucji rady. 
Cieszę się, że w kadencjach, które wy-
startowały, udało się połączyć energię 
młodych z doświadczeniem seniorów. 
To zaczyna fajnie działać. 
Działalność w radzie jest formą akty-
wizacji, ale i ciężkiej pracy społecznej. 
Trzeba chodzić do urzędów, rozma-
wiać z mieszkańcami, starsi ludzie 
bardzo poświęcają się tej pracy. Dzięki 
temu tak często mamy przy radach 
osiedla kluby seniora.

G.S.: Czy Wrocław będzie chciał 
zostać miastem przyjaznym sta-
rzeniu WHO?

J.S.:  Taką aplikację złożyliśmy, cze-
kamy na decyzję. Będzie to pewnego 
rodzaju manifest, ale i zobowiązanie 
do utrzymania tego prosenioralnego 
kierunku. Za rok mamy wybory samo-
rządowe, ktokolwiek zasiądzie w ga-
binetach, nie będzie mógł zboczyć 
z tego kursu.

G.S: Praca urzędnika niesie za 
sobą różne obciążenia. Jak Pan 
wypoczywa, regeneruje siły?

J.S.: Ostatnio mam z tym pewien kło-
pot, z powodu braku czasu, ale staram 
się brać przykład z seniorów i pływam. 
Widzę, że osoby starsze bardzo chęt-
nie korzystają z wrocławskich base-
nów. Zimą, sezonowo, narty. Poza tym 
tenis, choć ostatnio coraz go mniej.
Dodam jeszcze jedno i to bardzo na 
serio: regeneruję się na spotkaniach 
i wydarzeniach senioralnych. Tam 
zawsze jest tak miło. Czasem wspól-
nie pośpiewamy, porozmawiamy. Tu 
ważne jest, tylko żeby być.

G.S.: A dziś to jest wiele.

J.S.: Tak, dziś to jest bardzo dużo.

G.S.: Jak wyobraża Pan sobie 
swoją emeryturę? Czy są ta-
kie obszary, które chciałby Pan 
zagospodarować właśnie w tym 
czasie?

J.S.: Z każdym rokiem zbliżam się 
do wieku senioralnego, ale nie mam 
jeszcze sprecyzowanych planów, choć 
na pewno swoją emeryturę chciałbym 
spędzić we Wrocławiu. Mam nadzieję, 
że do tego czasu uda się stworzyć 
taki system wsparcia, aby można było 
mówić o marce miasta senioralnego. 
Postawić pieczątkę: przyjazne i bez-
pieczne dla seniorów.

G.S.: Zostanie Pan prezydentem 
wszystkich seniorów?

J.S.: To jest fajna perspektywa. Pre-
zydentem wszystkich seniorów mogę 
zostać.
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Samotność, cisza, lęk
Przez większą część życia, powiązani w rozlicznych uwikłaniach, nie dostrzegamy jego wartkiego 
biegu: nauka, praca, małżeństwo, małe dzieci, dorabianie się, wyprawianie tych dzieci w dorosłość, 
kariera, biznes, życie towarzyskie, osiągnięcia, porażki, wspinaczki, upadki, znowu wzloty… 

A potem emerytura. Relaksująca cisza. Po trzech 
miesiącach powracasz jednak do normalnego ryt-
mu funkcjonowania. Wstajesz o szóstej jak dawniej 
i… i co? I nic! „Wstaję rano, idę do łazienki, golę 
się, robię przedziałek i mam fajrant” – mówi znajo-
my emeryt. O wpół do ósmej, jak dawniej, odzywa 
się nawyk wyjścia z domu, ale nie masz dokąd iść. 
Robisz cztery rundy wokół bloku, kupujesz w kiosku 
gazetę i… wracasz do domu. Po kilku latach emery-
tury czujesz się jakby na SAMOTNEJ WYSPIE CZA-
SU STAROŚCI. Pusto, głucho, cicho, samotnie, nie 
ma obowiązków, zadań, nurtu, często także nie ma 
nikogo więcej w mieszkaniu. Oczywiście, fizycznie 
są w pobliżu istoty ludzkie, ale nie łączy nas z nimi 
żadna więź. Jest obco. I myślenie mamy inne. Już 
nie zajmujemy się twórczym myśleniem o sposobach 
rozwiązania nadchodzących problemów. Coraz czę-
ściej nasze obszary myślowe wypełnione są wspomi-
naniem przeszłości. Około siedemdziesiątki następu-
je czas niekoniecznie chcianego rozliczania się przed 
samym sobą. Ze wszystkich pozakonfesjonałowych 
grzechów życia: wobec dzieci, męża, żony, kolegów, 
koleżanek, osób bliskich i dalekich, szefów, podwład-
nych… Z mroków przeszłości wyłaniają się prawdy, 
do których nigdy nie przyznamy się innym osobom, 
a i przed samym sobą z nimi nielekko. Nielekko, bo 
obnażają rzeczywistą prawdę o nas. Tę prawdę, któ-
rej sam się boisz. I to bywa strasznym, lecz intymnym 
etapem życia późno dojrzałego. Te niechciane myśli 
o przeszłości, namolne jak wrześniowe muchy. „Nie 
zadaję tobie żadnej pokuty, bowiem twoje myśli są 
twoją pokutą” – miał powiedzieć spowiednik jakiemuś 
staremu człowiekowi, co odzwierciedla ciężkie brze-
mię tych myśli wyłaniających się z samotności i ciszy. 
Dlatego wielu ludzi boi się ciszy.
Zagłuszyć ciszę
Cisza potocznie rozumiana jest jako brak dźwięków, 
odgłosów. Jakby świat zamarł w bezruchu. Niektórzy 
ludzie jej nie wytrzymują. Zakłócają nadmiernie gło-
śnym mówieniem, hałaśliwym śmiechem, odruchowo 
włączanym radiem lub telewizorem, których nie słu-
chają co do treści, ale w szumie czują się lepiej. Boją 
się ciszy, samotności, bycia tylko ze sobą. Zapełniają 
otoczenie hałasem tworzonym dla zagłuszenia we-
wnętrznego terkotu różnorodnych myśli, emocji, presji.

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z burzliwo-
ści form naszego życia psychicznego. Z tego, że 
konstrukcję człowieka modelującą jego życie we-
wnętrzne tworzą cztery silnie zaznaczające się filary: 
uczucia, pragnienia, dążenia i emocje. Wszystkie te 
komponenty funkcjonujące równocześnie tworzą na-
sze radości i smutki, oczekiwania i rozżalenia, satys-
fakcje i gorycze. Pulsują w naszym umyśle chciane 
czy niechciane, z różnym natężeniem poszczegól-
nych składników, formując i deformując zarazem sta-
ny wewnętrznego przeżywania, spokój psychiczny 
lub jego brak.
Grzęzawisko niemocy
Myśli biegną jak rzeka. Niepowstrzymanym nurtem 
niosą niepokoje i lęki, poczucie winy, gorycze po-
rażek, niezaspokojone pragnienia, żądze odwetu, 
postanowienia dokonań lub  poczucie bezsilności 
i krzywdy. Nadmiarowa ich intensywność, zachwia-
nie proporcji dawania i brania, dobra i zła, satysfakcji 
i cierpienia zamęcza, zniewala, wtrąca w grzęzawi-
sko poczucia niemocy w krzywdzie, bezradności pod 
naporem niekorzystnych okoliczności życiowych. 
Po pewnym czasie obezwładnienia udręczającymi 
myślami stajemy się niewolnikami wiru, z którego 
wyzwolenie się jest niezwykle trudne. To już nie my 
panujemy nad własnymi myślami. To myśli dominu-
ją nad nami, redukują wolę, zdolność radowania się. 
Wypaczają do skrajności formy reagowania na innych 
ludzi, ich słowa, gesty. Powodują, że nasze reakcje 
często są nieadekwatne do rzeczywistości. Formy re-
agowania dyktowane obsesyjnym związaniem myśli 
stają się uciążliwymi nawet dla ludzi najbardziej nam 
życzliwych. Powodują, że odsuwają się oni od nas 
dyskretnie, ale zdecydowanie. Stajemy się toksyczni. 
I jeszcze bardziej osamotnieni, wycofani i coraz bar-
dziej pogrążeni w hermetyzującym się świecie swego 
wnętrza, w którym już nie ma oczyszczającej radości, 
entuzjazmu, życzliwości, bezinteresowności, dobro-
ci, rozrywki, relaksacji.
Lęk przed odpowiedzialnością 
Człowiek, który przez długie lata, czasem nawet od 
dzieciństwa nie zaznał ciszy, boi się jej. Szum myślo-
wy staje się z czasem swoistą scenerią jego stanu 
umysłu. Umiemy się w nim znaleźć i być mimo uciąż-
liwości. Niekiedy staramy się go przykryć ciągłym 
mówieniem dla mówienia, bez żadnej realnej potrze-
by i konkretnego celu komunikacyjnego – byle nie 
było ciszy. Czasem sięgniemy po hałaśliwą muzykę – 
byle bodźce zewnętrzne zagłuszyły terkot wewnętrz-
ny. Cisza rodzi w wielu ludziach niepokój. Najczęściej 
jest to niepokój przed odpowiedzialnością za samo-
dzielność dokonywania wyboru alternatyw i decyzji.
Żyjąc w chaosie i nierównowadze emocjonalnej 
z reguły podejmujemy decyzje powierzchowne. Na 
efekt chwili. Podejmujemy je nade wszystko pod pre-
sją okoliczności, pod ciśnieniem bieżących zdarzeń 
i emocji a potem czynimy sobie wyrzuty, iż nie speł-
niają pokładanych nadziei. Nie rozwaga i zamierzo-
ny plan perspektywiczny, lecz emocjonalność danej 
chwili prowokuje do podjęcia decyzji o dalszym dzia-
łaniu. Kiedy chwila mija, doświadczamy, że decyzja 
uwzględniała jedynie doraźne rozładowanie targają-
cych nami emocji. Dlatego osoba żyjąca w emocjach 
głuszonych szumem wewnętrznym, hałasem stara 
się unikać decyzji, bowiem doświadcza, że nie po-
suwają one życia do przodu, lecz rodzą kolejne uwi-
kłania, sytuacje coraz trudniejsze. A kiedy trafność 
decyzji podejmowanych w takich warunkach okazu-
je się wątpliwa – zrzucamy winę na inne osoby lub 
okoliczności. Zawsze łatwo znajdujemy innych, przez 
których rzekomo wchodzimy w dalsze kłopoty i za-
gmatwania.
Cisza daje przejrzystość
Wraz z koniecznością wyboru pojawia się jak cień – 
niepokój. W ciszy stanąć możemy sam na sam z jed-
nym problemem, a nie chaotycznym bałaganem. 
Z jedną myślą, a nie ich plątaniną. Ten pojedynczy 

problem możemy więc rozważyć spokojnie i wszech-
stronnie, po czym spośród kilku alternatyw zdecydo-
wać się na najkorzystniejszą merytorycznie. Teraz ty 
sam, z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzial-
ność dokonujesz wyboru w tej jednej jedynej spra-
wie. Jednej – bo nie ma innych myśli. Jest wewnętrz-
ny porządek duszy i umysłu. Jest cisza i nie płyną 
inne myśli, nie buszują w głowie inne emocje. Jest 
wewnętrzny porządek. Dokonujesz wyboru z pełną 
świadomością – o ile, w którą stronę, jak i dlaczego 
chcesz przesunąć do przodu jakąś sprawę. Ty bie-
rzesz za to odpowiedzialność. Jeśli zawiedziesz – ty 
zawiedziesz. Jeśli odniesiesz sukces – będzie twoją 
satysfakcją. Ty sam, osobiście, w sposób odpowie-
dzialny i spokojnie rozważny sterujesz rozwojem 
swoich spraw i swojego życia. Ale czy masz na to 
odwagę? Lęk czai się w samoocenie wielu ludzi i pa-
raliżuje odwagę. Ludzie więc często próbują uciekać 
przed własną odpowiedzialnością. Odpowiedzial-
nością za wolność wyboru. Dlatego mają lęk przed 
przejrzystością, jaką daje cisza. Wolą bezwiedne 
pląsanie na nurcie życia, unoszeni decyzjami innych 
osób, rezerwując sobie jedynie prawo sprzeciwu, ne-
gacji lub agresji, popychani wiatrami emocji w różne 
strony i z goryczą oglądając się na coraz bardziej 
odległe obrzeża własnych pragnień, do których było 
przecież tak blisko. I tak jest wygodniej, chociaż przy-
kro. A przecież nie musisz żyć w przykrości, krzyw-
dzie, poczuciu zniewolenia, bezsilności. Wybór jest 
twój. Tylko odwagi brak?
Wejdź w ciszę i rozlicz się
Powyższe rozważania mają odniesienie również do 
udręczających starsze osoby natręctw myślowych 
odnośnie licznych zaniechań, krzywdzących działań 
innych ludzi, które teraz widzimy jako skutek naszych 
wcześniejszych zachowań, decyzji będących w skut-
kach błędem życiowym, konfliktów, które obecnie 
postrzegamy jako stworzone przez siebie, błędów 
powodujących, że ktoś bliski odwrócił się od nas, 
niewykorzystanych możliwości, pospiesznych roz-
wiązań, o których dziś myślimy „wszystko byłoby ina-
czej gdybym…”. I włączamy głośno telewizor, żeby 
nie słuchać samego siebie w głębi swojej duszy. Nie 
uciekniesz – jak ci wiadomo. Nie uciekniesz! Wejdź 
w ciszę i rozlicz się, bo musisz coś zrozumieć. Już 
niczego nie zmienisz, ale zrozumieć coś zawsze 
możesz. Kiedy zrozumiesz, przestaniesz siebie ob-
winiać. Spłuczesz męczącą gorycz życia. Zaakcep-
tujesz, że zrobiłeś źle, ale w tamtych okolicznościach 
miałeś prawo uważać, że robisz słusznie. Okazało 
się, że nie? Trudno. Nie ma takich, którzy błędów 
nie popełniają. Trzeba mieć świadomość swoich wad 
i zalet. Zaakceptować siebie, jakim jesteś i jakim 
byłeś. Niczego nie zmienisz, ale możesz coś zrozu-
mieć. I to nie jest tak, że od początku do końca je-
steś naganny. Masz przecież wiele zalet i osiągnięć 
na drodze życia. Prawda? Zapomniałeś już, że jesteś 
osobą mądrą i wartościową? A błędy? Były. I to jest 
normalne.
W krainę jesiennego słońca
Pierwsze ćwiczenia nad wyciszeniem rozgadanego 
umysłu są dość trudne. Niełatwo jest przełamać ba-
rierę utartych uprzedzeń. Dopiero po ich pokonaniu 
osiągasz coraz dłuższe okresy wyciszenia. Im stają 
się one dłuższymi, tym częściej zaczynasz dostrze-
gać głębię własnej istoty, pełnię barw życia, wartość 
własnych doświadczeń, radość obcowania między-
ludzkiego, twoje zapomniane i zatarte wewnętrzne 
piękno. Zauważasz jak, wbrew pozorom, mało siebie 
znasz. Odkrywasz swoje niewykorzystane, potencjal-
ne możliwości, prawdziwe przyczyny dotychczaso-
wych niepowodzeń oraz jak możesz osiągnąć głęb-
szą harmonię z samym sobą i dalszym otoczeniem. 
Słowem, znacznie podnieść jakość własnego wędro-
wania w coraz dalszą krainę jesiennego słońca.

Andrzej Wasilewski
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Mała żyrafa  
we wrocławskim ZOO

Jeśli lubicie oglądać 
małą żyrafę, to jest po 
temu wyjątkowa okazja.
We wrocławskim ogrodzie zoo-
logicznym 25 października poja-
wiła się na świecie mała żyrafa. 
Jak mówią opiekujący się żyra-
fami mała samiczka albo bryka, 
albo wyleguje się w cieple koło 
grzejnika. Jednak ciągle śledzi 
co robi mama i przy najmniej-
szym zagrożeniu natychmiast 
chowa się między maminymi 
nogami. Widok kamer i apa-
ratów fotograficznych bardziej 
stresował mamę niż małą Irmę. 
Po chwili zaczęła brykać na 
wybiegu, ku uciesze reporte-
rów. Na duży wybieg zostanie 
wypuszczona dopiero wiosną, 
kiedy będzie już większa i sil-
niejsza. Ciotki żyrafy zaglądały 
na mały wybieg z ciekawością.
Żyrafy należą do gatunków za-
grożonych wyginięciem, dla-
tego zachowanie materiału 
genetycznego w ogrodach zoo-
logicznych jest ważną misją słu-
żącą przetrwaniu gatunków.

fot. i txt.: Jerzy Dudzik
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Panorama  
Racławicka
W tym roku obchodzimy Rok Kościusz-
kowski. W październiku przypadała 200 
rocznica śmierci Bohatera Narodowego. 
Sto lat temu z małym okładem kult generała był jesz-
cze większy, a tym bardziej w Krakowie. Insurekcja. 
Tam też prześmiewca Boy Żeleński mową wiązaną 
naigrywał się z władzy, z ich oburzenia, kiedy został 
rozebrany budynek zwany Basztą Kościuszki. Z tego 
wierszyka pozostał jeden rym, który wyrwany z kon-
tekstu z czasem zyskał inne znaczenie.

- „Tu, pod tą gruszką

Drzemał Kościuszko!!”

Dopieroż robi się skweres!

- „A pod tą drugą

K o ł ł ą t a j H u g o

Załatwiał mały interes!”

Następnie rymy zmieniono i jeszcze przed wojną 
rymy brzmiały tak:

Tu pod tą gruszką sikał Kościuszko

a pod tą druga Kołłątaj Hugo

ku zgorszeniu dworskich dam, które w ogóle o fizjo-
logii nie myślały i nawet się nie rumieniły. Po wojnie 
wierszowanie zniknęło wobec dominacji fornalskich 
zwrotów w mowie powszedniej. Zresztą nie było kogo 
gorszyć mową wiązaną po przejściu hord ze wscho-
du i zachodu przez cywilizowaną inteligencką Pol-
skę. Ten przydługi wstęp ma służyć reklamie komik-
su, który to powstał na zapotrzebowanie rocznicowe 
wśród muzealników wrocławskich. Pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sta-
raniem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przy 
wsparciu finansowym Fundacji Kościuszkowskiej, 

udało się przygotować wydawnictwo zatytułowane 
„Pół- Jankes” o, jak to w komiksie, przygodach wybit-
nego wojskowego w walce o niepodległość i zniesie-
nie niewolnictwa w amerykańskich stanach północ-
nych. Komiks do nabycia w kasach w muzeum.

Wystawa „Moda 
na Cranacha”
Już można oglądać najważniejszą jesien-
ną wystawę, już można zamawiać gadże-
ty związane z wystawą w księgarni Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu.
Miłośnicy malarstwa nie będą zawiedzeni. Zobaczy-
my obrazy z Budapesztu, Berlina, Warszawy, kościo-
łów Dolnego Śląska. Grafiki, rysunki i książki uzupeł-
niają wystawę. Każde z dzieł ma bogatą historię. We 
Wrocławiu i okolicach obrazów Cranacha Starszego 
i Młodszego było dużo. Stało się tak za sprawą Bar-
bary Herrmann, córki Lucasa Cranach Młodszego, 
która mieszkała we Wrocławiu. Niestety, powojenne 
losy zbiorów zgromadzonych we Wrocławiu sprawiły, 
że teraz obrazy są wypożyczane z innych muzeów. 
Nie zobaczycie na wystawie „Bitwy pod Orszą”, du-
żego, niezwykle drobiazgowo namalowanego batali-
stycznego dzieła, które przed wojną było prezento-
wane w Śląskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
i Starożytności we Wrocławiu.
Wystawa została przygotowana dla uświetnienia 
rocznicy 500-lecia Reformacji.

Nadworny malarz Lutra
Lucas Cranach Starszy pełnił w Wittenberdze ważną 
funkcję nadwornego malarza na książęcym dworze. 
Łączyła go głęboka znajomość z Marcinem Lutrem, 
Luter był ojcem chrzestnym jednej z córek Cranacha 
– stąd też pewno liczne portrety Marcina Lutra wy-
konane przez Cranacha. Z biegiem czasu moda na 

posiadanie pięknie wyrysowanych obrazów rosła.
Wystawie towarzyszy katalog, do nabycia w księgar-
ni, i liczne gadżety. Warto się wybrać na wystawę i na 
przedświąteczne zakupy.
Oczywiście muzeum przygotowało ogromny program 
wydarzeń towarzyszących wystawie.

Program
18 listopada
Dzień wokół wystawy „Moda na Cranacha”
10:00 Stworzenie świata według Cranacha – zabawa 
plastyczna dla dzieci (6–12 lat), prowadzi Barbara 
Przerwa
12:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie, Marek 
Pierzchała
13:00 O strojach u Cranacha – wykład dr Małgorzaty 
Możdżyńskiej-Nawotki
14:00 Pokaz strojów z epoki – zespół tańca dawnego 
Serenissima Wratislavia
15:00 Pokaz i nauka tańców renesansowych – Sere-
nissima Wratislavia
11:30–16:00 Porozmawiaj z modelką Cranacha – 
Agnieszka Kuprianowicz wcieli się w postać z obra-
zów Cranacha i będzie odpowiadać na pytania zwie-
dzających, opowiadać o artyście, życiu codziennym 
w epoce itp.

25 listopada
10:00 Moda w obrazach Cranacha – zabawa pla-
styczna dla dzieci (6–12 lat), prowadzi Michał Piecz-
ka
11:00 Nie tylko słowo – wykład Marka Pierzchały
13:00 Spacer z wolontariuszami po wystawie „Moda 
na Cranacha”

30 listopada, godz. 11:00
Czwartek z Cranachem – oprowadzanie po wystawie
2 grudnia
10:00 Mój Cranach, zabawa plastyczna dla dzieci 
(6–12 lat), prowadzi Sławomir Ortyl
11:00 Utracone skarby dawnych wrocławskich muze-
ów, wykład dr. Roberta Hesia i promocja jego książki 
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•	3 posiłki dziennie
•	komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem 

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

rowerowych
Ośrodek Wczasowy Komandor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

Ośrodek Wczasowy Komandor w Pogorzelicy 
zaprasza na wypoczynek nad morze

Sprawdź szczegóły na: www.owkomandor.pl
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Czekamy! 
tel. 91 386 30 19    kom. 501 571 830    biuro@owkomandor.pl
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pod tym samym tytułem
13:00 Postać Lutra w memach internetowych, pre-
zentacja Barbary Andruszkiewicz

7 grudnia, godz. 11:00
Czwartek z Cranachem – oprowadzanie po wystawie

9 grudnia
Tajemnicze losy dzieł sztuki – Madonna pod jodłami 
i inne obrazy Lucasa Cranacha
10:00 „Madonna pod jodłami”. Oryginał, kopia, repli-
ka – zabawa plastyczna dla dzieci (6–12 lat), prowa-
dzi Izabela Trembałowicz-Chęć
13:00 Casus „Madonny pod jodłami” Lucasa Crana-
cha Starszego, czyli jak fałszowano obrazy – wykład 
dr hab. Andrzej Kozieła
15:00 I tylko Cranachów żal – wykład dr. hab. Piotra 
Oszczanowskiego

14 grudnia, godz. 11:00
Czwartek z Cranachem – oprowadzanie po wystawie

16 grudnia
9:00 Śladami dzieł Cranacha we Wrocławiu – spacer 
prowadzony przez dr. hab. Piotra Oszczanowskiego. 
Spacer rozpocznie się przy kościele św. Krzysztofa 
(róg ul. Kazimierza Wielkiego i Wierzbowej)
12:00 O Cranachu „dla tych, co wiecznie dążąc, tru-
dzą się” – wykład dr Beaty Lejman
10:00 Ćwiczenia z perspektywy według Cranacha – 
zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6-12 lat, gale-
ria wystaw czasowych i sala 116, prowadzi Grzegorz 
Wojturski
13:00 Dzieła warsztatu Lucasa Cranacha Młodszego 
w kościele Mariackim w Wittenberdze w świetle no-

wych badań – wykład prof. Jana Harasimowicza

28 grudnia, godz. 11:00
Czwartek z Cranachem – oprowadzanie po wystawie

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora w każdą so-
botę mogą kupić bilet na wystawy czasowe za 1 zł.

Wrocław  
na widelcu
Miód z pyłkami, sery z małej domowej 
wytwórni, wyroby garmażeryjne, wędliny 
o tradycyjnym smaku, ale też gruzińska 
wersja gulaszu z wołowiny czy inspiro-
wane kuchnią azjatycką pasztety i pasty 
z dodatkiem sosów ze świeżych warzyw. 
Niesamowite ile smaków, ile małych lokali, w któ-
rych ludzie z pasją do gotowania szykują potrawy dla 
wrocławian i turystów. Gotują we Wrocławiu świetni 
szefowie kuchni i rywalizują ze sobą. To dlatego po-
wstał przewodnik po smakach Wrocławia. Napisali 
książeczkę Piotr Bikont i Robert Makłowicz. Wydał 
Urząd Miasta. Książka jest dostępna w Biurze Pro-
mocji Miasta. Robert Makłowicz, który z okazji wyda-
nia książki rozdawał też laury gastronomom, mówił, 
że jest zachwycony sposobem uprawiania gastrono-
mii we Wrocławiu. Innowacyjna, świeża w pomysły 
jest wrocławska kuchnia, a Europa na widelcu jest 
najlepszą imprezą kulinarną w kraju, uważa gastro-

nom. Świadczą o tym tłumy na Rynku w czasie tego 
kulinarnego festiwalu. W rozmowach z trudniącymi 
się wytwarzaniem nalewek, serów, wędlin słychać 
głosy, że wygodniej zajmować się wytwarzaniem 
hobbystycznie, bo przepisy i kontrole są zbyt rygo-
rystyczne. Jakoś poradzili sobie z tym problemem 
piwowarzy, to i inni producenci dadzą radę. Wszak 
sama strawa bez napitków i rozmowy jest jedynie za-
spokajaniem potrzeb fizjologicznych i ze szlachetną 
sztuką kulinarną nie ma nic wspólnego.

Jerzy Dudzik

Nasz reporter Jurek Dudzik przygotował dla Państwa kalendarium 
najciekawszych wydarzeń ze świata kultury i sztuki na jesienno-zimowy sezon. 
Sprawdźcie, gdzie warto pójść, co obejrzeć i czego posłuchać. c.d. 8-9
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Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju o dpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemn iku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

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

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

w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

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

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

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

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

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

6. tekstylia;

Informacje

REKLAMA

OH KINO
W Arkadach Wrocławskich nowy ope-
rator. Popcorn, coca-cola, ekologiczna 
żywność czy kawa w kubku i film na du-
żym ekranie z głośną muzyką. 
Czy to wystarczy we Wrocławiu, by przyciągnąć wi-
dzów? Zobaczymy. Repertuar na najbliższy miesiąc 
zapowiada się atrakcyjnie. Ceny promocyjne dla 
seniorów w czwartki, chociaż w środy jest taniej dla 
wszystkich. W dalszym ciągu 10 sal, ponad 2800 
miejsc. Wygodne fotele, wysokiej jakości dźwięk i cy-
frowa projekcja filmów, tak od strony technicznej za-
chwala zmiany prezes OH KINO Paweł Trojan. Mówił 
także, że OH KINO chce angażować się w seanse 
dyskusyjne, w filmy ambitne. Życzymy powodzenia.

Nowy dworzec 
autobusowy
W podziemiach nowej galerii handlowej został oficjal-
nie otwarty nowoczesny dworzec autobusowy. Zbu-
dowany na potrzeby Polbus-PKS spółka z o.o. nowy 
dworzec zajmuje niewielką powierzchnię na pozio-
mie -2 w ogromnym gmachu nowej galerii. Pachnie 
nowością, błyszczy neonami, podświetlonymi tabli-
cami i na pierwszy rzut oka przypomina dyskotekę. 
Windy, schody ruchome, mają zapewnić sprawne 
przemieszczanie się pasażerów. Kasy są na pozio-
mie parteru tam też toalety i kilka siedzeń dla oczeku-
jących pasażerów. Na perony zjeżdżamy windą lub 
dwoma biegami schodów ruchomych. Szklane wia-
trołapy i już możemy oddychać świeżym powietrzem 
na podziemnych peronach. Stanowisk odjazdowych 
jest 11, dla wysiadających 3. Projektanci uważają, 
że to wystarczy, by obsłużyć pasażerów autobusów 
we Wrocławiu. Czas pokaże, czy mają rację. Małe 

prywatne firmy przewozowe dalej będą odjeżdżały 
z pobliskiej ulicy Dawida. Mamy blisko siebie ogrom-
ny węzeł komunikacyjny prawie nowy dworzec PKP, 
nowy autobusowy, przewozy do pobliskich gmin 
i powiatów i komunikację miejską. Teraz należałoby 
przemieścić miejsca odjazdu autobusów na lotnisko, 
by nie ciągać się z bagażami przez ponad pół kilome-

tra. To jednak jest w gestii Wydziału Komunikacji. Jak 
już przyjedziecie do Wrocławia autobusem, to jedną 
z atrakcji jest jazda ruchomymi schodami i chodnika-
mi w nowej galerii. Świetnie wypełnia czas oczekiwa-
nia na przesiadkę.
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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

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

REKLAMA

Galeria Miejska
Obrazoburczy, szokujący czy odważny, 
twórczy? Na takie pytanie każdy może 
sobie odpowiedzieć, jeśli obejrzy wysta-
wę Macedończyka Aleksandara Stanko-
skiego. 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Skopie nie-
wątpliwie ma sporo do powiedzenia i oczekuje od 
odbiorcy, że ten nie pozostanie obojętny po obejrze-
niu prac. Zobaczycie obrazki polityczne, historyczne, 
religijne, promujące chuć, ale też portrety i rysunki 
wykonane długopisem. Widać biegłość warsztatową. 
Czy ta wystawa może się podobać? Z gustami się 
nie dyskutuje. Do 25 listopada można oglądać prace 
w Galerii Miejskiej. Wstęp wolny.

Makbet  
w Capitolu
Zapowiada się ciekawie, nawet bardzo 
ciekawie. Na Dużej Scenie wrocławskie-
go Capitolu zostanie wystawiony Makbet. 
W teatrze, gdzie do tej pory królowały piosenki i mu-
sicale nagle tak poważne przedsięwzięcie teatralne? 
Na dodatek mocno krwiście i nietypowo. Scena zo-
stała podzielona na dwie strefy, proscenium na mo-
nologi i ogromna ruchoma platforma o różnym pochy-
leniu, co daje niesamowitą perspektywę dla widzów. 
Prawie żadnych rekwizytów nie zobaczycie w przed-
stawieniu, czysta gra ruchem, makijażem, głosem, 
gestem, wyrazem twarzy, muzyką. Teatr w całym 
znaczeniu tego słowa, aktorski. Z ogromnym przesła-
niem o wartościach podstawowych, o człowieczeń-
stwie, o dążeniu do władzy, o następstwach brutal-
nych morderstw w walce o władzę, o wadze słowa.

Jak mówi Agata Duda-Gracz, wszystko dzieje się 
w jednym mgnieniu oka, w jednej sekundzie, w ostat-
nim przebłysku. Tak zostało ułożone, że poszczegól-
ne wątki pochodzą z różnych tłumaczeń tekstu Szek-
spira. Bitwa, rzeź, krew i zbrodnicze myśli. To klęska 
człowieczeństwa? Z pełnym przekonaniem wyrzą-
dzania zła dzieje się przecież opowieść w dramacie 
Szekspira. Sami sobie odpowiecie, a na pewno bę-
dziecie szukali odpowiedzi po obejrzeniu spektaklu. 
A warto go obejrzeć!
Aktorów na scenie dużo, prawie cały zespół Teatru 
Capitol i wielu gościnnie – ponad 40 aktorów. Budują 
postacie z przekonaniem i zaangażowaniem, bo teatr 
nie musi być miły dla oka, ma wstrząsnąć. Zmusić do 
myślenia.
Reżyseria, adaptacja, scenografia, pomysł, kostiu-
my: Agata Duda-Gracz
Muzyka mroczna, świetnie wpisująca się w bitewne 
tragedie: Maja Kleszcz i Wojciech Krzak
Światła: Katarzyna Łuszczyk

300 x Mayday 2 
w Teatrze  
Komedia
Okazja wyśmienita, jest co świętować. Przedstawie-
nie będzie wystawione po raz trzechsetny na wro-
cławskiej scenie. Wojtek Dąbrowski i Paweł Okoński 
serdecznie zapraszają na to jubileuszowe przedsta-
wienie. Po spektaklu będzie można spotkać się z ar-
tystami, świętować kieliszkiem musującego nektaru. 
Czy ten spektakl będzie szczególny, czy będą nie-
spodzianki? Jeśli uda się wam kupić bilety, przekona-
cie się sami. Cos przygotujemy na pewno, zapewnia 
dyrektor Teatru Komedia.
Jak wiedzą wszyscy miłośnicy talentu Wojtka Dą-
browskiego, tenis jest jego pasją. Po świątecznych 
szaleństwach na początek karnawału zostanie zor-

ganizowany turniej tenisowy. W dniach 5- 7 stycznia 
2018 zjadą do Wrocławia sławy polskiej sceny, by ba-
wić publiczność na kortach klubu tenisowego Match-
point w Kobierzycach. Oprócz różnych wersji debla 
w turnieju pojedynczym panów wezmą udział aktorzy 
kabaretów. To turniej prawdziwie męski, były próby 
zainteresowania dam polskiej sceny, ale zgłosiły się 
tylko 4 panie czynnie uprawiające ten sport. Dochód 
z turnieju jest przeznaczony na wspomożenie Hospi-
cjum dla dzieci- oświadczył Wojtek Dąbrowski.
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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 dofinansowaniem 

od 1365 zł /os .

Bursztynowy  
Sylwester 17/18

4 dni 
930 zł/os

REKLAMA

Dni Seniora i Dni Gerontologii
do zobaczenia za rok!
Blisko 200 różnorodnych wydarzeń i atrakcji znalazło się w tegorocznej edycji Dni Seniora, koordynowanych 
przez Wrocławskie Centrum Seniora, w której licznie uczestniczyli adresaci święta – ponad 1500 osób.  
W kilka dni później odbyło się kolejne ważne wydarzenie – II Dni Gerontologii.
W trakcie inauguracji Dni Seniora został pobity Ka-
peluszowy Rekord Wrocławia – 1493 kapelusze, 
wręczono nagrody dla laureatów konkursu kapelu-
szowego oraz przyznano tytuły i statuetki dla kolej-
nych pięciu „Przyjaciół Seniorów”, działających na 
rzecz poprawy życia osób starszych. Na przełomie 
września i października seniorzy z całego Dolnego 
Śląska uczestniczyli w przygotowanych specjalnie 
dla nich propozycjach kulturalnych, warsztatach edu-
kacyjnych, prelekcjach z zakresu profilaktyki i ochro-
ny zdrowia, w bezpłatnych badaniach oraz konsulta-
cjach medycznych. Nie zabrakło zajęć dla ducha i dla 
ciała, takich jak: warsztaty twórczego pisania, z za-
kresu biblioterapii i rozwoju osobistego, zajęcia gim-
nastyczne, ogólnorozwojowe i relaksacyjne. W tym 
roku ogromną popularnością cieszyły się potańcówki 
i zabawy taneczne. Zawody sportowe, organizowa-
ne w ramach Senioriady, przyciągnęły prawie 300 
aktywnych seniorów. Na stałe już w harmonogram 
jesiennych wydarzeń wpisały się Targi Senioralne 
z bogatą i różnorodną ofertą Partnerów Wrocławskiej 
Karty Seniora, Miejsc Przyjaznych Seniorom oraz 
stowarzyszeń i fundacji prosenioralnych. Przebieg 
targów uatrakcyjnił kolorowy i żywiołowy Przegląd 
Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych. W ra-
mach Przeglądu Twórczości Senioralnej mogliśmy 
wysłuchać i podziwiać we wspaniałej scenerii Teatru 
Muzycznego Capitol 372 chórzystów wchodzących 
w skład 19 Chórów i Zespołów Śpiewaczych. W trak-
cie Dni Seniora zostało wydanych około 600 kart 
uprawniających do zniżek.

Debaty o polityce senioralnej
Ledwie zakończyły się Dni Seniora, gdy znów odby-
ło się ważne wydarzenie dedykowane osobom star-
szym – II Dni Gerontologii – interdyscyplinarne forum 
wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania no-
wych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości 
ich życia. Podczas I Wrocławskiego Forum Senioral-
nego, zainicjowanego przez Wrocławskie Centrum 
Seniora, spotkali się eksperci w dziedzinie gerontolo-
gii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób 

starszych, media, firmy komercyjne, kadra akade-
micka, studenci i seniorzy. Przez trzy dni naukowcy, 
praktycy i seniorzy dyskutowali o polityce senioralnej, 
wnosząc nowe pomysły i rozwiązania. W II Dniach 
Gerontologii wzięło udział ponad 500 osób. 

Wrocławskie Centrum Seniora serdecznie dziękuje 
seniorom za aktywne uczestnictwo w przygotowa-
nych wydarzeniach, Partnerom, Patronom Medial-
nym i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji wielkiego święta osób starszych. Do 
zobaczenia za rok!

Malarstwo  
holenderskie

poleca

Wydawnictwo aRKaDY, ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa
tel. 22 444 86 61, 22 444 86 70, 22 444 86 97

email: sklep@arkady.info, info@arkady.eu
www.arkady.com.pl 

Koraliki. Jak zrobić 
zabawki i ozdoby

Dzieje Polski  
w obrazach

Skarby sztuki 
w Polsce
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Od hakera do pisarza
Mówią o nim „Hannibal Lecter cyberprzestępczości” lub „24-godzinny haker”. 
Atakował komputery gwiazd, FBI, a nawet Pentagonu. Autor bestselleru „Haker. 
Prawdziwa historia szefa cybermafii”. Kim jest i czym się zajmuje Kevin Poulsen?

To nazwisko jest znane każdemu, kto choć raz zajrzał 
do Internetu w poszukiwaniu informacji o cyberprze-
stępcach. Poulsen zaliczany jest do dziesiątki najlep-
szych w swoim fachu i nie jest to przypadek. Sam 
o sobie mówi, że jest przeceniany, ale to, co potrafi 
zrobić, mając w swoim zasięgu komputer, jest dowo-
dem na jego ponadprzeciętne umiejętności. 

„Przygodę” z cyberprzestępczością rozpoczął w wie-
ku 17 lat. Włamał się wtedy do bazy Departamentu 
Obrony USA. Jednak w związku z tym, że nie wyrzą-
dził żadnej szkody, nie był ścigany za ten występek. 
Uniknięcie odpowiedzialności sprawiło, że Poulsen 
czuł się tylko zachęcony do dalszej działalności. 

Po kilku latach zaczął pracować dla Pentagonu. Wła-
śnie wtedy dokonał przestępstwa federalnego, usu-
wając dane dotyczące śledztwa w sprawie prezyden-
ta Filipin — Ferdynanda Marcosa. Zaczęło ścigać go 
FBI, jednak Kevin był nieuchwytny i zniknął aż na 17 
miesięcy. Nie oznaczało to, że był offline, ponieważ 
ciągle kontynuował wykradanie i publikowanie zdo-
bytych danych. Ze światem podzielił się m.in. wykra-
dzionymi nagraniami rozmów między ambasadora-
mi, gangsterami czy politykami.

Największą sławę zdobył na początku lat 90., kie-
dy to został zwycięzcą konkursu, organizowanego 

przez KISS-FM. Zasady były proste — osoba, któ-
ra dodzwoni się do stacji jako 102 w kolejności, wy-
gra 20 tysięcy dolarów i Porsche 944 S2 Cabriolet. 
Oczywiście Poulsen zdobycie głównej nagrody, nie 
zawdzięczał swojemu szczęściu. Okazało się, że 
zablokował wszystkie linie telefoniczne łączące się 
z radiem i tym samym zapewnił sobie zwycięstwo. 
Po tym wydarzeniu Kevin dalej uciekał i ukrywał się 
w różnych miejscach. Wszystko się zmieniło, kiedy 
w programie „Unsolved Mysteries” opisano jego hi-
storię. Kilka dni po emisji, jeden z widzów rozpoznał 
go w lokalnym sklepie podczas zakupów i szybko za-
wiadomił odpowiednie służby. FBI w końcu go złapa-
ło, lecz funkcjonariusze nie do końca wiedzieli jaką 
karę mu wymierzyć, bowiem Poulsen znał dużo taj-
nych informacji. Ostatecznie został skazany na 5 lat 
więzienia i otrzymał zakaz zbliżania się do komputera 
przez 3 lata.

Po zakończeniu wyroku postanowił zostać dzienni-
karzem. Zaczął od napisania artykułu dla „WIRED”, 
w którym opisał działania programistów komputero-
wych, próbujących zapobiec problemowi Y2K, czyli 
„pluskwy milenijnej”. W roku 2000 rozpoczął pracę 
w startupie „SecurityFocus”, jako redaktor naczelny 
i zaczął pisać o problemach związanych z haker-
stwem i bezpieczeństwem w internecie. Po pewnym 

okresie powrócił do „WIRED”, a w międzyczasie po-
stanowił wykorzystywać swoje stare nawyki w do-
brym celu. Napisał oprogramowanie, które pozwalało 
znajdować na „MySpace”, przestępców seksualnych. 
Dzięki jego pracy zarejestrowano ich setki, a dziesiąt-
ki złapano. Poulsen opublikował również serię arty-
kułów na temat potajemnego aresztowania młodego 
analityka wywiadu w Iraku, podejrzanego o opubliko-
wanie setek tysięcy niejawnych dokumentów na por-
talu „WikiLeaks” (gdzie można to robić anonimowo). 
Tekst ten wzbudził w tamtym czasie dużo kontrower-
sji. Podejrzewano nawet, że informacje te, Poulsen 
zaczerpnął z nielegalnego źródła. Nic mu jednak nie 
udowodniono. 

Założony przez ex-hakera blog „Threat Level”, zdobył 
w 2008 roku nagrodę Knight-Batten za innowacyjne 
dziennikarstwo, a w 2010 został okrzyknięty naj-
lepszym blogiem roku. Po tych sukcesach Poulsen 
stworzył oprogramowanie zapewniające bezpieczny 
kontakt, pomiędzy dziennikarzami a ich anonimowy-
mi źródłami. Obecnie jest on używany przez kilka-
naście organizacji, między innymi Washington Post 
i New Yorker. W 2011 roku, światło dzienne ujrzała 
jego książka o koledze po fachu — hakerze Maxie 
„Icemanie” Butlerze. Zebrała dużo pozytywnych re-
cenzji i otrzymała miano bestsellera. 

- Wbrew pozorom osoby zwane „hakerami” nie za-
wsze mają złe intencje — tłumaczy Robert Dziemian-
ko z G DATA. Znajdą się wśród nich jednak i tacy, któ-
rzy zajmują się wyłudzaniem informacji, czy pieniędzy 
od pojedynczych użytkowników lub nawet całych firm 
(potwierdzają to ataki typu Petya, Bad Rabbit). Po-
siadając odpowiednie i zaktualizowane oprogramo-
wanie antywirusowe (np. G DATA Total Security), nie 
trzeba bać się ataków. Programy szyfrujące, zawarte 
w nim pozwalają ukryć i zaszyfrować dane w tzw. sej-
fie. Użytkownik może utworzyć dowolną ilość sejfów, 
do których dostęp chroniony jest hasłem. Każdy sejf 
może mieć kilka różnych haseł dostępu na różnym 
poziomie uprawnień. Dla przykładu - można stworzyć 
hasło, które umożliwi jedynie odczyt danych z sejfu, 
a opcja edycji lub usunięcia ich będzie niedostępna. 
To dobre zabezpieczenie przed hakerami, którzy ze-
szli na „złą drogę” — dodaje ekspert z G DATA. 

Historia Kevina Poulsen jest świetnym przykładem na 
to, że haker nie zawsze musi wykorzystywać umiejęt-
ności do złych celów. Kevinowi Poulsenowi udało się 
oderwać od złych przyzwyczajeń i zmienić je w coś 
dobrego. Kiedyś był cyberprzestępcą, obecnie — 
mężem i ojcem oraz ekspertem od bezpieczeństwa.
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Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. www.fielmann.com

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

Wszystkie drogi prowadzą do ASTRY
Bez względu na to, jaki środek komunikacji wybierzesz , do ASTRY trafisz bez problemu!  
Jesteśmy przy skrzyżowaniu Legnickiej, Lotniczej, Milenijnej i Na Ostatnim Groszu.
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C.H. ASTRA 
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6
Supermarket Spożywczy 
pon-sob 8.00-21.00, nd 10.00-16.00

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

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

REKLAMA

Zapraszamy w dniach 2-3 grudnia 2017 r.  
na spotkanie ze Św. Mikołajem!
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Jeśli ukończyłeś 65 lat i masz mieszkanie, możesz  
ubiegać się o rentę dożywotnią. Renta dożywotnia 
jest produktem znanym już od kilkudziesięciu lat nie 
tylko w większości krajów europejskich, ale również 
na świecie. Najwięcej osób korzysta z dodatkowych 
świadczeń  do emerytury w Stanach Zjednoczonych 
oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce już od ponad 7 lat 
działają firmy, zajmujące się profesjonalnie działalno-
ścią tego typu. 

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

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

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

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

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

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

801 801 841
Zadzwoń, a my  
oddzwonimy do Ciebie!

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

 
 

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

Kolporter zachęca do współpracy osoby 50+

  Dołącz do nas! 
Poprowadź 
     salonik prasowy!

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

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

REKLAMA
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Twoja szansa na życie bez bólu
Dolegliwości bólowe narządu ruchu są poważnym problemem większości 
społeczeństwa. Jednak dzięki odpowiednim terapiom można pomóc  
w przypadkach, wobec których lekarze niejednokrotnie rozkładają ręce.

Rozwijające się w szybkim tempie dział medycyny 
manualnej oraz fizjoterapia dają coraz większe na-
dzieje na wyleczenie lub poprawienie komfortu życia 
w przypadku schorzeń, których nie potrafi wyleczyć 
medycyna konwencjonalna. – Pacjenci w każdym 
wieku, począwszy od niemowląt poprzez dzieci, na-
stolatki, osoby dorosłe i starsze przekraczają próg 
mojego gabinetu, szukając sposobu na złagodzenie 
bólu. Chcą poprawić komfort swojego życia bądź 
zwyczajnie mają już dość leków przeciwbólowych 
lub iniekcji sterydowych – mówi mgr Jakub Chrza-
nowski, fizjoterapeuta. 
Podejście, według którego działa, opiera się głównie 
na holistycznym spojrzeniu na pacjenta i jego pro-
blemy. Jest to całościowe postrzeganie człowieka, 
nawiązujące zarówno do narządu ruchu, jak również 
do innych układów: oddechowego, krążeniowego, 
hormonalnego czy pokarmowego. Jak wyjaśnia Ja-
kub Chrzanowski, wynika to z faktu, iż człowiek jest 
bardzo złożony. Ból kręgosłupa może wynikać nie 
tylko z powodu przeciążenia narządu ruchu, przy-
czyny mogą być nieoczywiste, jak np. nieprawidłowa 
praca narządów wewnętrznych. Zaś ból kolana jest 
często ściśle związany z nieprawidłowościami ana-
tomicznymi pomiędzy stopą, biodrem i kręgosłupem. 
Leczenie przyczyn choroby
Przewagą całościowego podejścia do pacjenta jest 
więc fakt, że szuka się i leczy przede wszystkim 
przyczyny jego dolegliwości, a nie jedynie objawy, 
z którymi się zgłasza.
W codziennej praktyce fizjoterapeuta stosuje szereg 
narzędzi terapeutycznych, począwszy od koncepcji 
osteopatii, która silnie wiąże się z podejściem ho-
listycznym, różnych form terapii manualnej, aku-

punktury, dermopresury czy najskuteczniejszych 
zabiegów fizykalnych, jak znana i ceniona fala ude-
rzeniowa – wszystko w zależności od miejsca i stop-
nia bólu.
– Dzięki szeregowi udogodnień jestem w stanie po-
móc pacjentom zarówno z dolegliwościami narządu 
ruchu, jak i z dolegliwościami trzewnymi (bóle brzu-
cha), zaburzeniami oddychania (astma, dusznica), 
migrenowymi bólami głowy oraz wszystkimi innymi 
dolegliwościami, jakie klasyczna medycyna klasyfi-
kuje jako niespecyficzne – wymienia Jakub Chrza-
nowski.
Uniknąć operacji
Fizjoterapeuta wspomina przypadek 67-letniej kobie-
ty, która borykała się z kilkumiesięczną rwą kulszową 
prawej nogi. Nie mogła na nią stanąć, odczuwała sil-
ny, promieniujący i piekący ból. Co tydzień odwie-
dzała gabinety lekarskie w poszukiwaniu pomocy, 
ale leki przeciwbólowe i zastrzyki nie dawały długo-
trwałych rezultatów. Gdy trafiła do gabinetu, nie spo-
dziewała się cudów, jednak już po kilku dniach od 
pierwszej terapii zaczęła połowicznie obciążać nogę, 
po drugiej wizycie zaczęła chodzić, obciążając dwie 
nogi. Dolegliwości bólowe zmniejszały się, a po kilku 
wizytach powróciła do normalnego funkcjonowania.
W Gabinecie Terapii znajdziemy pomoc zarówno 
przy typowych dolegliwościach narządu ruchu, jak 
i mniej specyficznych problemach. – Nie boję się 
wyzwań i często zdarza mi się pracować również 
z bardziej wymagającymi przypadkami, gdy lekarze 
doradzali już ostateczność, czyli leczenie operacyj-
ne, a dzięki wizycie u mnie udało się tego uniknąć 
– mówi Jakub Chrzanowski.

Terapia narządów 
wewnętrznych

mgr Jakub Chrzanowski
Gabinet Terapii
ul. Rogowska 50A, Wrocław
tel. 505 808 945

www.terapiagabinet.pl

Terapia manualna w obrębie narządu ruchu np.  
kręgosłupa, zaburzeń układowych (narządów 
wewnętrznych). Zabiegi z wykorzystaniem fali 
uderzeniowej, akupunktury i dermopresury.

REKLAMA
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Geriatra. Lekarz dla seniora
Na mapie Wrocławia przychodnia VITa jest jedną z nielicznych, w której można 
otrzymać poradę geriatryczną. o tym, kim jest lekarz tej specjalizacji i dlaczego warto 
go odwiedzić, rozmawiamy z dr n.med. edytą Karasek, lekarzem geriatrą.

Geriatra, czyli lekarz od…?
Edyta Karasek: To lekarz, który zajmuje się osobami 
starszymi. Tak jak pediatra jest od dzieci, tak geriatra od 
seniorów. To młoda specjalizacja i nie wszystkim jeszcze 
znana, choć bardzo potrzebna.
Mamy ogromny deficyt geriatrów. Powstająca sieć szpitali 
nie ułatwia dostępu do leczenia geriatrycznego – oddziały 
tej specjalizacji są likwidowane. Leczenie geriatryczne 
jest dziś dostępne głównie komercyjnie. Na szczęście nie 
jest drogie. Wizyta u geriatry to oszczędność: pomimo 
że całościowa ocena geriatryczna kosztuje, to unikamy 
chodzenia od lekarza do lekarza i wydawania pieniędzy 
na specjalistyczne konsultacje.
Nie bójmy się pójść do geriatry. Lekarz, który wybiera 
tę specjalizację, chce pomagać osobom starszym. Musi 
także posiadać pewne cechy, np. dużo empatii i umieć 
w sposób komunikatywny pracować z seniorem, np. mieć 
donośny głos. Nie jest to specjalizacja dochodowa, wybie-
ra się ją z powołania.
Jak wygląda wizyta u geriatry?
E.K.: Istotą myślenia geriatrycznego jest całościowe spoj-
rzenie, znalezienie tzw. wielkich problemów geriatrycznych 
i ustalenie priorytetów dla pacjenta. Standardem jest cało-
ściowa ocena geriatryczna, czyli przyjrzenie się, jak wyglą-
da sprawność starszego człowieka, jak funkcjonuje głowa 
i psychika, ale także, jaki jest jego stan odżywienia, jakie są 
parametry funkcji ważnych dla życia narządów, czyli ocena 
badań laboratoryjnych, na jakie schorzenia cierpi i jakie 
problemy wynikają z przyjmowania wielu leków.
Ustalamy, jak senior radzi sobie w środowisku domowym 
z podstawowymi czynnościami życia codziennego takimi 
jak poruszanie, mycie, ubieranie się, korzystanie z toalety, 
kontrolowane wydalanie moczu i stolca, jedzenie oraz 
z zaawansowanymi, do których zaliczamy np. samodziel-
ne korzystanie z telefonu, gospodarowanie pieniędzmi, 
przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, przemiesz-
czanie się dalej niż na spacer. Dokonujemy oceny spraw-
ności umysłowej. Wykonujemy testy w kierunku depresji, 
a także zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych. 
Przyglądamy się masie  ciała, masie mięśniowej, oce-
niamy stan odżywienia, dopytujemy, czy pacjent schudł 
ostatnio, bo w  procesie starzenia naturalne jest, że traci-
my masę mięśniową i ważne jest, aby szybko wychwycić 
ryzyko niedożywienia. Oceniamy sprawność samodzielne-
go poruszania się. Jeżeli ktoś sygnalizuje upadki, drżenie 
kończyn, spowolnienie ruchowe, to powinniśmy ocenić 
tego pacjenta pod kątem choroby Parkinsona, którą 
można leczyć, ale oprócz neurologa żaden specjalista nie 
zwróci uwagi na taki problem.
Dla chorowania w starości charakterystyczna jest wie-
lochorobowość i wielolekowość, dlatego lekarz geriatra 
zbiera całościowy wywiad dotyczący dotychczasowego 

obciążenia chorobami i lekami, czego nie robią inni spe-
cjaliści. Często odstawiamy leki, które nie są potrzebne 
lub działają niekorzystnie.
Aby dobrze zająć się starszym człowiekiem nie trzeba 
wymyślnych i drogich badań, takich jak tomografia kompu-
terowa czy rezonans magnetyczny. Proste rzeczy wystar-
czą. I to wszystko podczas jednej wizyty.
Czy ta wiedza pozwoli pomóc pacjentowi, bo przecież 
czasu nie cofniemy?
E.K.: Im wcześniej rozpoznamy pierwsze symptomy 
otępienia, tym szybciej wdrożymy leczenie i spowolnimy 
chorobę na tyle, aby senior pozostał jak najdłużej sa-
modzielny. Zalecimy np. zajęcia terapeutyczne uczące 
samodzielności, które trenują głowę i sprawność manual-
ną. Zajmiemy się kompleksowo chorobami wynikającymi 
ze starości, jak i tymi wniesionymi do starości. Charakte-
rystyczny dla starości jest zespół słabości, czyli związanej 
z wiekiem fizjologicznej niesamodzielności. W praktyce 
rozpoznajemy ten zespół po utracie masy ciała i masy 
mięśniowej, niedożywieniu, spowolnieniu ruchowym, 
wyczerpaniu, zmniejszeniu aktywności, które prowadzą 
do ryzyka upadku, unieruchomienia i niesamodzielności. 
Wiemy, że wczesne rozpoznanie, wdrożenie odpowied-
niego żywienia i ćwiczeń fizycznych, zwiększy masę ciała 
i sprawność pacjenta i zapobiegnie pogorszeniu jego 
samodzielnego funkcjonowania.
Czym są choroby  ze starości i choroby w starości? 
Podajmy czytelnikom przykłady.
E.K.: Będąc w wieku 60 lub 65 lat i więcej mogą pojawić 
się choroby, które rozwijają się w związku ze starzeniem 
się naszego organizmu, czyli są to choroby ze starości. Są 
to choroby starzejącego się mózgu i inne schorzenia zwią-
zane z degeneracją komórek układu nerwowego i innych 
tkanek np. demencja, czyli otępienie, choroba Parkinsona 
lub depresja, upośledzenie wzroku, słuchu, nietrzymanie 
moczu, stolca. Osoby starsze prezentują inne objawy 
depresji, niż osoby w młodym wieku, dlatego ważna jest 
umiejętność rozpoznawania tego problemu. Kolejnym 
przykładem jest delirium, czyli zespół majaczenia. Senior 
wyrwany ze swojego środowiska i rytmu biologicznego 
reaguje pobudzeniem nerwowym, zaburzeniami świado-
mości, brakiem orientacji. I w tym przypadku ważne jest, 
by umieć rozpoznawać zagrożenie tymi zespołami i móc 
w porę im zapobiegać i leczyć. Kolejny duży problem to 
upadki, które przepowiadają niesprawność funkcjonalną. 
Natomiast choroby wnoszone do starości to np. cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Kto powinien zgłosić się do geriatry?
E.K.: Senior w wieku 65+, który przestaje sobie radzić 
z codziennością. A z drugiej strony senior 65+ leczony na 

kilka chorób, które do tej swojej starości wniósł. Leczenie 
wieloma lekami to ryzyko działań niepożądanych. Takie 
osoby od razu należy skierować do geriatry.
Nie radzi sobie z codziennością. Jak to rozumieć?
E.K.: Należy obserwować. Jeśli odwiedzamy seniora co 
jakiś czas, to mamy porównanie. Przykładowo zadbana 
mama zawsze witała nas obiadem, a mieszkanie było 
wysprzątane na błysk. Przyjeżdżamy za pół roku, w domu 
nieład, obiad już nie taki jak zawsze. A w rozmowie mama 
jest zamknięta lub zapomina słów. Jeżeli zauważymy 
siniaki, to może oznaczać, że upadła. Więcej siedzi niż 
kiedyś, nie ma siły. Objawy gorszej sprawności należy 
skonsultować.
Bo osoby starsze boją się przyznać do nieradzenia sobie 
z czymś i, co ważne, w swojej dziedzinie pozostają wirtuoza-
mi. Sprawdźmy więc, jak sobie radzą poza swoją dziedziną 
lub poza domem, np. weźmy starszą mamę na spacer.
Inny częsty przykład to osoba, która trafia na SOR. Ma 
problemy z sercem, więc dostaje leki i wraca od domu. 
Rodzina widzi, że nie może wstać z łóżka. Lekarz spe-
cjalista interesuje się swoim wycinkiem i zapisuje swoje 
leki, bo nie ma korekty dawek na leki dla osób starszych. 
W takiej sytuacji trzeba skonsultować się z geriatrą.
A jaki sygnał alarmowy wskaże Pani do samoobser-
wacji?
E.K.: Gdy moja sprawność w środowisku domowym 
spada albo mam kłopot z zadaniami, z którymi kłopotu 
dotąd nie miałam, zapominam słowa podczas wypowiedzi. 
Najbardziej powinna nas niepokoić powtarzalność, np. 
powtarzanie pytań o to samo podczas rozmowy, kupowa-
nie ciągle tej samej rzeczy, niekontrolowane jedzenie tych 
samych rzeczy, np. słodyczy, szukanie rzeczy, które dana 
osoba sama schowała i posądza bliskich o kradzież, brak 
orientacji co do czasu, miejsc, osób, upadki. Nie umiem 
wrócić do domu – to już bardzo poważny sygnał.
Czy otępienie czeka każdego z nas?
E.K.: Nie musi. Oczywiście w naturalny sposób starze-
jemy się, pogarsza się nasza pamięć, funkcjonowanie, 
ale te zaburzenia mogą być bardzo łagodne. Dopiero na 
pewnym etapie uszkodzenia komórek nerwowych zmiany 
są tak poważne, że dają objawy otępienne. Jeżeli niewiele 
chorób uzbieramy po drodze, jesteśmy aktywni fizycznie, 
to może czekać nas pomyślna starość. Jeśli senior po-
chodzi z długowiecznej rodziny, nie pije, nie pali, bada się 
profilaktycznie, uprawia sport i nie dopadnie go nowotwór, 
to może żyć i 100 lat. Pamiętajmy, że to jak nasze zdrowie 
będzie wyglądało, zależy od nas samych. Wpływ środowi-
ska to aż 60-70%.

Poszukiwani 
Wolontariusze
• Interesują cię zagadnienia medyczne.

• chcesz poszerzać swoją wiedzę na te-
mat ochrony zdrowia we współpracy 
z najlepszymi specjalistami.

• lubisz czuć się potrzebnym i chętnie 
dzielisz się wiedzą z innymi seniorami.

• Masz doświadczenie w prowadzeniu 
spotkań z grupą.

• Szukasz przyjaznego miejsca do zago-
spodarowania swoich sił witalnych na 
emeryturze.

Dołącz, jako wolontariusz, do zespołu 
przychodni VITa we Wrocławiu.

tel. 600 064 010

ul. oławska 15, Wrocław
tel. 71 34 322 65
Rezerwacja terminów pn – pt, od 7.30 do 18.00

Konsultacja geriatryczna i kompleksowa  
ocena geriatryczna ambulatoryjna 
• Bez konieczności pobytu w szpitalu i pod-

czas jednej wizyty wraz z zaleceniami doty-
czącymi dalszego postępowania.

• całościowa ocena geriatryczna i konsultacja 
geriatryczna z pogłębionym wywiadem lekar-
skim i poszerzonym badaniem fizykalnym.

Czas trwania: 2 godziny.            Koszt: 300 zł

Badanie pamięci
• pogorszenie pamięci świeżej, orientacji lub 

funkcjonowania w życiu codziennym.
 Koszt: 100 zł

Zapraszamy do nowo otwartej APTEKI VITA przy przychodni.

www.vita.wrocław.pl

dr n.med. edyta Karasek
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Kolanko Senior Care Więcej informacji na stronie  
www.kolankoseniorcare.pl oraz pod numerem telefonu 606 953 454.  

PRZYCiąGAJ ZDROWie 
JAK MAGNeZ!cykl porad fizjoterapeutycznych

W ostatnim czasie bardzo popularny stał się temat uzupełniania 
magnezu w organizmie. Faktycznie, magnez jest niezbędny każdemu 
z nas do prawidłowego funkcjonowania, więc postanowiliśmy przybliżyć 
czytelnikom kwestię jego odpowiedniej suplementacji. 

Materiał powstał we współpracy z firmą Kolanko Senior Care

Rola tego pierwiastka jest naprawdę nie do przecenienia. 
Magnez reguluje poziom wapnia i potasu odpowiedzial-
nych za mocne kości i zęby. Rozluźnia mięśnie szkieleto-
we, zapobiegając tym samym występowaniu zakwasów 
i skurczy. Regulując kurczliwość mięśnia sercowego, przy-
czynia się do jego dobrej pracy i stabilizuje ciśnienie krwi. 
Wspiera pracę układu trawiennego, zapobiegając skur-
czom i neutralizując kwasy żołądkowe. Regulując rytm 
pracy serca, pomaga w walce z bezsennością i podnosi ja-
kość snu. Zapewniając odpowiedni poziom ciśnienia krwi, 
zapobiega bólom głowy i uciążliwym migrenom. Bierze 
udział w produkcji serotoniny (hormonu szczęścia), kojąc 
tym samym nerwy i poprawiając samopoczucie.

Suplementacja doustna
Jako fizjoterapeuci często spotykamy się u pacjentów z ob-
jawami, które mogą być wywołane zbyt niskim poziomem 
magnezu w organizmie. Seniorzy, którzy zgłaszają się do 
nas po pomoc fizjoterapeutyczną, zazwyczaj znają co naj-
mniej kilka różnych środków, które można przyjmować 
w tabletkach i dzięki nim suplementować magnez. Najczę-
ściej nie wiedzą jednak, że magnez w formie doustnej bar-
dzo słabo się wchłania i  że po takiej „terapii magnezowej” 
mamy przede wszystkim obciążony żołądek i wątrobę, bo 

przyjmujemy kolejne kapsułki, a pożytku w postaci wyso-
kiej ilości magnezu w organizmie nadal brak. 

Suplementacja przez skórę
Rozwiązaniem tego proble-
mu może być jednak suple-
mentacja magnezowa przez 
skórę, w formie soli do ką-
pieli lub oliwy magnezowej. 
Badania wskazują, że wchła-
nialność magnezu w takiej 
formie jest 4 do 5 razy wyż-
sza niż w formie tabletek. 
Naszym pacjentom pole-
camy szczególnie produkty 
MRS – Magnez Regeneracja 
System. Producentem linii 
MRS jest lokalna firma spod 

Wrocławia, a chlorek magnezu przez nią oferowany został 
przebadany pod kątem czystości. Sole do kąpieli i oliwki 
magnezowe MRS można zakupić w większości sklepów 
zielarskich oraz w sklepach z produktami ekologicznymi. 
Do zadbania o odpowiedni poziom magnezu wystarczy 2 
razy w tygodniu gorąca kąpiel z dodatkiem 0,5 kg płatków 

magnezowych MRS lub stosowanie 
miejscowo oliwy magnezowej MRS za 
każdym razem, gdy nasze mięśnie są 
obolałe i zmęczone. 

Czytelników zainteresowanych darmo-
wymi konsultacjami fizjoterapeutycznymi 
w Centrum Rehabilitacji Kolanko Senior 
Care zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem 606 953 454 oraz 
507 026 121. Z chęcią udzielimy Pań-
stwu szczegółowych informacji również 
na temat odpowiedniej suplementacji 
magnezowej. 

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny16
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Zbadaj swoje stopy

Poszerzona cholewka 
na tęższą lub spuchnięta łydkę

Niski obcas 
komfort i elegancja 

Brak szwów 
wygoda dla osób z halluksami 

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

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

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

• specjalistyczną pielęgnacją stóp
• pedicure leczniczym
• wrastającymi paznokciami

• rekonstrukcją paznokcia
• usuwaniem modzeli, odcisków, 

pękających pięt

Mega-Med
ul. Świdnicka pod Arkadami

• Bezpłatna wstępna konsultacja
• Pełne badanie  

diagnostyczne 100 zł
• Wkładki indywidualne  

130-350 zł
• Wkładki seryjne 10-60 zł
• Ceny butów od 100 zł

FIZJOTERAPEUTKI 
Kornelia Szydłowska
Elwira Faron

REKLAMA

Osoby starsze cenią praktyczne upominki. 
Szukasz pomysłu na trafiony prezent?  

Zajrzyj do Salonu Mega-Med, gdzie 
dostaniesz karty podarunkowe na badanie 

podologiczne lub badanie i wkładki. 

Ocena prawidłowości ukształtowania stopy 
ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne. 
Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą 
spowodować nieprawidłowości w obrębie 
innych części ciała. Salon obuwniczo-po-
dologiczny Mega-Med przy ul. Świdnickiej 
pod Arkadami to miejsce, gdzie specjaliści 
zbadają nasze stopy i kompleksowo się nimi 
zajmą. Wykwalifikowana kadra fizjoterapeu-
tyczna wykonuje badania statyczne oraz dy-
namiczne wysklepienia stopy. Pełna kompu-
terowa diagnostyka stóp obejmuje badanie 
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu 
wsparte tradycyjnymi technikami. Wyniki ba-
dania dają jednoznaczną odpowiedź, z jaką 
wadą stóp mamy do czynienia. 

Wskazania do badania
Wskazaniami do komputerowego badania 
stóp są nieprawidłowości w budowie stóp 
(stopy płaskie, płasko-koślawe, stopy wy-
drążone itp.), zaburzenia wzorca chodu, 
problemy z utrzymaniem równowagi oraz 
bóle kręgosłupa.
Na podstawie otrzymanych wyników ba-
dań projektowana jest indywidualna wkład-

ka ortopedyczna. Dodatkowo można 
skorzystać z zabiegów kosmetyki podolo-
gicznej stóp. Więcej informacji o ofercie ga-
binetu zabiegowego znajdziemy na stronie  
www.podocomplex.pl 

Dla diabetyków i osób  
z wrażliwą stopą
W Mega-Med kupimy także wygodne, skó-
rzane obuwie takich marek jak: Hogl, Fly 
London, Caprice, Tamaris, Waldlaufer, Alpi-
na, Comfortabel, Piazza, Softinos, Nagaba, 
Anis, Jana. W ofercie dostępne są również 
modele z powiększonymi tęgościami od G 
do M, buty z wyciąganymi, profilowanymi 
wkładkami oraz linię obuwia dr Orto dla dia-
betyków i osób z wrażliwą stopą. Salon ofe-
ruje także skarpety bezuciskowe, pończochy 
przeciwobrzękowe oraz artykuły zdrowotne 
dla stóp.
Osoby starsze cenią praktyczne upominki. 
Szukasz pomysłu na trafiony prezent? Zaj-
rzyj do Salonu Mega-Med, gdzie dostaniesz 
karty podarunkowe na badanie podologicz-
ne lub badanie i wkładki. 
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słuchowy

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

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

dlA seniorA

ApArAt

ZAprAsZAmy 
do ośrodkA pZG

Aparaty słuchowe to rozwiązanie najczęściej zalecane osobom starszym 
z niedosłuchem. Na czym polega specyfika protezowania słuchu u seniorów, 
wyjaśnia Aldona Sobiecka protetyk słuchu z Polskiego Związku Głuchych.
Presbyacusis definiuje się zazwyczaj jako niedosłuch typu odbiorczego (wynikający 
z uszkodzenia ucha wewnętrznego) w zakresie wysokich częstotliwości, spowodowa-
ny procesami starzenia się organizmu. Niedosłuch wysokoczęstotliwościowy u osób 
starszych generuje jednak inne problemy niż u osób młodych – seniorzy mają o wiele 
większe trudności z rozumieniem mowy, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycz-
nych, np. na ulicy, w głośnych, gwarnych miejscach. Dlatego ważniejszy niż słyszenie 
wszystkich otaczających dźwięków może okazać się komfort słyszenia
wyjaśnia Aldona Sobecka, protetyk słuchu z Polskiego Związku Głuchych DCM Sp. z o.o..

Podstępna, bo nie boli
Osteoporoza dotyka co drugą kobietę po 75 roku życia.  
Jest podstępną i bardzo niebezpieczną chorobą.  
Jak ją rozpoznać, na jakie objawy zwrócić szczególną 
uwagę i jak leczyć?
Osteoporoza to stan, w którym zmniejsza się gę-
stość kości oraz zmienia ich wewnętrzna budowa, 
co powoduje, że złamania stają się częstsze, a czas 
zrastania pękniętej kości dłuższy. Proces wbudowy-
wania i usuwania wapnia – głównego budulca masy 
kostnej – jest dynamiczny, oznacza to, że przez całe 
życie wapń jest magazynowany i usuwany z kości. 
Jeśli ubytek wapnia jest większy niż jego kumula-
cja, dochodzi właśnie do osteoporozy. Na proces ten 
wpływa wiele czynników, między innymi ilość wapnia 
w diecie oraz stopień jego wchłaniania (u osób star-
szych jest ono gorsze), a także gospodarka hormo-
nalna organizmu – np. poziom estrogenów. Właśnie 
z tego względu kobiety w okresie menopauzy – kie-
dy ilość żeńskich hormonów znacznie spada – są 
w większym stopniu narażone na częste złamania. 
Osteoporoza występuje u 7% kobiet w wieku 45-64 
lat, 25% w wieku 65-74 lat i u co drugiej seniorki po 
75. roku życia!

Jakie objawy wskazują  
na osteoporozę?
Osteoporoza rozwija się powoli, a pierwsze etapy 
choroby nie dają silnie odczuwalnych objawów. Nie-
stety, najczęściej o osteoporozie pacjent dowiaduje 
się, kiedy jest już za późno na skuteczne leczenie, 
a więc gdy dojdzie do jednego z charakterystycznych 
złamań – pęknięcia kości nadgarstka (zazwyczaj 
po 50 roku życia), trzonów kręgosłupa (po 60 roku 
życia), szyjki kości udowej (po 75 roku życia). Inne 

objawy, takie jak obniżenie wzrostu z powodu zmiaż-
dżenia kręgów i występowanie tzw. garbu starczego 
czy bóle kręgosłupa, również można zaobserwować, 
gdy następuje znaczny spadek masy kostnej.

Czy osteoporoza jest groźna?
Z powodu zbyt późnej wykrywalności i trudności 
w zrastaniu złamanych kości osteoporoza jest bardzo 
niebezpieczna. Co dziesiąte złamanie kości udowej 
po 75 roku życia kończy się śmiercią. Unieruchomio-
na osoba długi czas znajduje się w pozycji leżącej: 
dochodzi do problemów z krążeniem, powstawania 
zakrzepów, które są przyczyną zawałów i udarów, 
trudności z oddychaniem, może dojść do zapalenia 
płuc. Należy więc w porę sprawdzić swój stan zdro-
wia i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę.

Jak wykryć osteoporozę  
we wczesnej fazie?
Na zaawansowaną osteoporozę wskazują charak-
terystyczne złamania. Kość, która utraciła gęstość 
i ma nieprawidłową budowę można też rozpoznać 
na obrazie RTG – jednak dopiero przy aż 30% ubyt-
ku wapnia. Oznaczanie poziomu wapnia we krwi też 
nie pozwala wykryć zmian, ponieważ nasz organizm 
traktuje kości jako magazyn tego pierwiastka. Kiedy 
zaczyna brakować go dla innych narządów, usuwa 
go z kości. Stężenie wapnia we krwi będzie więc pra-
widłowe, mimo że w kościach jest go za mało. Jak 
więc wykryć osteoporozę we wczesnym stadium, kie-

dy nie jest za późno, aby podjąć działania? Obecnie 
najskuteczniejszym badaniem jest densytometria. 
W tej metodzie wykorzystuje się słabe (około 20 razy 
słabsze niż przy zdjęciach) wiązki promieniowania 
RTG. Metoda jest nieinwazyjna, bezbolesna, szybka 
i nie wymagająca przygotowania. Pozwala na prze-
siewowe badania i wykrycie zmian rzędu 1% nawet 
na 5 do 20 lat przed wystąpieniem niebezpiecznych 
złamań. Jeśli jest się w grupie ryzyka, warto więc wy-
konać takie badanie, zwłaszcza, gdy są przeprowa-
dzane bezpłatnie. 

Jak leczyć osteoporozę?
O sposobie leczenia decyduje lekarz, na podstawie 
stanu chorego i schorzeń, na jakie cierpi. Niewiel-
kie ubytki wapnia można wyrównać zmieniając die-
tę i wprowadzając suplementację. Warto pamiętać, 
że zapotrzebowanie na wapń u osoby starszej jest 
podobne, jak u dzieci w okresie wzrostu – 1500 mg 
na dzień. W przypadku zaawansowanej choroby 
dostępne są leki zmniejszające tempo ubytku masy 
kostnej i wspomagające ich odbudowę, jednak pro-
ces ten następuje powoli, dlatego lepiej przeciwdzia-
łać, niż leczyć.

Fot. mgr farm. Patryk Cyb  
- wolontariusz Fundacji Ziko 

dla Zdrowia

REKLAMA



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

Zdrowie
Kompleksowa pomoc i doradztwo
Szukasz miejsca, w którym oprócz sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów ortopedycznych 
oraz innych artykułów medycznych znajdziesz pełną informację, fachowe doradztwo oraz 
pomoc w doborze odpowiednich środków niezbędnych przy rehabilitacji?

Sklep medyczny Medica Humana istniejący od 
1999 roku, jest dystrybutorem sprzętu stomij-
nego firmy Convatec. Placówka znajduje się 
na liście Ogólnopolskiej Izby Specjalistyczne-
go Zaopatrzenia Medycznego. Oferta sklepu 
obejmuje m.in. produkty ułatwiające codzienne 
funkcjonowanie, takie jak rajstopy i podkolanów-
ki przeciwżylakowe, które zwiększają przepływ 
krwi i są szczególnie zalecaną metodą zapo-
biegającą powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. 
Jeśli odczuwamy ból przy chodzeniu, być może 
powinniśmy pomyśleć o wkładkach ortopedycz-
nych do obuwia. Są pomocne zwłaszcza przy 
problemach z samodzielnym poruszaniem się, 
wadach i zaburzeniach postawy, bólach kręgo-
słupa oraz stawów, płaskostopiu, haluksach, 
ostrodze piętowej.

Na złagodzenie bólu
Orteza stabilizująca stawy lub odcinek ciała zwy-
kle zastępuje opatrunek gipsowy. Jej głównym 
zadaniem jest unieruchomienie stawów koń-
czyn, które uległy urazom. Niektóre ortezy mogą 

być stosowane w leczeniu złamań, zwłaszcza 
kości płaskich i krótkich. 
W Medica Humana znajdziemy też specjali-
styczne kosmetyki do pielęgnacji miejsc nara-
żonych na podrażnienia, szczególnie dla osób 
obłożnie chorych korzystających z wkładek lub 
pieluchomajtek. 
Zaopatrzymy się też w materace i poduszki 
zdrowotne, łagodzące bóle reumatyczne, zwy-
rodnieniowe kręgosłupa i stawów oraz bóle 
mięśniowe, tzw. korzonkowe. Do materaców 
przeciwbólowych dodawane są zioła: lawenda, 
macierzanka, melisa.

Testy, które możesz zrobić w domu
Testy diagnostyczne do użytku domowego nie 
zastąpią wizyty u lekarza, jednak mogą po-
móc postawić wstępną diagnozę oraz ułatwić 
lekarzowi rozpoznanie. Wystarczy kropla krwi, 
próbka moczu lub kału, żeby w zaledwie kilka 
minut upewnić się o swoim zdrowiu, sprawdzić 
niepokojące objawy lub wstępnie wykluczyć lub 
potwierdzić chorobę. Wiarygodność testów Do-

mowego Laboratorium wynosi od 95% do 99%, 
a ich jakość jest porównywalna do badań labo-
ratoryjnych. W Medica Humana kupimy: test wy-
krywający niskie stężenie żelaza we krwi, test 
wykrywający krew utajoną w kale, test wykry-
wający celiakię, test na cholesterol oraz poziom 
glukozy we krwi.
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Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

REKLAMA

Sklep Medyczny 

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

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

przeciwżylakowe
• materace i poduszki 

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

Więcej informacji na stronie internetowej

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

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

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

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

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

implantywroclaw.com.plnobelbiocare.pl
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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

już od 199 zł 
USUń ZAćMę 
bez kolejek  
z refundacją NfZ

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

REKLAMA

AED bliskie sercu w Ciechocinku
Ciechocinek, popularny kierunek zdrowotny polskich seniorów, może pochwalić się dwoma 
nowymi, ogólnodostępnymi defibrylatorami AED. Nowoczesne urządzenia pojawiły się 
wewnątrz Hali Sportowej przy ulicy Lipnowskiej oraz na ścianie zewnętrznej budynku Kina 
Zdrój, tuż przy wejściu głównym. 
Zakup Lifepaków CR Plus to wynik wybranego przez 
mieszkańców projektu ubiegłorocznej edycji Budże-
tu Obywatelskiego – mówi Leszek Dzierżewicz, bur-
mistrz Ciechocinka. W ramach wdrożenia programu 
PAD, czyli Publicznego Dostępu do Defibrylacji prze-
prowadzone zostało również profesjonalne szkole-
nie na temat Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, 
a także obsługi AED – dodaje.
Program PAD zakłada przede wszystkim instalację 
defibrylatorów w miejscach dużego zagęszczenia 
ludności, w których przypadek Nagłego Zatrzyma-
nia Krążenia odnotowano na przestrzeni ostatnich 
5 lat przynajmniej raz. W Polsce NZK dotyka ponad 
40 tys. osób i według danych GUS, aż 46% zgonów 
w naszym kraju spowodowanych jest chorobami 
układu krążenia.
Lifepak CR Plus to w pełni zautomatyzowane urzą-
dzenie, dzięki czemu jego obsługa jest intuicyjna 
i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych 
umiejętności, a tym bardziej wiedzy medycznej. Aby 
poprawnie wykonać defibrylację przy użyciu AED 
wystarczą tylko dwie czynności – należy otworzyć 
urządzenie i prawidłowo przykleić elektrody – mówi 
Piotr Kubiszewski z DefiMed, firmy przeprowadza-
jącej wdrożenie w Ciechocinku. Przez cały proces 
poprowadzą nas instrukcje głosowe i graficzne, więc 
zupełnie nie musimy obawiać się, że coś zrobimy źle. 
Najważniejsze jest podjęcie działania, bo dzięki temu 
szansa na przeżycie Nagłego Zatrzymania Krążenia 
wzrasta z 5% aż do 70%! Nie bójmy się pomagać – 
dodaje. 
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Odzyskaj zdrowie  
w „Nowym Zdroju”

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

8 dni od 
920 zł!

W cenie:
• 7 noclegów
• 7 wyśmienitych bufetów 

śniadaniowych
• 7 bogatych bufetów 

obiadokolacyjnych
• Konsultacja lekarska
• 15 zabiegów ordynowanych przez 

lekarza (3 zabiegi dziennie)

• Korzystanie z basenów i jacuzzi
• Korzystanie ze strefy saun  

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

dodatkowego posiłku w cenie 18 zł

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

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

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

Dzwoń! 
74 306 76 76

REKLAMA

Sen dobry na wirusa
Podczas choroby twój organizm intensywnie pracu-
je i potrzebuje więcej energii, aby zwalczyć infekcję. 
Jeśli nie masz wystarczającej ilości snu, system od-
pornościowy jest mniej wydajny i nie chroni tak sku-

tecznie przed patogenami. Im więcej śpisz, w tym 
większe pokłady mocy wyposażasz swój układ immu-
nologiczny, a ty szybciej wracasz do formy. Nieprzy-
jemne objawy infekcji nie pozwalają ci usnąć w nocy? 
Użyj dodatkowej poduszki – uniesiona głowa pomoże 
obniżyć ciśnienie w zatokach i ułatwi oddychanie.

Wypoć to!
Czujesz, że coś cię „bierze”? Zmęcz się! Czasem to 
równie dobre rozwiązanie jak odpoczynek. Już 30-60 
minutowy trening to wyzwanie dla wirusa. Wynika to 
z tego, że większość wirusów powodujących przezię-
bienie lub grypę ginie już w temperaturze 60-70 st. 
C. W taki sam sposób działa skok temperatury, który 
często towarzyszy naszym zmaganiom z sezonową 
infekcją. Stan podgorączkowy czy gorączka to natu-
ralny sposób, w jaki organizm walczy z patogenem. 
Co ważne, sposób ten sprawdzi się, gdy dopiero 
zaczyna nas „łamać”, wtedy starajmy się poćwiczyć 
i wypocić – jeśli gorączka jest wysoka (powyżej 38,5 
st.), czujemy się słabo, trapi nas ból gardła lub mę-
czący kaszel - odpuśćmy trening. Aktywność fizyczna 
(np. joga czy ćwiczenia aerobowe) przyśpieszą rów-
nież nasz powrót do formy przy końcówce infekcji. 
Badania potwierdzają, że wszystko to, co przyśpie-
sza tętno, sprawia, że krew krąży szybciej, mięśnie 
mają więcej zasobów tlenu i temperatura wzrasta, 
pomaga złagodzić objawy infekcji, szybciej wyzdro-
wieć i odzyskać siły.

Spróbuj złotego mleka
Kurkuma to żółta przyprawa zawierająca kurkuminę, 
substancję o działaniu antynowotworowym, antybak-
teryjnym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Może 
ona również powstrzymać progres wirusa nawet na 
poziomie molekularnym – wynika z badań przepro-
wadzonych na George Mason University oraz Johns 
Hopkins University. Wszystkie wirusy wyzwalają re-
akcję kompleksu białkowego zwanego NF-κB, który 
występuje we wszystkich komórkach ciała i odgrywa 
zasadniczą rolę w regulacji odpowiedzi immunolo-

Jak zwalczyć przeziębienie?  
6 sposobów, aby szybciej pozbyć się infekcji
Budzisz się z bólem gardła, potem przychodzi katar, kaszel i kichanie 
– to jasne, że złapała Cię infekcja. Niestety, nie ma lekarstwa na przezię-
bienie, ale warto je poskromić, zanim dojdzie do powikłań np. zapalenia 
krtani czy płuc. Na szczęście istnieje kilka sposobów, dzięki którym 
szybciej rozprawisz się z wirusem i wrócisz do pełni sił. 

•	 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!

Zdrowie
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WYCIECZKI / samolot

Biuro Turystyki JOANNA  
to tradycja i doświadczenie

Pomagamy realizować marzenia  
naszych Klientów już od 23 lat.

HAJDUSZOBOSZLO

1390 PLN

ODESSA BARANOWICZE

1190 PLN1190 PLN 13 dni12 dni

TRUSKAWIEC

590 PLN 8 dni 990 PLN 13 dni

SANATORIA

gicznej na wszelkiego rodzaju bodźce np. stres, wolne rodniki czy stan zapalny. 
Według naukowców, jeśli zablokujesz NFKB możesz zatrzymać działanie wirusa 
lub spowolnić jego rozwój – takie właściwości ma właśnie kurkuma. Kurkuma naj-
lepiej łączy się z tłuszczami i czarnym pieprzem, dlatego warto popijać tzw. złote 
mleko. Ten tradycyjny ajurwedyjski napój na bazie ciepłego mleka z dodatkiem 
kurkumy (mleko potęguje wchłanianie się kurkumy) działa wspomagająco w przy-
padku przeziębienia – oczyszcza z toksyn, rozgrzewa, podnosi odporność, działa 
wykrztuśnie, usuwa śluz, zapewnia lepszy sen i leczy jesienno-zimową chandrę.

Daj cynk!
Cynk występuje we wszystkich płynach ustrojowych organizmu, ale także m.in. 
w mózgu, kościach, mięśniach i skórze. Minerał wspiera również naszą odpor-
ność i wspomaga pracę leukocytów, białych krwinek, których zadaniem jest obro-
na organizmu przez patogenami – cynk wpływa m.in. na ich aktywność chemo-
taktyczną. Niektóre badania, np. to opublikowane w brytyjskim Journal of Clinical 
Pharmacology, twierdzą, że suplementacja cynku może przyśpieszyć regenera-
cję i złagodzić przebieg choroby.

Co na ból gardła i katar? Słodkie, ostre, słone
Szukasz domowej alternatywy na apteczne środki? Na ból gardła najlepszym re-
medium będą ciepłe napoje i napary np. herbatki ziołowe, bulion lub woda z cy-
tryną, imbirem i miodem. Brzmi nieprzekonująco? Świeże kłącze imbiru o lekko 
ostrym smaku posiada właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne, przeciwbak-
teryjne, a nawet działa antywirusowo. Miód natomiast nawilży śluzówkę gardła 
i złagodzi kaszel, również u najmłodszych. W jednym z badań dzieci, które spoży-
ły ok. pół łyżeczki miodu przed snem miały spokojniejszy sen i kaszlały rzadziej, 
niż dzieci po otrzymaniu placebo.
Dalej masz kłopoty z przełykaniem? Jako płukanka sprawdzi się woda z solą 
morską – to dobra metoda, aby uspokoić obolałe gardło. Słona woda złagodzi 
obrzęk i rozrzedzi śluz. Wystarczy rozpuścić ¼-0,5 łyżeczki soli w 1 szklance 
ciepłej wody, wymieszać aż sól się rozpuści i płukać gardło kilka razy dziennie.
Z kolei aerozol z dodatkiem soli fizjologicznej lub morskiej będzie wsparciem w le-
czeniu nieżytu nosa. Jak podaje Journal of Infectious Diseases and Immunity, 
w ten sposób oczyścimy go i zmniejszymy aktywność tzw. mediatorów stanu za-
palnego - histaminy, prostaglandyn i leukotrienów – biorą one udział w reakcji 
odpornościowej po kontakcie np. z alergenem lub wirusem, podtrzymują procesy 
zapalne, powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, a co za tym doprowadza-
ją do jego obrzęku, wycieku z nosa, niedrożności i utrudniają oddychanie. Przy 
katarze warto też wykonywać inhalacje za pomocą ziół oraz olejków eterycznych, 
np. olejek eukaliptusowy oraz tymiankowy dobrze sprawdzi się przy infekcjach 
górnych dróg oddechowych, pomoże udrożnić nos i usprawni oddychanie.
Nie jesteś pewien czy to wirus czy bakteria? W przypadku infekcji wirusowej wy-
dzielina z nosa jest wodnisto-śluzowa, zaś przy infekcji bakteryjnej ropno-śluzowa 
o żółtej lub jasnozielonej barwie.

Lecz przyczynę, nie podejrzenie
Większość infekcji górnych dróg oddechowych spowodowana jest wirusami, które 
w okresie jesienno-zimowym wykorzystują spadek odporności i wywołują choroby. 
W przypadku wirusów wywołujących przeziębienie zalecane jest leczenie objawo-
we oraz odpoczynek. Niestety, objawy infekcji wywołanej wirusami i infekcji o pod-
łożu bakteryjnym są bardzo podobne, a metody ich leczenia różne. Większość 
z nas nie jest w stanie ich odróżnić i przy przeziębieniu nadgorliwie chce stosować 
antybiotyki, którymi leczy się jedynie infekcje bakteryjne. Skutek? Poprzez źle 
dobraną kurację opóźniamy powrót do zdrowia, narażamy się na skutki uboczne 
działania leków lub co gorsza - stosując zbędną antybiotykoterapię zwiększamy 
odporność bakterii, przez co leki mogą nie zadziałać, gdy naprawdę będziemy 
ich potrzebować. Dlatego tak kluczowa jest wizyta u lekarza, by ten na podstawie 
objawów oraz badań zdiagnozował typ infekcji i wdrożył odpowiednie leczenie.
Co jednak w sytuacji, gdy chcesz sprawdzić, co ci dolega, a wizyta u lekarza 
nie jest możliwa, ponieważ np. brakuje ci czasu, kolejki są zbyt długie, jesteś za 
granicą, podróżujesz i masz utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej? Możesz za-
stosować domowy test diagnostyczny CRP, np. Grand Med CRP test. Test bada 
stężenie białka C-reaktywnego (ang. C Reactive Protein), które wzrasta w mo-
mencie pojawienia się stanu zapalnego w organizmie np. w przypadku infekcji 
bakteryjnej, a nawet przy stanach nowotworowych. Jest to jedno z pierwszych ba-
dań, jakie warto wykonać przy objawach infekcji, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. 
Test CRP można zakupić w aptece i wykonać samodzielnie w domu nakłuwając 
palec i pobierając z niego kroplę krwi. W ten prosty i szybki sposób po 5 minutach 
można uzyskać informację, co może być przyczyną złego samopoczucia.
Badanie CRP w zależności od otrzymanego wyniku jest dla nas podpowiedzią, 
jak mamy postępować. Jeśli wynik znajduje się w przedziale poniżej 10mg/l, 
czyli występuje stężenie fizjologiczne CRP, a objawy wskazują na przeziębienie, 
wystarczające będzie leczenie objawowe, CRP w przedziale od 10 do 30 mg/l 
wskazuje na prawdopodobieństwo infekcji wirusowej i wymaga powtórki testu za 
2-3 dni. Możemy również skorzystać z pomocy lekarza lub farmaceuty w aptece. 
Z kolei wynik powyżej 30 mg/l może świadczyć o infekcji bakteryjnej, szczególnie 
gdy występują objawy takie jak mokry kaszel, śluzowy katar, ból gardła, ropne na-
loty na migdałkach, żywoczerwone gardło, gorączka powyżej 38 st. C, dreszcze, 
bóle mięśni i głowy, ból zatok oraz ogólne osłabienie organizmu – w tej sytuacji 
konieczna jest pilna wizyta u lekarza w celu wykonania dalszych badań i wdroże-
nia ewentualnej antybiotykoterapii.
Test badający poziom CRP może pomóc naszemu lekarzowi rodzinnemu w do-
borze odpowiedniego leczenia, warto go zastosować przed wizytą u specjalisty, 
w domu przed rozpoczęciem leczenia, ale także w trakcie przedłużającej się in-
fekcji, gdy nie odczuwamy poprawy lub chcemy sprawdzić, czy wprowadzona 
antybiotykoterapia jest skuteczna. 

Zdrowie
REKLAMA
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REKLAMA

Stylowe warsztaty
wyjątkowy prezent dla dojrzałej kobiety
Na rynku prezentów pojawiła się propozycja, która rozwiąże dylemat związany z zakupem podarunku dla 
kobiety dojrzałej. Gotowy prezent, w postaci zaproszenia na spotkanie ze stylem, dostępny jest na stronie 
www.stylowewarsztaty.pl. Najbliższe Stylowe Warsztaty odbędą się 7 grudnia w Warszawie, a poprowadzi je 
jedna z pierwszych stylistek w Polsce – Agnieszka Jelonkiewicz. Kolejne spotkania już wkrótce.
Prezent w postaci zaproszenia na Stylowe Warsztaty 
odpowiada na potrzeby dojrzałych kobiet.  Panie, do 
których kierowana jest oferta, są aktywne i otwarte 
na świat, ale świadome upływu czasu. Uczestnicz-
ki podczas spotkań z modą podkreślą swój styl oraz 
zmierzą się z „syndromem przezroczystości”.  Stylo-
weWarsztaty.pl to idealne rozwiązanie dla osób pra-
gnących podarować dobre chwile bliskiej kobiecie, 
zwłaszcza tych żyjących w biegu, którym brakuje 
czasu na spokojny wybór wartościowego upominku.

Idea Stylowych Warsztatów
Zakup odpowiedniego prezentu dla mamy, babci czy 
cioci, które „niczego nie potrzebują” bywa wyzwa-
niem. Nie zawsze jest czas na poszukiwanie i reali-
zację oryginalnych pomysłów. Celem zespołu Stylo-
wychWarsztatów.pl było stworzenie odpowiedniego 
prezentu dla kobiety dojrzałej - eleganckiego i nie-
sztampowego z możliwością jego zakupu bez wycho-
dzenia z domu. Aby nabyć zaproszenie, dostępne w 
wersji elektronicznej lub papierowej, wystarczy wejść 
na stronę www.stylowewarsztaty.pl, dodać warsztat 
do koszyka oraz dokonać płatności online.
StyloweWarsztaty.pl to więcej niż prezent. Uczest-
niczka oprócz spotkania pełnego wartościowych rad 
jednej z pierwszych polskich stylistek otrzyma miłe 
przeżycie. Spędzi dobre chwile w kameralnym, ko-
biecym gronie, w urokliwym miejscu i ciepłej atmos-
ferze. To również świetna okazja dla pań, które same 
będą chciały sprawić sobie przyjemność i wziąć 
udział w warsztatach stylu.

Spotkanie ze stylem
Stylowe Warsztaty sprzyjają otwarciu się na modę 
oraz podkreśleniu własnego stylu. – Kiedy zasłona 
młodości opada, kobieta staje się „przezroczysta” dla 
otoczenia, a wcale tak być nie musi! Zabiorę uczest-

niczki w podróż pełną magii kolorów i rozmaitych 
fasonów. – mówi Agnieszka Jelonkiewicz, główna 
stylistka StylowychWarsztatów.pl. Podczas stylizacji 
sylwetki panie podkreślą swoją figurę, a w trakcie 

analizy kolorystycznej dowiedzą się jak nadać blasku 
własnej osobowości. Spotkanie stanie się  inspiracją 
do zmian, które mogą wpłynąć na jakość życia.

Agnieszka Jelonkiewicz jest jedną z pierw-
szych konsultantek wizerunku w Polsce, tre-
nerką oraz historykiem sztuki. Od 18 lat zaj-
muje się kreowaniem wizerunku biznesowego 
i etykietą w biznesie. Posiada certyfikat mię-
dzynarodowego konsultanta koloru i wizerunku 
oraz uprawnienia pedagogiczne. Stylistka jest 
również autorką unikatowego programu szko-
leniowego dla kobiet Size Plus.

Więcej informacji  
o StylowychWarsztatach.pl 
znajduje się na stronie  
www.stylowewarsztaty.pl
7 grudnia 2017, 11:00-16:00
12 stycznia 2018, 11:00-16:00
13 stycznia 2018, 11:00-16:00

Koszt: 289 zł

Moda



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

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

5% ZNIŻKA z KARTĄ SENIORA

Zapraszamy na pobyty wczasowe, 
pobyt sylwestrowy!
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Biuro Podróży Idenbus

zaprasza na wczasy do Hajduszoboszlo - największego 
SPA i uzdrowiska w Europie z wodami termalnymi  
o unikatowym składzie. Terminy:
28.04 – 06.05.2018 
Hotel Thermal – 1850 zł   Hotel IN – 1440 zł
14.06- 25.06 .2018 
Hotel Thermal – 2230 zł   Hotel IN – 1650 zł
23.06 – 02.07.2018  
Hotel Thermal –1820 zł    Hotel IN – 1450 zł

Oferta specjalna dla grup zorganizowanych :
8 dni pobytu w  Hotelu Thermal*** - 1690 zł
8 dni pobytu w Hotelu IN *** - 1250 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie 
7/9 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie KL, NW 
oraz wstęp na kąpielisko oraz Aqua- Palace przy zakwa-
terowaniu w Hotelu Thermal Wyjazd z Wrocławia

www.idenbus.com 
e-mail info@idenbus.com  

tel. 500 629 513

Organizujemy  
wyjazdy na Węgry 

od 20 lat!

Ceny za dobę: 04.05-18.05 80 zł/os.; 18.05-01.06 87 zł/os.; 
15.06-29.06 92 zł/os.; 24.08-07.09 92 zł/os.;  
07.09-21.09 85 zł/os.; 21.09-05.10 80 zł/os. W cenie: wyżywienie: 
3 posiłki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny

 ͫ Ośrodek w lesie sosnowym 
 ͫ 100 m od plaży, bezpośred-

nie zejście na plażę
 ͫ Teren grodzony i bezpieczny
 ͫ Parking, stołówka, plac 

zabaw, 2 świetlice, salka 
gimnastyczna 

 ͫ baza zabiegowa (organizuje-
my turnusy rehabilitacyjne)

 ͫ pokoje 2-3 os. z pełnym 
węzłem sanitarnym

 ͫ TV, WiFi, czajnik bezprzewo-
dowy, talerzyki w każdym 
pokoju

Ośrodek Wczasowy „Rybitwa”
Ośrodek posiada wpis do rejestru nr OD/32/0067/10 i OR32/0002/09

ul. Wyzwolenia 15, 78-131 Dźwirzyno
www.ptrybitwa.pl

94/358 54 13   601 623 315
Organizujemy turnusy 12-dniowe,  
ceny tylko dla grup zorganizowanych (min 20 os.)

Wysoki poziom usług  
w niskiej cenie 2018 r. 

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

Święta  
z Kolacją  
Wigilijną 

3 dni 
225 zł/ os. 

Pobyt  Sylwestrowy  z wyżywieniem  i zabawą 
4 dni  

380 zł/os. 

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 

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń EXTRA DODATEK

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

50 m  
od plaży!

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

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

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej  

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

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

ciekawych miejsc w okolicy z przewodnikiem

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

Jesienne promocyjne pobyty  
dla Seniorów 2017!

Promocja turnusu  
Świąteczno-Noworocznego

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

Rezerwując pobyt do 15.11.2017r.  
Bal Sylwestrowy gratis!!!

Promocyjny pobyt Świąteczny  
(12 zabiegów zdrowotnych)  

20 grudnia - 27 grudnia
cena: 930 zł/os.

Pobyt Sylwestrowo 
-Noworoczny  

(12 zabiegów zdrowotnych)  
28 grudnia - 2 stycznia

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

Giełda ofert turystycznych
REKLAMA

609 941 775
509 550 645

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

Biuro obsługi turystycznej podrÓŻnik
2016

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

Zapraszam Jolanta Furyk

Bot podróżnik zaprasza na wycieczki jedno- i kilkudniowe

25/26 listopada Zakończenie sezonu w Szklarskiej Porębie

9 grudnia Freiberg (Niemcy)

listopad i grudzień dla seniorów

Już w listopadzie zapisy na wycieczkę warszawa i podwarszawskie 
rezydencje w terminie 12/13/14/15 kwiecień 2018 r. 
W programie m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Powązki, wizyta w Konstan-
cinie, Muzeum Wnętrz w Otwocku - pałac Bielińskich, Stawiska – muzeum-dwór 
Iwaszkiewiczów, Radziejowice – dawna rezydencja prymasa Polski, Nieborów - 
pałac Radziwiłłów i Arkadia, Teatr Roma – musical Piloci – warszawski hit. 

Wystawa Terra Mineralia w renesansowym zamku Freudenstein. Właścicielką 
zbiorów jest kolekcjonerka i mecenas sztuki dr Erika Pohl - jedna z akcjonariuszek 
koncernu Wella. Kolekcja liczy ok. 3500 minerałów, kamieni szlachetnych i 
meteorytów. Wiele wystawionych okazów minerałów zalicza się do absolutnej 
czołówki światowej. Kościół NMP z tulipanową amboną. Jarmark świąteczny. 

Już 15 stycznia zapraszamy na stronę internetową Biura  
w celu zapoznania się z planem wycieczek na sezon 2018 r. 

W programie: 1 dzień Czechy – pałac Sychrov, Jablonec nad Nysą – Muzeum Biżuterii 
i Szkła, 2 dzień – wodospad Szklarki, Jagniątków Willa Gerharda Hauptmanna. 

3 grudnia - świąteczne zakupy w centrum hurtowo-detalicznym ptAk  
w rzgowie pod łodzią - odzież, obuwie, kosmetyki! AtrAkcyJne ceny

Rezerwacje
  61 66 26 730,   503 58 17 28

OD JESIENI AŻ PO BOŻE NARODZENIE I SYLWESTER
Jest nam serdecznie miło zaprosić na spędzenie od Jesieni aż po Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra w górach i nad morzem.

WYBRANE OFERTY SPECJALNE

REWAL
Boże Narodzenie nad morzem
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 549 zł zamiast 800 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 900 zł
Wielkanoc

 
SOKOLEC 

Kudowa-Zdrój 

Odpoczynek...
Atrakcje dla dzieci...

Wyśmienita kuchnia...
to kilka powodów, aby już teraz

Dokonać rezerwacji w OPCJI FIRST MINUTE 
i wybrać najlepszy pokój dla siebie.
Spieszcie się z rezerwacjami 
- pokoje już się sprzedają!!

Andrzejki w Kotlinie Kłodzkiej z wyżywieniem i atrakcjami
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 250 zł zamiast 399 zł 
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 375 zł zamiast 599 zł 

3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 199 zł zamiast 399 zł 
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 299 zł zamiast 459 zł 

Andrzejki w Górach Sowich

4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 399 zł zamiast 650 zł 
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 499 zł zamiast 750 zł 

3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 149 zł zamiast 360 zł 
Ferie

4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 219 zł zamiast 540 zł 
8 dni - 7 nocy dla 1 osoby w cenie 489 zł zamiast 1260 zł 
Wielkanoc
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 359 zł zamiast 750 zł
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 409 zł zamiast 850 zł

Ferie Zimowe 2018
7 nocy z pakietem zabiegów 749 zł zamiast 1200 zł
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Bizancjum czy Stambuł?
Teraz to ogromny ośrodek miejski, jedno z największych miast świata. 
Jest co podziwiać, tak z lądu, jak i z wody.

Kiedy zapytałem w hotelu, jak dojechać do mostu 
nad cieśniną Bosfor, recepcjonista nie umiał wytłu-
maczyć. – Nigdy tam nie jechałem komunikacją miej-
ską, nie miałem potrzeby – odparł, dodając, że to da-
leko, jakieś 20 kilometrów.
Jeśli zamieszkacie w części europejskiej miasta, to 
będziecie mieli wygodne połączenie tramwajem lub 
metrem do zabytków z czasów rzymskich.
Hagia Sofia
W Istambule od czasu do czasu zdarzają się trzęsie-
nia ziemi. Kiedy staniecie przed ogromną budowlą, 
która przetrwała pożary, wstrząsy tektoniczne, zawi-
rowania religijne, zdumieniu nie będzie końca. Jak to 
możliwe, że w 537 roku naszej ery znalazł się archi-
tekt, który zrealizował ten kościół na miarę ambicji 
cesarza. Jakże wspaniałe były wnętrza ozdobione 
mozaikami, które pomimo różnych nakazów religij-
nych nie zostały do końca zdewastowane. Chodziłem 
sobie po tej świątyni muzeum, podziwiałem kunszt 
rzemieślników, wykoślawione posadzki, ogromne 
lampy oliwne, kaligrafowane wersety z Koranu i nie 
mogłem przestać się zachwycać ogromem budowli.
Hipodrom
Tu odbywały się wyścigi rydwanów i paradnych kwa-
dryg. Widownia mogła pomieścić do 100 tysięcy wi-

dzów. Zobaczycie tu obelisk sprowadzony z Egiptu 
w 390 r.,  ustawiony na polecenie Konstantyna, a tak-
że zagłębioną w ziemi Wężową Kolumnę. Ten kikut 
nawet teraz zachwyca, a kiedy był fundowany przez 
31 greckich miast w 479 roku p.n.e. po bitwie pod 
Platejami jako symbol zwycięstwa greckich polis nad 
Persami, miał jeszcze trzy głowy węży, na których 
spoczywała złota misa o średnicy 2 metrów. Głowę 
węża obejrzycie w Muzeum Brytyjskim w Londynie. 
Trybuny Hipodromu zostały rozebrane, a materiał zu-
żyty na budowę Błękitnego Meczetu. Zostało właści-
wie miejsce.
Błękitny Meczet
Tak jak Hagia Sofia, świątynia Mądrości Bożej miała 
przyćmić legendy o świątyni Salomona, tak Błękitny 
Meczet miał być wspanialszy od Hagi Sofii. Meczet za-
chwyca wielkością, błękitnymi płytkami i minaretami.
Z czasów rzymskich zachowały się podziemne zbior-
niki na wodę. Najciekawszy, zwany Cysterną Bazy-
liki lub Yerebatan, to ogromne podziemne pomiesz-
czenie mogące pomieścić do 100 tysięcy metrów 
sześciennych wody. Został zbudowany na potrzeby 
pałacu cesarskiego w VI wieku. Zachwyca iluminacja 
i ogrom, a przepiękne rzeźbione głowy meduzy sta-
nowią zagadkę.

Topkapi
Turcy zdobyli Konstantynopol w 1453 roku. Przeję-
li pałac i go rozbudowali. Do muzeum wchodzi się 
przez ogromną bramę. Część budynków wymaga 
remontu, nie wszystkie są dostępne. Zachwyca pa-
łacowa kuchnia z ogromnymi kominami i rożnami. 
Znajdują się tu zbiory chińskiej porcelany, powo-
zów, strojów, biżuterii, broni. Piękne dekoracje ścian 
i przedmioty kultu. Tutaj przechowywane są relikwie. 
Wczesną wiosną ładne widoki spod złoto lśniącego 
baldachimu na port i zatokę Krzywy Róg. Stąd widać 
jak ogromny jest Stambuł, ile ma meczetów.
Galata
Niegdyś w zatoce Krzywy Róg była baza okrętów bi-
zantyjskich, a dostępu bronił potężny łańcuch zamyka-
jący zatokę. Teraz dwupoziomowy most Galata łączy 
oba brzegi, a na moście znaleźli sobie miejsce węd-
karze. Wszędzie ogromne tureckie flagi. W okolicach 
mostu zlokalizowane są przystanie tramwajów wod-
nych, którymi najszybciej na drugi brzeg, azjatycki.
Wielkie miasto to i handel poważny. Sektory wymia-
ny walut, złotników, ale też pamiątek, odzieży i tego 
wszystkiego, co tylko zdołał człowiek wymyślić. 
Wszystko przykryte dachem. Rybami handluje się 
nad morzem.
Łupienie Konstantynopola 
Jak każde bogate miasto Konstantynopol był wie-
lokrotnie napadany. Bogactwo miasta brało się 
z handlu. Tu przywożono towary z krain nad Morzem 
Czarnym, tu wymieniano towary z Azji i Rzymu, tu 
przywozili skóry, bursztyn i niewolników Wikingowie. 
Zdobyli je Goci i Rusowie. Wikingowie nazywali to 
miasto Miklagard, a Słowianie Carogród. To w 1034 
roku pojawił się z grupą 500 wojów Harald Hardrada. 
Możliwe, że wśród wareskiej gwardii cesarskiej byli 
wojowie z okolic Gniezna.
Po rozpadzie na dwa cesarstwa wschodnie Konstan-
tynopol stał się zamożniejszy i przetrwał do 1453 
roku. Trzy wieki wcześniej zjawili się tu Krzyżowcy 
i zabrali relikwie chrześcijańskie, między innymi ve-
raicon. Relikwie znalazły się w Konstantynopolu, dla-
tego że święta Helena, matka cesarza Konstantyna 
poszukiwała historycznych śladów chrześcijaństwa. 
Kazała zbudować w Jerozolimie Bazylikę Grobu Pań-
skiego, na Górze Oliwnej Bazylikę Wniebowstąpienia 
Pańskiego, a w Betlejem Bazylikę Narodzenia Pań-
skiego. Także w Konstantynopolu były pobudowane 
liczne kościoły, a miasta broniły mury na sześć me-
trów wysokie. Nic nie pomogło i w 1453 roku miastem 
Konstantyna zawładnęli Turcy. Po wojnie Grecy łu-
dzili się, że stolicą odradzającej się Grecji będzie Bi-
zancjum, ale tak się nie stało. Miasto pozostało przy 
Turcji i zachowało swoją turecką nazwę Stambuł.
Tak wokół Bizancjum, Konstantynopola, Stambułu 
toczyła się historia świata. Teraz mieszka tam kilka-
naście milionów ludzi. To jedno z większych miast 
świata.

Jerzy Dudzik

Giełda ofert turystycznych
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Jerzy Dudzik

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

na Riwierze Adriatyckiej
 ͫ przejazd komfortowym autokarem 

z cafebar i WC
 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie 3x z dziennie
 ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

WŁOChY

10 dni cena od 979 zł

12 dni cena od 1299 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!
Przedsiębiorstwo Usługowe „holtur” sp. z o. o.

ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211

marketing@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

OFERUJEMY: 
• zabiegi, 
• możliwość korzystania z basenu,
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,
• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.
Pobyt i leczenie możliwe także w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

Giełda ofert turystycznych

Na wydmach Maspalomas
Jest takie miejsce na Oceanie Atlantyckim, gdzie można poczuć się jak 
na Saharze. Duże połacie piasku czy nawet piaskowe góry znajdziecie 
na Fuerteventurze, ale wydmy z ostrymi krawędziami jak na piaszczystej 
pustyni znajdziecie tylko na Gran Canarii, w pobliżu Maspalomas.
To ogromny kompleks hotelowy i rezerwat przyro-
dy. Większość turystów przyjeżdżających na Gran 
Canarię mieszka właśnie w tym miejscu w hotelach 
i bungalowach.
Na wysokiej przy skarpie Playa de Ingles ulokowały 
się hotele. Wygodna promenada oddziela hotele od 
plaży. Liczne schody prowadzą w dół do wysypanych 
piaskiem zatok z falochronami. To sztucznie utwo-
rzone plaże ze spokojną wodą. W miejscu, gdzie 
następuje obniżenie klifu, zaczynają się piaszczyste 
wydmy będące ogromną atrakcją. Dalej już rezerwat 
przyrody La Charca. W głębi klub golfowy i domki 
w palmowych gajach. Za latarnią morską Faro dal-
szy ciąg promenady nadmorskiej, malutki rezerwat 
archeologiczny z epoki Guanczów i ciągi hoteli. Zda-
wać by się mogło, że na wakacje jeździ się po to, by 
mieszkać w hotelach z miłą obsługą i chłodną wodą 
w basenie.
Rezerwat La Charca
Naturalne słynne wydmy to właściwie rezerwat przy-
rody w miejscu, gdzie okresowa rzeka ma swoje uj-
ście do oceanu. Zajmuje obszar około 10 kilometrów 
kwadratowych. W październiku, kiedy wody mniej, 
między brzegiem oceanu a stawem jest jakieś 500 
metrów plaży. W rezerwacie liczne ptaki mają swoje 
siedliska, a w okresie migracji to miejsce wypoczyn-
ku dla wodnego ptactwa.
Wydmy są codziennie zdeptane przez żądnych pu-
stynnych wrażeń turystów. Z samego rana, jeszcze 
przed świtem, pojawiają sie fotografowie i czekają na 
REKLAMA
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moment, kiedy wzejdzie słońce i część wydmy bę-
dzie oświetlona na żółto, a część pozostanie w cie-
niu, niebieska. Później przez cały dzień wydmy są 
zdobywane z większym lub mniejszym zaangażowa-
niem. Na koniec, wieczorem, znowu tłum fotografów 
i wreszcie, po zmierzchu, wiatr zaczyna przesypywać 
piasek, układając fale i falki, a różne nocne zwierząt-
ka wychodzą z ukrycia i zostawiają ślady swoich wę-
drówek.
Turyści
W okresie wakacji ceny wysokie i tłum większy. 
W październiku woda w oceanie ma jeszcze 25 stop-
ni Celsjusza, temperatury powietrza pozwalają swo-
bodnie spać w nocy bez klimatyzacji przy otwartym 
oknie. W dzień w dalszym ciągu upalnie, a dzień 
trwa prawie 12 godzin. To świetny czas dla emery-
tów, by pojechali na wakacje pod palmą. Tak też jest 
na deptaku. Białych głów sporo, przeważają Niemcy 
oczywiście, można usłyszeć Skandynawów, Francu-
zów i Polaków. Tak nasi rodacy wyjeżdżają, jak to za-
powiadał kiedyś jeden z premierów, na wakacje pod 
palmą. Ceny nie odbiegają od tych krajowych w środ-
ku lata, a bariera językowa, nawet jeśli się pojawia, 
to przy pomocy rąk udaje się ją pokonać. Nauczyli 
się już hotelarze, że Polacy z starszego pokolenia 
mają problemy z angielskim. Przy odrobinie dobrej 
woli z obu stron porozumienie udaje się osiągnąć 
w kilka chwil ku obopólnemu zadowoleniu. Czasami 
tylko nie potrafią zrozumieć, że nasi rodacy narzeka-
ją na insekty w pokoju, a noszą z restauracji jedzenie 
i zostawiają na wierzchu. W ciepłym klimacie, tam 
gdzie jedzenie tam karaluchy, to oczywiste. Podob-
nie jest ze stosowaniem chemii czyszczącej pokoje 
– albo będzie śmierdziało, albo będą insekty i robaki. 
W strefie przybrzeżnej woda, mimo że oceaniczna, 
zawiera sporo zawiesiny organicznej, głębiej już jest 
klarownie czysta. Miłośnicy morskiej klarownej wody 
wyjeżdżają autobusami z dala od hotelowiska, by 
cieszyć się urokiem kamienistych plaż.
Atrakcje
Wąwóz Palmitos Park to miejsce ze zwierzętami 
w klatkach, ale też pokazy tresury papug i delfinów. 

Tutaj zobaczycie wspaniałe drapieżne ptaki w locie. 
Dojazd autobusem miejskim.
W tym prawie tropikalnym klimacie z bryzą morską 
życie zaczyna się późnym popołudniem. Można wy-
brać się na zakupy, ulubiona rozrywka panów bądź 
do wesołego miasteczka Holiday World, gdzie za-
równo dzieci mają swoje samochodziki i karuzele, jak 
i dorośli kasyno, jednorękich bandytów, bary i tapas.
Gran Canaria
Wyspa jest zerodowanym stożkiem wulkanicz-
nym. Powierzchnia 1560 kilometrów kwadratowych 
i szczyt Pico de Las Nieves 1949 metrów n.p.m. Po-
dobno zdarza się zimą śnieg na szczytach. Z plaży 
Maspalomas szczytu nie widać, ale liczne wąwozy 
i poszarpane krawędzie skał owszem. W wąwozie 
Palmitos zobaczymy pionowe filary skał magmo-
wych. Ci, którzy wolą chłodniejszy klimat, powinni 
wybrać sobie na wakacje północną wilgotną część 
wyspy z poranną rosą i lasem iglastym. Oczywiście 
można wypożyczyć samochód i wszędzie dojechać, 
no prawie wszędzie, bo znaczna część wyspy nie ma 
dróg i jest niezagospodarowana. Trzeba też pamię-

tać, że górskie drogi Gran Canarii są kręte i wąskie, 
więc wymagają wzmożonej uwagi i sporych umiejęt-
ności.
All inclusive
Gerard z żoną przyjechali z Knurowa, on ma 76 lat, 
są 54 lata po ślubie. Lubią sobie raz w roku pojechać 
na tanie wakacje pod palmą. Spędzili czas przy hote-
lowym basenie i barze, wieczorami po kolacji wycho-
dzili razem na krótki spacer dla zdrowotności. Gerda 
mówi, że Gerard all inclusive ma w domu, tutaj to ona 
odpoczywa od codziennego dbania o męża. Pań, 
które podzielają to zdanie, jest więcej. Lubią, kiedy 
wszystko przygotowane i jedynym obowiązkiem jest 
nałożenie z półmisków na talerz. A ja naiwnie sądzi-
łem, że wyjazdy na wakacje to mój pomysł.
Kiedy wracałem pociągiem do Wrocławia, spotkałem 
panią wybierającą się z Wielkopolski do sanatorium 
w Krynicy. Powiedziała, że pierwszy raz w życiu wy-
biera się samodzielnie w podróż pociągiem tak dale-
ko od domu. A podróż samolotem? Jeszcze się nikt 
w rodzinie nie odważył, powiedziała.
Podróże kształcą, kiedy się rozmawia.

REKLAMA
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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. Większości z nich nie 
jesteśmy w stanie zapobiec, możemy jednak uchronić się przed ich konsekwencjami finansowymi. Wiele 
towarzystw ubezpieczeniowych proponuje ochronę nagrobka jako dodatek do polisy mieszkaniowej.
– „Polak mądry po szkodzie – w tych kilku słowach 
możemy opisać podejście Polaków do ubezpieczania 
nagrobków. Nadal rzadko korzystamy z tej możliwo-
ści, uważając ją za zbyteczny wydatek. Warto jednak 
spojrzeć na tę opcję perspektywicznie, jak na zabez-
pieczenie mienia o dużej wartości – w końcu koszt 
nagrobka to czasami równowartość ceny samocho-
du. Tymczasem zagrożenia, z jakimi trzeba się liczyć 
w przypadku ochrony nagrobków, to nie tylko akty 
wandalizmu czy kradzieże. To również powódź, osu-
nięcia ziemi czy nawałnice. Można się od tego ubez-
pieczyć – nawet na sumę 100 tys. zł.” – komentuje 
Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia. 

W przypadku polisy chroniącej nagrobek, ubezpie-
czyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w wyniku kradzieży czy wandalizmu. 
Ubezpieczenie chroni także od skutków pożaru, ude-
rzenia pioruna czy katastrofy lotniczej. Polisa to także 
zabezpieczenie na wypadek powodzi, gradu, huraga-
nu upadku drzew lub masztów czy huku ponaddźwię-
kowego, co jest szczególnie ważne w przypadku 
nekropolii położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotnisk. Ubezpieczyciel natomiast nie bierze na sie-
bie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
zniszczenia lub uszkodzenia nagrobka w następstwie 
działań osób trzecich: zarządów cmentarzy, przed-
siębiorstw pogrzebowych lub firm kamieniarskich. 
Należy jednak pamiętać, że zakres ubezpieczenia 
może być różny w poszczególnych towarzystwach.

– „Wysokość składki zależy od wybranego przez nas 
zakresu ubezpieczenia, a także od wartości i lokali-
zacji nagrobka oraz towarzystwa ubezpieczeniowe-
go, w którym kupujemy polisę. Aktualnie na rynku 

tego typu rozwiązania oferuje kilku ubezpieczycieli 
jako odrębny produkt ubezpieczeniowy lub opcję 
dodatkową, dodawaną najczęściej do ubezpiecze-
nia nieruchomości. Koszt takiego rozszerzenia po-
lisy mieszkaniowej, przy pomniku o wartości 4000 
zł wynosi od 30 do 100 zł rocznie. Jest to niewiel-
ka kwota, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że naprawa 
ewentualnej szkody może nas kosztować nawet kilka 
tysięcy złotych. Odszkodowanie, pomimo stosunko-
wo niskiej składki, zazwyczaj wystarcza na pokrycie 
kosztów naprawy czy renowacji nagrobka” – mówi 
ekspert. Wysokość poniesionych strat jest ustalana 
przez ubezpieczyciela w oparciu o koszty odbudowy 
lub naprawy nagrobka, z uwzględnieniem rodzaju 

pomnika oraz zastosowanych materiałów. Należy pa-
miętać, że polisy nie obejmują zazwyczaj elementów 
dekoracyjnych takich jak misy, wazony, kwiaty czy 
inne elementy ozdobne – chyba, że są one przymo-
cowane na stałe.

– „Ubezpieczenia nagrobków są najczęściej wybie-
rane w dużych miastach. Koszty takiej polisy nie 
są obciążające, ale ich wysokość może być różna 
u poszczególnych ubezpieczycieli. Najczęściej sto-
sowanym i jednocześnie najkorzystniejszym rozwią-
zaniem jest włączenie takiej ochrony do naszego 
ubezpieczenia nieruchomości. Warto zatem zapytać 
o to doradcę przy zakupie lub przedłużaniu polisy” – 
dodaje Maciej Kuczwalski.

O firmie
CUK Ubezpieczenia od 16 lat zajmuje się do-
radztwem w zakresie produktów ubezpiecze-
niowych. W swojej ofercie ma produkty ponad 
30 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych 
w Polsce. Wieloletnie doświadczenie przekłada 
się na zaufanie klientów korzystających z usług 
CUK osobiście w ponad 240 placówkach, in-
ternetowo - przy pomocy kalkulatora OC i AC 
oraz telefonicznie. W 2017 roku CUK został 
wyróżniony Godłem Firmy Przyjaznej Klientowi, 
zajmując czołową pozycję wśród firm z branży 
sprzedaży usług finansowych. CUK jest liderem 
wśród multiagencji ubezpieczeniowych w Pol-
sce i już od 16 lat skutecznie kreuje przyjazny 
dla klienta świat ubezpieczeń. 
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Szeroki wybór - nasza ekspozycja zajmuje 
1200 m². W stałej sprzedaży posiadamy 
kilkadziesiąt pomników tradycyjnych oraz 
urnowych. Ciekawe wzory, szeroki wybór 
kolorów. Wszystkie nagrobki wykonane są 
z kamieni naturalnych.

Zakład Kamieniarski

ul. Kwiatkowskiego 13
Wrocław 52-326

Czynne: poniedziałek-piątek 
godz. 9- 16, sobota 9-14 tel. 71 307 11 03

www.pomnikiwroclaw.pl

W sprzedaży posiadamy zarówno modele wykonane 
z surowca pochodzącego z terenów Europy, jak i Azji. 

Wszystkie produkty są wysokiej jakości, a fakt iż pochodzą 
z różnych zakątków świata, stanowi o ich oryginalności.

Oferujemy również galanterie nagrobną, m.in. misy, 
wazony, lampiony, ”poduszki”, krzyże kamienne, drewniane 
obudowy na grób.

Świadczymy usługi w zakresie liternictwa: litery kute, 
mosiężne, piaskowane, wykonane ze stali nierdzewnej.

Realizujemy zamówienia wg. indywidualnego projektu 
klienta.

Zajmujemy się budową grobów murowanych.



Praca dla seniorki
Rodzina z Wrocławia, okolice ul. Krzyckiej 
szuka uczciwej, pogodnej i zaradnej osoby do 
opieki nad dziećmi i domem. 
Ok. 2 razy w tygodniu po południu. Odbiór 
dzieci ze szkoły, przedszkola w jednym budyn-
ku. Spacer ok. 800 m do domu. Krótka opieka 
po przyjściu. Możliwa i prawdopodobna praca 
kilka dni w miesiącu przez ok. 9 godzin dzien-
nie ze względu na ewentualne przeziębienia 
dziewczynki. 

Czasami (1-2 razy m-c) opieka nad 
dziećmi wieczorem. Np. od g.19 kolacja 
i ok.20.30 ułożenie do snu. Powrót rodzi-
ców ok. 23.

Uprzątnięcie mieszkania, prasowanie. 
Szczegóły do omówienia. 

Ok. 10 zł za godzinę. 
Kontakt 720 790 982
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finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Informacja/Kultura
Gazeta Senior  www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

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

Zakład Kamieniarski Gloria
Wrocław, ul. Kwiatkowskiego 13

71 307 11 03

Praca
Kolporter  Twojsalonik.pl 41 367 84 49

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

71 341 84 62

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Bursztynowe Wzgórze
Sianożęty, ul. Wschodnia 4

94 35 15 693

Centrum Natury Beskid
Szczyrk, ul. Sosnowa 7

510 380 200

Hotel Artus*** w Karpaczu
Karpacz, ul. Wilcza 9
www.hotelartus.pl

75 712 20 48

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

74 306 76 76

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OW Komandor 91 386 30 19

OW Rybitwa
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 15

94 358 54 13

Ośrodek Wypoczynkowy 
„WISŁA”
Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 33

74 871 61 74

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Styks - Ludzie  
dla ludzi  

w trudnych  
chwilach

601 700 280 

Solar Jarosławiec, Pustkowo 604 474 209

Uzdrowisko-Cieplice.pl 75 75 33 143

Uzdrowisko Kraków  
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Willa Cecylia
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

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

690 478 660

Usługi
PSZOK ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

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

Muke 
wyciskarka wolnoobrotowa do soków Muke Mu2G

Sklepy Społem Północ
Sklepy Tradycja i Jakość

692 449 474

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

71 327 63 13

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

Fundacja GEERS Dobry Słuch
Umów się na badanie pod bezpłatnym numerem 

800 889 400

Gabinet Terapii 
mgr Jakub Chrzanowski
Wrocław, ul. Rogowska 50A

505 808 945

Kolanko Senior Care
fizjoterapia w domu pacjenta

606 953 454

Mega-Med
Wrocław, ul. Świdnicka 46/ pod Arkadami

Optegra Zabiegi usuniecia zaćmy 222 426 260

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

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

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

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

71 344 81 20

Spektrum Ośrodek  
Okulistyki Klinicznej
Wrocław, ul. Zaolziańska 4

71 345 31 41

Zacmex.pl 694 106 234

Ziko Apteka
Wrocław, Plac Grunwadzki 16

12 687 57 47

Vita Przychodnia Lekarzy 
Specjalistów I Stomatologów
Wrocław, ul. Oławska 15

71 34 322 65

Wydawnictwa
Wydawnictwo Arkady
Warszawa, ul. Dobra 28

22 444 86 61


