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Jesień pełna wra eń
W grudniu 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 45/106, która dzień 1 pa dziernika ogłosiła Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. ladami ONZ podą yli seniorzy
w wielu krajach wita. Dzięki temu 20 pa dziernika w krajach Europy więtujemy Europejski Dzień
Seniora, 21 sierpnia w Stanach Zjednoczonych Ameryki obchodzimy Narodowy Dzień Seniora,
a 14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora. Je li zatem dobrze spojrzymy w kalendarz, to dni seniora na wiecie trwają nieprzerwanie przez trzy miesiące.
Co to oznacza? Dla nas – dziennikarzy – nic innego jak to, e mamy o czym pisać. Staramy się
przez cały rok dostarczać Państwu ciekawe informacje, a teraz mo emy jeszcze przekazać emocje,
jakie towarzyszą nam podczas spotkań z okazji dni seniora.
Za nami ju obchody we Wrocławiu – pełne dwa tygodnie inicjatyw podejmowanych przez seniorów i dla seniorów, a w tym oczywi cie ustanowienie rekordu Guinnessa w liczbie osób w kapeluszach zgromadzonych
w jednym miejscu. Pobili my poprzedni rekord, ustanowiony przez Irlandczyków. Kiedy tylko będą znane oficjalne wyniki – ogłosimy je Państwu. Nie oznacza to jednak, e we Wrocławiu teraz nic się nie będzie działo – Wrocławskie Centrum
Seniora jest pełne pomysłów na cały rok i zaprasza do współpracy.
Kulinarnie i sportowo więtują seniorzy w Poznaniu – odbył się ju maraton poznański, w którym mogli uczestniczyć
jako wolontariusze i pomóc w organizacji tego wydarzenia (oczywi cie je li w nim nie startowali), za nami ju te kulinarna inauguracja spotkań na poznańskim Zamku w ramach akcji „We love eating!”. Akcja trwa dziesięć miesięcy i jest organizowana przez siedem miast europejskich, w tym wła nie Poznań. Co będzie się działo – przeczytacie na naszych łamach.
piewająco więtowali seniorzy w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu. Odbyły się tam festiwale chórów senioralnych oraz po
raz pierwszy przygotowane przy naszym udziale targi „Zdrowy Senior”.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbył się te tradycyjny ju
koncert zespołów osób starszych w Polskim Radiu Wrocław organizowany przez
Dział Promocji Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolno ląskiego. Występy piewaków i kabareciarzy, którzy są nową warto cią
dołączoną do tej imprezy, były naprawdę wietne. Aktualne wydanie naszego magazynu jest więc pełne radosnych i słonecznych wspomnień.
Ciepłe wspomnienia nale ą się tak e naszym bliskim, których ju z nami nie ma.
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK
Listopad to czas, kiedy pamiętamy o nich w szczególny sposób. Ju niedługo bęISSN 2353-2114
dziemy odwiedzać nekropolie w całej Polsce – przeczytajcie nasz artykuł o tym, jak
uniknąć niebezpiecznych sytuacji i nie narazić się na utratę majątku czy zdrowia.
Właściciel Wydawnictwo Regiony
Polecamy te nasz cykl „Ekosenior”. Chocia powstaje on przy udziale wroul. Czecha 9/7
59-850 Świeradów-Zdrój
cławskiej firmy Ekosystem, to dobre rady udzielane przez specjalistów mo na wymagazyn.seniora@region-press.eu
korzystać w ka dym domu.
www.region-press.eu
Izabela Siwińska
Redakcja ul. Parkowa 25
wydawca – redaktor naczelna
51-616 Wrocław
tel./fax 71 348 82 48
Redaktor naczelna Izabela Siwińska
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Prenumerata „Regionalnego Magazynu Seniora”
od wydania z miesiąca ……………… roku ……………………
do wydania z miesiąca ……………… roku ……………………
Magazyn proszę wysyłać na adres:
………………………………………………
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………………………………………………
Do niniejszego zamówienia prosimy dołączyć dowód wpłaty
i przesłać na adres redakcji:
ul. Parkowa 25
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Opłatę za zamawiane wydania należy uiścić z góry na konto:

Całkowity koszt wysyłki
jednego egzemplarza
„Regionalnego Magazynu Seniora”
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66 1300 0000 2076 7148 1984 0001
Wydawnictwo „Regiony” Izabela Siwińska
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59-850 Świeradów-Zdrój

(dla większej liczby egzemplarzy
uzależniony jest od ceny przesyłki pocztowej
według wagi paczki)
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Bo rado ć jest w nas
Pod takim tytułem 1 października w sali
koncertowej im. Jana Kaczmarskiego
w Polskim Radiu Wrocław odbył się
koncert z okazji Światowego Dnia Seniora.

Seniorów we współpracy z Radiem Wrocław.
Wydarzenie było uwieńczeniem dwóch
Dolnośląskich Przeglądów Artystycznie
Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest
w nas” organizowanych w 2014 roku.
Sala koncertowa wypełniona była po brzegi. Seniorów i zaproszonych gości uroczyście powitał dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej Jarosław Maroszek, życząc seniorom z okazji ich święta dużo zdrowia i sił wi-

Koncert zorganizowali: Departament
Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Platforma
Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich
Seniorów oraz Dolnośląskie Forum Integracji
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talnych. Następnie przed publicznością swoje
umiejętności zaprezentowali artyści.
W koncercie wystąpili: chór Apasjonata
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu,
Barbara Jedynak, Hanna Kaliś, chór Atena
z UTW z Obornik Śląskich, Kabaret Bella Maia
z UTW w Jeleniej Górze (notabene rozbawił widownię do łez i zebrał gromkie brawa),
chór Gaudium z Głogowa, Grupa Kabaretowa
Bałamutki z Miękini, chór Appassionata z UTW
w Legnicy, Jan Homerski z Domu Kultury
Kopernik w Legnicy, Grupa Wokalna Senior
z Miękini, Helena Homa ze skeczem z UTW
w Miękini, zespół Agat z Jeleniej Góry, chór
Radość istniejący przy Klubie 4. Regionalnej
Bazy Logistycznej we Wrocławiu oraz duet
Krystyna Kubicha i Bernadeta Czarnecka.
Seniorzy, którzy w swoje występy włożyli
całe serce, porwali publiczność do wspólnej
zabawy. Był wspólny śpiew i rytmiczne klaskanie do taktu, a nawet kołysanie się w fotelach.
Do zobaczenia za rok – mamy nadzieję, że
przeglądy, którym patronuje nasz magazyn,
staną się piękną dolnośląską tradycją.
ISKA
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Zdrowy Senior

– w Jeleniej Górze i Zgorzelcu
Kolorowo i śpiewająco świętowali
seniorzy w Jeleniej Górze i Zgorzelcu.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
i Europejskiego Dnia Osób Starszych
wzorem lat ubiegłych zorganizowali
mnóstwo atrakcji.

Świętowanie rozpoczęło
się przemarszem seniorów
spod Centrum Sportowo-Rekreacyjnego do budynku
Miejskiego Domu Kultury,
gdzie burmistrz Rafał Gronicz
przekazał im symboliczne kluPolski Związek Emerytów, Rencistów
cze do bram miasta, tym sai Inwalidów oddział w Jeleniej Górze rozpoczął
mym oicjalnie rozpoczynając
Senioralia 1 października barwnym korowodem
trzydniowe uroczystości.
przez miasto, podczas którego prezydent Marcin
Głównym punktem proZawiła przekazał seniorom klucze do miasta,
gramu był Przegląd Dorobku
a tym samym władzę nad Jelenią Górą. Rządy
Artystycznego Seniorów,
sprawowali seniorzy aż do 4 października.
podczas którego zaprezento- W Jeleniej Górze frekwencja dopisała
W tym czasie odbył się III Przegląd Zespołowej
wali oni swoje umiejętności
Twórczości Amatorskiej Seniorów, Gala
i talenty. Przeglądowi towarzyszyła wystawa
W gościnnych progach jeleniogórskiego
w Filharmonii Jeleniogórskiej, a 18 października
„Kapelusz moich marzeń“, wystawa fotograiczPasażu Grodzkiego oraz MDK w Zgorzelcu sebal w hotelu Mercure. Było koloroniorzy mogli poznać ofertę przywo, śpiewająco i radośnie. Seniorzy
gotowaną specjalnie dla nich
tłumnie uczestniczyli we wszystkich
przez wystawców: Centrum Usług
wydarzeniach.
Medycznych „Przedwiośnie”
Frekwencja dopisała też podz Kowar, GEERS Akust yka
czas Dni Seniora w Zgorzelcu,
Słuchu, Ośrodek Pielęgnacyjnogdzie po raz pierwszy święto se-Rehabilitacyjny „Dębowy Park”
niorów trwało trzy dni. Obchody
z Wołowa, sklep ze sprzętem rehabiŚwiatowego Dnia Seniora trwały
litacyjnym „Medyk” z Jeleniej Góry,
od 7 do 9 października.
irmę Przyjazny Komputer, Orilame,
Organizatorami w ydarzeKolagen, „Klinikę Sp. z o.o.” – irmę,
nia byli: Miasto Zgorzelec, Rada
która prowadzi przychodnię lekaSeniorów Zgorzelca, Miejska
rzy specjalistów w Jeleniej Górze,
Biblioteka Publiczna, Miejski Dom
aptekę i perfumerię, Fundację
Kultury. Święto wsparli: Starostwo
Pomagam Żyć Innym, Kancelarię
Powiatowe w Zgorzelcu i SKOK
Projekty Europejskie, która oferuStefczyka Oddział Zgorzelec.
Targi Zdrowy Senior w Zgorzelcu
je bezpłatne kursy komputerowe,
Rezydencję Seniora AS z Karpacza,
na „Powstanie Warszawskie. W 70. Rocznicę”
Biuro Tłumaczeń Rotas ze Zgorzelca, sieć aptek
oraz wystawy hobbystów. Miejska Biblioteka
„Arnika”, Stowarzyszenie „Razem” z DusznikPubliczna w Zgorzelcu specjalnie z myślą o se-Zdroju, firmę Promedica 24, która świadczy
niorach zorganizowała zajęcia z obsługi kompuusługi opiekuńcze dla seniorów na całym świetera, internetu, a także oicjalnie otworzyła stałą
cie. Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych babiblioteczkę dla tych nieco starszych czytelników.
dań poziomu cukru prowadzonych przez Polski
Odbyła się również inauguracja roku akademicZwiązek Diabetyków ze Zgorzelca oraz z wiekiego Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego
dzy specjalistów z Pure Harmony Club® – wypróWieku.
bować działanie platformy Schumanna i zbadać
Organizatorzy nie zapomnieli także, jak
skład swojego ciała.
ważnym elementem życia seniorów jest sport.
Dziękujemy gospodarzom w Jeleniej Górze
W związku z tym zaproponowali marsz nordic
i Zgorzelcu za dobre przyjęcie i pomoc w organiwalking oraz gimnastykę pod fachowym okiem
zacji targów. Szczególne podziękowania składainstruktorów.
my panu Ireneuszowi Żakowi, koordynatorowi
W promocję zdrowia zarówno w Jeleniej
Miejskiego Klubu Seniora w Zgorzelcu za pomoc
Danuta Seraińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.
Górze, jak i w Zgorzelcu włączył się „Magazyn
merytoryczną, wsparcie organizacyjne i życzliBraci Śniadeckich w Zgorzelcu porwała do tańca koordynatora
Senora”, organizując po raz pierwszy w tych miawe przyjęcie pomysłu Targów „Zdrowy Senior”.
Miejskiego Klubu Seniora Ireneusza Żaka
stach Targi „Zdrowy Senior”.
Izabela Siwińska
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PROMOCJA W NOWYM ROKU
WYPOCZYNEK I ZABIEGI

D wirzyno k. Kołobrzegu

4.01 – 17.01.2015
Cena za pobyt od osoby już od 1199 zł
z pełnym wyżywieniem

Dziecko do lat 10: bezpłatnie
Dziecko od 10. do 15. roku życia:
50% pełnej ceny
W cenie pobytu:











13 noclegów w pokoju w wybranym przez siebie standardzie
pełne wyżywienie w formie bufetu, od obiadu do śniadania
2 zabiegi dziennie w dni robocze
korzystanie ze strefy relaksu na basenie, w skład której wchodzi:
– basen dla dorosłych z kaskadą i ścieżką wodną z hydromasażem
– basen dla dzieci ze zjeżdżalnią i wodnym grzybkiem
– sauna sucha
– jacuzzi
2 x wieczorek taneczny
korzystanie z sali itness
1 x zajęcia nordic walking z instruktorem
możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków nordic walking
bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego w ośrodku

W Akces Medical Spa znajdziesz wszystko, aby cudownie się zrelaksować i odpocząć po długim spacerze nad morzem. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy wygodne i komfortowe pokoje z łazienkami wyposażone w telewizor, radio, lodówkę, balkon. Oferujemy
dostęp do bezpłatnego internetu Wi-Fi oraz wszystkie udogodnienia, dzięki którym w naszym Ośrodku poczujesz się jak w domu.
W przestronnej jadalni proponujemy Państwu pełne wyżywienie
tj. 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja; wszystkie posiłki
w formie bufetu. Na terenie Ośrodka znajduje się kawiarnia, sala kominkowa i sala itness, bilard, solarium, gabinet kosmetyczny i fryzjerski, kiosk oraz kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki.

W okresie ferii zapewniamy
wiele ciekawych atrakcji dla dzieci.

FERIE ZIMOWE NAD MORZEM
17.01 – 28.02.2015
DZIECI do 10 lat GRATIS!!!
Dzieci od 10. do 15. roku życia:
50% pełnej ceny
CENA: od 799 zł/os./tydz.

Przywracamy młodo

i rado

Akces Medical Spa | 78-131 Dźwirzyno k. Kołobrzegu | ul. Piastowska 5
tel. +48 94 358 54 81, +48 609 520 709, +48 663 213 211, +48 663 910 011
marketing@owakces.pl | recepcja@owakces.pl | www.ow-akces.pl
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POD NASZYM PATRONATEM
DNI SENIORA – WROCŁAW 2014

Rekordowo, kolorowo
W takiej atmosferze minęło dwanaście
dni wrocławskiego Święta Seniorów,
które trwało od 19 do 30 września.
Dopisała zarówno frekwencja,
jak i klimat oraz poziom wydarzeń,
a także aura, dzięki której
z powodzeniem odbyły się wszystkie
imprezy plenerowe. Imponująca
liczba wydarzeń możliwa była
dzięki zaangażowaniu ich twórców,
partnerów Wrocławskiego Centrum
Seniora – koordynatora Dni Seniora
oraz organizacji senioralnych, które
w dużej mierze odpowiadały za bogaty
program tegorocznej edycji.

W odniesieniu do rekordów, największy
z nich został pobity już podczas Inauguracji
na wrocławskim Rynku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce odbyła się próba bicia rekordu
Guinnessa w liczbie zgromadzonych w jednym miejscu osób w udekorowanych kapelu-

Robert Pawliszko, kierownik WCS, nie zapomina o kapeluszu
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szach. W piątek 19 września w Rynku pojawiło się ponad 1500 seniorów w barwnych kapeluszach, którzy ustanowili, na razie jeszcze
nieoicjalnie, nowy rekord Guinnessa. Wśród
nich znaleźli się – zawsze otwarcie przyjmowani przez wrocławian – goście z zaprzyjaźnionych klubów seniora z całej Polski, między
innymi z Częstochowy, Strzelina, Głogowa,
Rudy Śląskiej, Prudnika i Legnicy.
Dalszą część świętowania wypełnił okazały Marsz Kapeluszy, na czele z Orkiestrą
Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu.
Następnie na seniorów czekała niespodzianka, do końca owiana tajemnicą – wybór nowej pary królewskiej, której wiceprezydenci Wrocławia symbolicznie przekazali władzę poprzez wręczenie kluczy do bram
miasta. Nowymi monarchami zostali państwo Ewa i Leon Rapaczowie, wieloletni działacze i członkowie organizacji senioralnej oCAL-eni, krzewiącej działania w sferze kultury. Przyszedł również czas na gwiazdę dnia.
Zespół Skaldowie wykonał swe największe
przeboje, znane i lubiane przez seniorów,
o czym dowiedział się cały plac Gołębi, ogarnięty przez ich głośne śpiewy i skoczne tańce.
Kolejny rekord ustanowili uczestnicy
Targów Senioralnych, które w tym roku odbyły się w Centrum Kongresowym. Ponad
50 wystawców, różnorodność oferowanych
produktów i usług przyciągnęły uwagę kilku

Tańce przy Hali Stulecia
tysięcy seniorów. Impreza bogata była w wydarzenia towarzyszące, takie jak zwiedzanie
terenów wystawowych, znakowanie rowerów
przez Komendę Miejską Policji, tańce
seniorek oraz pokazy
kazy warsztatowe rękodzieła. A wszystko to tylko na dobry początek
ątek niedzieli 21 września w Hali
ali Stulecia.
W tym dniu odbył
ył się także
koncert Alicji Majewskiej,
jewskiej,
W ł o dzimier z a Ko rc z a
i Jerzego Połomskiego,
ego,
na który bilety rozeeszły się w iście rekordowym tempie! W godzinach wieczornych senior z y
uczestniczyli w Balu Seniora o wymownym
tytule „Szalone lata sześćdziesiąte”. Na najbardziej wytrwałych czekał specjalny pokaz fontanny multimedialnej na Pergoli.
Rekordową liczbę wydarzeń zaproponowały także Dolnośląska Biblioteka Publiczna
oraz Miejska Biblioteka Publiczna i jej 39 ilii. Były to przede wszystkim warsztaty artystyczne, wystawy, pokazy i zajęcia edukacyjne. Uczestnicy III Przeglądu Amatorskich
Chórów Senioralnych oraz Przeglądu Małych
Form Teatralnych i Kabaretów SENIOR ART
2014 „odpowiedzialni” są za kolejne rekordy wrześniowych Dni Seniora, zarówno

POD NASZYM PATRONATEM
prozdrowotne, a wśród nich cykl wykładów
„Akademia Zdrowia Seniora” oraz bezpłatne
porady specjalistów i badania w kilkunastu
wrocławskich przychodniach. U pań uznanie
zyskały warsztaty kosmetyczne, podczas których pod okiem specjalistki poznawały między innymi metody pielęgnacji skóry dojrzałej.
Uczestnicy ponad 150 wydarzeń, przygotowanych z myślą o nich, z radością wypowiadali się o tegorocznej edycji wrocławskich
Dni Seniora, które są dla nich bardzo ważne i wyjątkowe. Jak sami przyznali, Święto
Seniorów jest po to, żeby pokazać, że „senior też potrai i chce się bawić oraz uczyć się
i rozwijać”, co nie kończy się wraz ze zwieńczeniem Dni Seniora, bo aktywność seniorów
we Wrocławiu trwa przez cały rok.
Joanna Ryłko, WCS
Fot. Tadeusz Wilk, Izabela SIwińska

i słonecznie!
Kolorytu wrocławskim Dniom Seniora dodawały liczne atrakcje kulturalne, a wśród
nich trzydniowy Festiwal Filmowy „SI SEÑOR”
w Kinie Nowe Horyzonty, spektakl muzyczny „Bo to się… zwykle tak zaczyna” w Biurze
Festiwalowym IMPART 2016, recital piosenek
Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Tomasza
Krajewskiego czy Forum Liderów Organizacji
Senioralnych, poświęcone kulturze i jej znaczeniu oraz miejscu w życiu seniorów. Dużym
powodzeniem cieszyły się również inicjatywy

w liczbie zespołów biorących udział w eliminacjach, jak i ilości tych wyróżnionych. Ich
finały odbyły się w majestatycznym wnętrzu Auli Leopoldyńskiej, gdzie wystąpiło
aż siedem nagr
nagrodzonych chórów, oraz we
Wrocławskim Teatrze
T
Lalek, w którym na
Scenie Letniej zaprezentowały się
cztery wyróżnione zespoły teatralne i kabaretowe. Dopisało poczucie
cz
humoru, a także ciepła,
niemal letnia pogoda, umożliwiająca podziwianie artystów w otoczeniu piękna
Parku Staromiejskiego.
Słońce i letnia temperatura
pozwoliła
pozwo
również na udane przeprowadzenie zawodów
z
sportowych. We
wszystkich dyscyplinach plenerowych, zaplanowanych w ramach rajdu terenowego
na Brochowie i Senioriady, uczestniczyła imponująca liczba zawodników. Dzięki temu
odbyły się turnieje tenisa ziemnego, szachowy i piłkarski, zawody pływackie oraz
bieg i nordic walking. Rekordowa była również liczba uczestników Memoriady – treningu pamięci dla seniorów. Dla powodzenia imprezy nie bez znaczenia była również
ładna pogoda w niedzielę 28 września, kiedy odbyła się wyprawa statkiem po Odrze.
Gościem specjalnym wydarzenia był Kabaret
Elita, a impreza nawiązywała do konwencji
ilmu „Rejs”.

Klucz do miasta w rękach seniorów
R

E

K

L
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Apteka Silesia 1
pl. Grunwaldzki 8
50-384 Wrocław
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8-20, sobota 9-16

Apteka Silesia 4
ul. Kraszewskiego 21
50-229 Wrocław
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8-20, sobota 9-15

Apteka Silesia 2
ul. Powstańców Śląskich 159
53-138 Wrocław
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8-20, sobota 9-15

Apteka Silesia 5
ul. Główna 10
58-300 Wałbrzych
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8-20, sobota 9-15
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Rejs z ELIT i dla elity!
W niedzielę 28 września wieczorem,
w ramach „Dni Seniora – Wrocław
2014”, odbył się rejs statkiem po Odrze.
Była to nie lada gratka dla seniorów,
wrocławskich liderów i zasłużonych
działaczy organizacji senioralnych, którzy
przez trzy godziny stanowili stuosobową
rozśpiewaną i rozbawioną załogę statku
„Driada”. W tę podróż zaproszeni zostali
bowiem w podzięce za swą niegasnącą
aktywność społeczną, przejawiającą
się przede wszystkim w wydarzeniach
kreowanych dla seniorów.

Zamysłem organizatorów wyprawy po Odrze
było nawiązanie do ilmu Marka Piwowskiego
„Rejs”, a także, w dowód uznania dla zasłużonego
środowiska senioralnego, odwołanie do znaczenia słowa „elita”. Pojawił się między innymi na powitanie, i jednocześnie rozpoczęcie rejsu, sygnał
trąbki, w wykonaniu kierownika Wrocławskiego
Centrum Seniora
– Roberta Pawliszki, który
na zakończenie, po zacumowaniu statku, powtórzyła z kolei Ewa Rapacz,
liderka o-CAL-onych.
W odróżnieniu od ilmowej groteski i absurdu, program niedzielnego rejsu obitował w wiele skrupulatnie przygotowanych atrakcji, które, podobnie jak na wielkim
ekranie, przebiegały spontanicznie i czasami wymykały się lekko spod kontroli. Ale dzięki temu
zabawa była jeszcze lepsza, a pasażerowie statku
w pełni zadowoleni. Wśród niespodzianek, które czekały na uczestników rejsu, były pamiątkowe przypinki i śpiewniki, które na powitanie wręczali gospodarze rejsu,
ubrani w specjalne biało-granatowe koszule i kołnierzyki
marynarskie. Organizatorzy
przygotowali również wystawę czarno-białych fotograii z „Rejsu”, okraszoną
kultowymi i niezapomnianymi wypowiedziami
bohaterów ilmu. Na poczęstunek podana zosta-

Podziękowanie dla nich, w postaci niebanalnego rejsu, zorganizowała jedna z takich właśnie aktywnych grup, o-CAL-eni, we współpracy z koordynatorem Dni Seniora – Wrocławskim
Centrum Seniora. Gościem specjalnym wydarzenia był Kabaret Elita, który wspaniale rozgrzewał atmosferę na pokładzie statku. Program rejsu umilała również kapela Leszczynki z Domu
Kultury w Dobroszycach, która ludowymi dźwiękami i strojami poderwała cały pokład do śpiewu
i tańca. Była też chwila na zadumę przy akompaniamencie
pani Bożenny Prószyńskiej-Konarskiej, której altówka doskonale współgrała z szumem
wody za burtą. Na wstępie podróży znalazł się również czas
na prezentację historii Odry,
którą przybliżyła pani Jadwiga Spychalska, przewodnik turystyczny, od lat związana ze środowiskami senioralnymi.
R

E

K

L

ła przepyszna kiełbaska, którą można było spożywać pod pokładem, jednocześnie przenosząc się
do 1970 roku, by podziwiać fotograie wyeksponowane w całkiem niebanalny sposób.
W miarę upływu czasu atmosfera na statku
stawała się coraz bardziej gorąca. Uczestnicy rejsu wspaniale bawili się ze
sobą. Nic więc dziwnego
w tym, że turyści i spacerowicze, zgromadzeni na
Ostrowie Tumskim, podziwiali rozbawioną setkę seniorów, machając
do nich i uśmiechając się.
Nawiązując do „Rejsu”
Piwowskiego, na pokładzie statku znaleźli się
sami aktywiści i działacze, którzy w pełni zasługują na miano senioralnej elity, jak i nazwę „kaowców” w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Niedzielny rejs, pełen wrażeń i niespodzianek, stanowił uroczyste podsumowanie bogatych obchodów „Dni Seniora – Wrocław 2014”.
Nie oznacza to jednak końca działań senioralnych we Wrocławiu, bo te trwają przez cały rok
i nie ma obaw, że w którymś momencie ustaną
lub zwolnią tempo. Prowadzą je bowiem między innymi tacy działacze, jak uczestnicy rejsu.
Wrocławskie Centrum Seniora dziękuje organizatorom niedzielnego wydarzenia, a także
wszystkim seniorom za ich wyjątkową działalność i życzy im dalszych sukcesów na polu aktywności społecznej.
Joanna Ryłko, WCS
A

M

zaprasza na turnusy
rehabilitacyjno-wypoczynkowe
Oferujemy:
– leczenie sanatoryjne
– turnusy rehabilitacyjne
– turnusy wiąteczne
– pobyty turystyczne i weekendowe
– spotkania integracyjne
– pobyty narciarskie
– pobyty wypoczynkowe
– odnowę biologiczną
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Sanatorium Uzdrowiskowe

CHEMIK

Duszniki-Zdrój
ul. Wojska Polskiego 17
tel. 74 862 76 10
www.chemikduszniki.pl
e-mail: recepcja@chemikduszniki.pl

A

Wiele możliwości
tylko jeden wybór

INTERFERIE BARBARKA w Świnoujściu
JESIENNY RELAKS
DLA ZDROWIA
SENIOR 50+ RABAT 10%
Termin: 15.11 – 20.12.2014
Pobyt 7 dni – 525 zł
BONUS – 10 zabiegów leczniczych
Przy pobycie 14-dniowym
– BONUS – 30 zabiegów leczniczych

ZIMA
– ZREGENERUJ
SWOJE ZDROWIE
SENIOR 50+ RABAT 10%
TERMIN: 3.01 – 28.02.2015
Pobyt 7 dni – 595 zł
BONUS – 7 zabiegów leczniczych
Przy pobycie 14-dniowym
– BONUS – 30 zabiegów leczniczych

Familijny klimat, życzliwość i uśmiech ze spontaniczną
naturalnością dawane każdego dnia. Kreatywni kucharze
serwują wyśmienite dania, a kawiarnia zaprasza
na iliżankę aromatycznej latte lub mocnego espresso
z tradycyjnym polskim ciastem. Profesjonalnie
wyposażona baza zabiegowa prowadzona przez
specjalistów pozwoli zregenerować zdrowie
i wzmocnić siły witalne.

sprawdź nasze inne oferty i rezerwuj już teraz
INTERFERIE BARBARKA w Świnoujściu
ul. Kasprowicza 8 | 72-600 Świnoujście | tel. 91 321 25 31 | fax 91 321 58 73
barbarka@interferie.pl | www.interferie.pl

POLECAMY

Kije na zdrowie
O zaletach nordic walkingu rozmawiamy
z instruktorem-szkoleniowcem
ALEKSANDREM WILANOWSKIM, autorem
książki „Nordic walking dla każdego”.

układów: oddechowego, krwionośnego, kostno-stawowego i mięśniowego oraz imponować
obserwatorom ignorującym kije, potrzebna jest
dobra technika marszu.

Nordic walking jest coraz bardzie popularny
wśród seniorów. Co przemawia za tym, że seniorzy powinni maszerować z kijami?
– Jedną z największych zalet nordic walkingu
jest jego uniwersalność. Mogą go uprawiać osoby
w każdym wieku w celu proilaktyki zdrowotnej
lub rekonwalescencji. Nordic walking przez
to, że bazuje na naturalnej formie ruchu,
jest nie tylko w podstawowej formie
łatwy do nauczenia, ale jest też
bardzo bezpieczny. Do uprawiania tej formy aktywności ruchowej
praktycznie nie ma przeciwwskazań. Jest nawet takie powiedzenie: „Jeśli możesz chodzić, możesz
też chodzić z kijami”. Ja bym nawet
pokusił się o zmianę drugiego słowa „możesz” na
„musisz”. Oczywiście niezmiernie ważne jest to,
jak chodzimy z kijami. Aby osiągnąć jak najwięcej
korzyści w zakresie poprawy funkcjonowania

Jakie błędy popełniamy najczęściej podczas
marszu?
– Nordic walking jest z jednej strony dyscypliną bardzo prostą. Ta prostota jest zachęcająca, ale z drugiej sprzyja lenistwu. Bardzo
łatwo jest wyjść z kijami i pospacerować. Dużo trudniej jest jednak zmobilizować się do szybszego tempa i do
pracy, która może zacząć nas męczyć.
Przyjemnie się idzie, kiedy jest lekko i
łatwo, ale czy w ten sposób osiągamy
wszystkie korzyści, które daje nam
nordic walking? Nie. Nie ma nic za
darmo. Nie wystarczy wyjść z kijkami, przejść się wkoło osiedla i miło
poplotkować z sąsiadami. Przydałoby
się troszkę przyspieszyć oddech, poczuć mocniejsze bicie serca i pot na czole. Oczywiście wszystko
w miarę możliwości kondycyjnych i zdrowotnych, które powinniśmy określić samodzielnie,

z lekarzem lub z instruktorem. Wydaje mi się, że
największym błędem, jaki popełniają amatorzy
dwóch kijów, jest strach przed zmęczeniem. Nie
bójmy się tego. Nasze płuca i serce tylko czekają,
by się pogimnastykować.
Czy można nauczyć się chodzić z kijami samodzielnie, a jeśli nie, to gdzie szukać pomocy?
– Jak wspominałem, nordic walking jest techniką dość prostą do nauczenia się, szczególnie
w podstawowej wersji. Jest jednak kilka elementów, nawet w czasie nauczania początkowego, na
które trzeba zwrócić uwagę: długi krok, efektywna praca stóp, punkt wbicia kija, chwyt kija, ustawienie łokcia i praca całego ramienia. Od pierwszych elementów, których się nauczymy, zależy nasz dalszy sukces. We Wrocławiu mamy kilka aktywnie pracujących szkół nordic walkingu.
Idealnym rozwiązaniem jest spotkanie indywidualne, na które serdecznie zapraszam, polecając swoją osobę (śmiech). Wszystkim polecam
również swoją książkę i ilm „Nordic walking dla
każdego”. Opisuję i pokazuję tam etapy nauczania prawidłowej techniki, sporo ćwiczeń nauczających i doskonalących oraz całą masę ćwiczeń
uzupełniających – rozgrzewkowych, siłowych,
rozciągających, bez których prawidłowy trening
nie może istnieć. Zapraszam też na mój blog:
www.idenakije.pl.
Rozmawiała Izabela Siwińska

Akademia Blisko Ciebie
– nowe miejsce na edukacyjnej mapie Wrocławia!
Zastanawiacie się, jak spędzić czas wolny
inaczej niż w kinie czy teatrze? Chcielibyście
robić coś inspirującego, co wypełni czas
w jesienne wieczory i doda Wam
energii? Nic prostszego. Na wrocławskim
rynku usług edukacyjnych pojawiła się
alternatywa dla typowych rozrywek,
takich jak relaks podczas seansu w kinie
– Akademia Blisko Ciebie!
Akademia oferuje szeroki pakiet możliwości
spędzania czasu wolnego indywidualnie albo
rodzinnie, wspólnie, na przykład z wnukami, poprzez udział w warsztatach, wycieczkach, imprezach towarzyszących.
W Akademii Blisko Ciebie każdy traktowany
jest indywidualnie. Ma możliwość realizowania
swoich pasji oraz odkrywania tego, co go interesuje. U nas budujemy relacje zarówno z bliskimi
nam osobami, jak i sami ze sobą!
Jeśli zadajesz sobie pytania, jak spędzić czas
wolny w ciekawy sposób, jak odkrywać świat
na nowo w towarzystwie dzieci czy wnucząt,
jak budować więzi poprzez wspólnie spędzany
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czas – odpowiedzi znajdziesz właśnie w Akademii
Blisko Ciebie.
Bycie blisko jest w Akademii szczególnie ważne – chcemy zadbać o Ciebie i Twoich najbliższych. Zgodnie z naszym mottem, w Akademii
Blisko Ciebie:
 aktywnie wspieramy rozwój Twój i Twojej rodziny,
 budujemy relacje
 cenimy Ciebie i Wasz czas.
Warsztaty organizowane są w różnych lokalizacjach, głównie we Wrocławiu, ale również w innych miejscowościach powiatu wrocławskiego,
np. w Nadolicach Wielkich.
Nieważne gdzie mieszkasz, celem Akademii
Blisko Ciebie jest, abyś miał blisko do realizacji
siebie, rozwijania swoich pasji, spędzania czasu
razem z najbliższymi.

Co wyróżnia Akademię Blisko Ciebie?
W Akademii Blisko Ciebie wypełniamy życie
pasją. Zapewniamy oderwanie się od codziennych obowiązków. Wierzymy, że nawet „mała
pasja”, często zaledwie inspiracja, staje się po-

czątkiem drogi do spełnienia marzeń i wyznaczania nowych celów. W naszej ofercie znajdują się warsztaty dla dorosłych, seniorów, rodzin
i dla dzieci.

Oferta Akademii Blisko Ciebie
Najmłodszych zapraszamy na warsztaty muzyczne, plastyczne, lorystyczne czy jubilerskie.
Starszych na warsztaty z rękodzieła, m.in. z techniki pergaminowej oraz warsztaty lorystyczne.
Już wkrótce otwieramy zapisy na warsztaty malarskie, szycia, fotograiczne, stylizacji.
Szczegóły znajdują się na stronie:
www.akademiabliskociebie.pl
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odkryć
swoje pasje!

KONFERENCJA INTEGRACYJNA DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW

Dla zdrowia i integracji
„Dolnośląska Akademia Inicjatyw
Senioralnych – dla zdrowia, aktywności
i integracji” – pod taką nazwą odbyła
się w dniach 24-27 września br.
pierwsza konferencja integracyjna
dolnośląskich seniorów.
Projekt zrealizowano w rok
od powołania Dolnośląskiego Forum
Integracji Seniorów. Wydarzenie
zgromadziło pod stu seniorów
z Dolnego Śląska – to najlepsza
rekomendacja dla działania forum.
Konferencja odbyła się w gościnnych progach hotelu Corum w Karpaczu.
Organizatorami wydarzenia były:
 Fundacja Instytut Innowacji i Rozwoju
Społecznego ANIMAR we Wrocławiu,
 Fundacja Pomagam Żyć Innym w Jeleniej
Górze,
 Fundacja Instytut Rzeźby Społecznej we
Wrocławiu,
 Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu,
 Stowarz yszenie Europejski Inst y tut
Edukacji i Komunikacji Społecznej we
Wrocławiu,
 Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego
we Wrocławiu.
Konferencja została sinansowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.
Gospodarzem czterodniowego spotkania
był Jerzy Rafał Baniak, pomysłodawca i współzałożyciel Dolnośląskiego Forum Integracji
Seniorów. Jerzy wziął na swoje barki miły
ciężar dbania o prawidłowy przebieg konferencji – realizację wszystkich zajęć i warsztatów zgodnie z harmonogramem, ale przede
wszystkim troszczył się o dobry nastrój i zadowolenie uczestników. Trzeba przyznać, że
udało mu się koncertowo! – o czym jeszcze
napiszemy.
Witając zaproszonych na konferencję gości,
Jerzy Rafał Baniak powiedział m.in.: – To spotkanie odbywa się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu samych seniorów, ale też dzięki
życzliwości partnerów projektu, prelegentów
i gospodarzy tego uroczego miejsca – burmistrza Karpacza Bogdana Malinowskiego oraz
załogi hotelu Corum.
Za merytoryczną stronę konferencji – wykonanie wszystkich założonych w projekcie celów
odpowiadały: koordynator projektu dr Anna
Janus, przewodnicząca Rady Fundacji ANIMAR,
oraz Ewa Miszczuk, prezes fundacji Instytut
Rzeźby Społecznej. Nad całością czuwały

Radny Sejmiku Dolnośląskiego Michał Huzarski (w głębi) odwiedził seniorów w Karpaczu na zaproszenie
Jerzego Rafała Baniaka (z mikrofonem)
Maria Bogowolska-Wepsięć oraz Ewa Maćków
z działu promocji zdrowia Departamentu
Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Dolnego Śląską.
Wśród gości, którzy odwiedzili seniorów
podczas konferencji integracyjnej był też
Michał Huzarski, przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Radny spędził z seniorami kilka godzin, pytając o kluczowe problemy i tematy, jakie
nurtują naszych nestorów. Michał Huzarski
wziął też udział w warsztatach emisji głosu
– nie oszczędzał się, podobnie jak i pozostali
uczestnicy konferencji. Warsztaty prowadziła prof. Alfreda Rękowska, kierownik zespołu
muzycznego Perfectum z Jeleniej Góry. Panie
uczyły śpiewu przeponowego. – To spotkanie jest bardzo ważne i potrzebne – dodał
Michał Huzarski. – Zawsze będę wspierał
takie inicjatywy.
O randze wydarzenia może świadczyć też
fakt, że radny na swoim proilu społecznościowym umieścił wpis, w którym czytamy
m.in.: „Kochani Seniorzy! Raz jeszcze bardzo
serdecznie dziękuje za zaproszenie na Waszą
Konferencję. Cieszę się, że mogłem wspólnie
z Wami spędzić trochę czasu. Jesteście wspaniali. Dbajcie o siebie i korzystajcie z dobrodziejstw i porad tej Konferencji. Dziękuję i do
zobaczenia”.
Seniorów w Karpaczu odwiedził też
Mirosław Górecki, burmistrz Kowar, miasta, które gościło seniorów rok temu podczas „Dolnośląskiej Akademii Senioralnych

Zdarzeń”, oraz Elżbieta Zakrzewska, dyrektor
szpitala MSWiA w Jeleniej Górze, w skład którego wchodzi Centrum Usług Medycznych
i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie”
w Kowarach. To właśnie w „Przedwiośniu”
spotkali się seniorzy rok temu. Elżbieta
Zakrzewska jest coachem i pracuje m.in.
z seniorami. O konferencji powiedziała:
– Takie konferencje są bardzo istotne, bo po
pierwsze wiemy, że ilość szarych komórek
jest duża, ale jeśli się ich nie wykorzystuje, to
obumierają, w związku z tym te spotkania są
dobre, żeby ćwiczyć nasz umysł, żebyśmy poznawali nowe formy zagospodarowania czasu. Mówi się, że seniorzy mają dużo czasu, ale
seniorzy aktywni w ogóle go nie mają albo
im go brakuje. Takie spotkania są bardzo dobre, aby rozwijać swój umysł i swoje umiejętności. W każdym z nas drzemie na pewno jakaś umiejętność. Często jest tak, że w okresie
produkcyjnym nie mamy czasu na rozwijanie
tej umiejętności albo nie znaleźliśmy jej w sobie. Dopiero na starość zdajemy sobie sprawę, że coś nas ciągle inspirowało, ale nie mogliśmy się tym zająć z braku czasu i nadmiaru innych obowiązków. Jednocześnie apeluję
do kobiet z kół gospodyń wiejskich, by jeździły do tych wsi, gdzie nie ma takiej aktywności, żeby zaszczepiały zainteresowania, przekazywały swoje umiejętności, aktywizowały koleżanki z tych miejscowości. Takie spotkania mają zatem zainspirować, by spędzać
czas bardzo, bardzo aktywnie.
Dokończenie na str. 14
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W tematykę spotkania w Karpaczu wprowadził nas Jerzy Rafał Baniak, pomysłodawca
powołania Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Przedstawił wszystkim początki idei
oraz krótki scenariusz tego, co na nas czekało...

Carving, decupage, artystyczne lepienie ciasta – rękodzieło w całej swojej okazałości było ważnym elementem praktycznych warsztatów prowadzonych w Karpaczu. Wykonane prace, również te, które
seniorzy przywieźli ze sobą specjalnie na to spotkanie, można było podziwiać podczas wystawy podsumowującej zajęcia

Piątek był dniem „sportowym”. Tuż po wykładach seniorzy pod okiem instruktorów ćwiczyli, korzystając ze sprzętu rehabilitacyjnego, m.in. platformy Schumanna, a po ćwiczeniach relaksowali się na basenie
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W
Zespół Agat koncertowo zakończył uroczysty wieczór w przedostatni dzień konferencji. Zespół
Agat koncertowo zakończył uroczysty wieczór w przedostatni dzień konferencji.

w obiektywie

Profesor Alfreda Rękowska z zespołem Perfectum prowadziła warsztaty muzyczne,
ucząc seniorów śpiewu przeponowego

Podziękowania dla prelegentów. Od lewej: dr Barbara Kantor, dr Robert Kantor, Elżbieta
Zakrzewska oraz Michał Stępień z urodzinowym koszem upominkowym

Urszula Maleszka, przewodnicząca Rady KGW na Dolnym Śląsku,
z certyikatem poświadczającym uczestnictwo w konferencji

Certyikaty otrzymali też wykładowcy – na zdjęciu Barbara Jakimowicz-Klein, która bardzo interesująco opowiadała
o dolnośląskich kulinariach

Maria Bogowolska-Wepsięć, kierownik działu promocji w Departamencie Polityki Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska odebrała certyikat

Jerzy Rafał Baniak – gospodarz konferencji – dziękował współorganiztorom, gościom
i prelegentom za udział w spotkaniu
nr 18 | pa dziernik 2014
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Dla zdrowia i integracji
Przez cały pobyt seniorzy mogli korzystać też z basenu i strefy
W Karpaczu gościły panie z dolSPA w hotelu Corum, co korzynośląskich kół gospodyń wiejskich.
stanie wpływało na ich samoW ich imieniu wypowiadała się
poczucie. Oczywiście spaceroUrszula Maleszka, przewodniczą Rady
wali też po Karpaczu, korzystając
Kół Gospodyń Wiejskich na Dolnym
z górskiego powietrza.
Śląsku: – To bardzo ucząca nas inicja– Konferencję oceniamy bardzo
tywa, prosimy takich jak najwięcej, bo
dobrze – mówi Elżbieta Anwajler,
to daje nam bardzo dużo wiadomoprzewodnicząca rady koordyści, jakie chcemy przekazywać tym
nacyjnej Dolnośląskiego Forum
paniom, które nie mogły tu przyjeIntegracji Seniorów oraz przewodchać. Będziemy się starać poszerzać
nicząca prezydium Uniwersytetu
tę wiedzę poprzez spotkania już
Trzeciego Wieku na Uniwersytecie
u nas, w naszych miejscowościach.
Ekonomicznym we Wrocławiu.
Będziemy zapraszać do nas prele– Zdobywamy tu dużo wiedzy,
gentów. Najbardziej potrzebne nam
ale też możemy się zintegrować.
są informacje o zdrowiu – jak się odPrzyjechali tu ludzie z miejscowożywiać, uprawiać sport, korzystać
ści oddalonych często o ponad
z naturalnych produktów. Staramy się
100 kilometrów, a tutaj mogą wywyciągać seniorów z domu, organizumieniać się doświadczeniami.
jąc wycieczki, spotkania przy ognisku
Cieszymy się szczególnie z obec– teraz, jesienią, jest dobry moment.
ności pań z kół gospodyń wiejskich
Ta konferencja pomoże nam rozszei właśnie zaczynamy przygotowyrzyć ofertę dla nich.
wać projekt wzajemnych wizyt gości
Seniorz y obecni w Karpaczu
z miasta na wsi i mieszkańców wsi
słuchali wykładów o zdrowiu prow mieście. To efekty tej konferencji.
wadzonych m.in. przez chirurga
Dobrym przyczynkiem do wystomatologicznego dra Roberta Tańce dawne wykonała grupa działająca przy Centrum Seniora
miany doświadczeń był wykład
Kantora, który opowiadał o scho- w Legnickim Centrum Kultury prowadzonym przez panią Elżbietę Chucholską
Barbary Jakimowicz-Klein, znawczyrzeniach jamy ustnej i uzębie ni dolnośląskiej kuchni regionalnej.
nia oraz o ich wpływie na kondycję catajniki zdrowego trybu życia oraz korzystali
Po spotkaniu z nią seniorzy – także mężczyźni
łego organizmu. Korzystali z platformy
z badań prowadzonych przez specjalistów
– usiedli do spisywania przepisów na lokalne
Schummana, o której opowiadała Renata
współpracujących z jeleniogórską Fundacją
przysmaki.
Gil, zdradzając jednoczesne słuchaczom
Pomagam Żyć Innym – partnerem projektu.
Oicjalne zakończenie konferencji nastąpiło
w piątek 26 września. Tuż przed kolacją Jerzy
R
E
K
L
A
M
A
Rafał Baniak podsumował wyjazd, podziękował prelegentom za udział w nim. Jak pisałam
na początku, był to wyjazd prowadzony koncertowo – na koniec muzyczną niespodziankę
przygotowali nam bowiem seniorzy z Legnicy,
którzy pod kierunkiem Ryszarda Wanata zaprezentowali średniowieczne tańce i wciągnęli
wszystkich do zabawy. Niespodzianką cieszył
się też Michał Stępień, który podczas konferencji świętował urodziny. Usłyszał gromkie
„Sto lat” i otrzymał kosz prezentów. Po uroczystej kolacji goście wysłuchali koncertu zespołu
Agat. Ta popularna kobieca grupa jest doskonale znana i lubiana przez seniorów.
„Magazyn Seniora” miał zaszczyt patronować temu wydarzeniu, mamy nadzieję, że jego
charakter udało się nam oddać na stronach tego
wydania. Dziękujemy za zaproszenie i z nadzieją
czekamy na kolejne takie integracyjne spotkania.
Izabela Siwińska
Fot. Janusz Biskowski, Jan Poniatowski
Dokończenie ze str. 11
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We love eating
dzieje się w Poznaniu!
Za nami inauguracja kampanii „We love
eating” prowadzonej wspólnie przez
siedem miast europejskich, w tym przez
Centrum Inicjatyw Senioralnych
w Poznaniu. Podczas inauguracji,
nazwanej przez organizatorów
„Ucztą na Zamku” można było spróbować
smacznych i zdrowych potraw
i produktów, cieszyć się kolorowymi
owocami i warzywami, posłuchać
opowieści o ciekawych rozwiązaniach
kulinarnych i cieszyć się towarzystwem
poznaniaków zainteresowanych swoim
zdrowiem i kondycją izyczną.

Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9a, Poznań. Wybrane przepisy publikowane będą na stronie kampanii WLE: www.we-love-eating.eu/pl.

Ale „We love eating” to nie tylko inauguracja.
Podczas dziesięciu miesięcy trwania kampanii
organizatorzy planują wiele różnych spotkań,
zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci i kobiet
w ciąży. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji.
Szczegółowych informacji szukajcie
w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu,
które mieści się na ul. Mickiewicza 9a.

WE LOVE EATING
W KLUBIE SENIORA „NOWA”
W każdy pierwszy czwartek miesiąca, Klub Seniora „Nowa”
(ul. Mickiewicza 9a) zaprasza do
wspólnego cieszenia się zdrowiem!
W październiku klub rozkoszował się
śliwkami i szpinakiem w ramach haseł
tematycznego miesiąca „Kochamy
śliwki w październiku!” i „Kochamy szpinak w październiku!” Podczas spotkania dzielono się przepisami na smaczne i zdrowe potrawy, w których
znaleźć można te składniki, i kosztowano niektóre z nich. W listopadzie uczestnicy spotkania cieszyć się będą smakiem jabłek i dyni w ramach haseł „Kochamy jabłka w
listopadzie!” i „Kochamy dynie
w listopadzie!”.

WE LOVE EATING
DZIELI SIĘ PRZEPISAMI!
– W ramach prowadzonej przez Centrum
Inicjatyw Senioralnych kampanii co miesiąc będziemy mówić o naszej miłości do wybranych warzyw i owoców – mówi Maria Sitarska z Centrum
Inicjatyw Senioralnych. – Będziemy zapraszać
mieszkańców Poznania do dzielenia się zdrowymi i smacznymi przepisami zawierającymi w sobie wybrane produkty i dzielić się nimi z innymi.
Organizatorzy zachęcają do dzielenia się
swoimi ulubionymi przepisami pod adresami:
maria.sitarska@centrumuis.pl lub Centrum

WE LOVE EATING
OPOWIADA HISTORIE
Organizatorzy kampanii planują zorganizowanie spotkań
z seniorami i dziećmi, by wspólnie snuć opowieści o naszych ulubionych potrawach, o tym, co jadało się dawniej, a co jada się
dzisiaj, jakie były ulubione dania dzieci kilkadziesiąt lat temu, a jakie dzisiaj. Takie opowiadanie
„historii kuchennych” na pewno przywoła wiele przyjemnych wspomnień wśród uczestników,
pobudzi wiele emocji, przecież niejednokrotnie
zdarzało się nam traiać przez żołądek do serca.
WE LOVE EATING
PRAKTYKUJE
UWAŻNE JEDZENIE
Jedzenie jest bardzo ważnym elementem naszej codzienności. Odpowiednio zbilansowane daje nam energię, zdrowie i pozwala żyć.
Jednak, by w pełni czerpać
z dobrodziejstw spożywanych
potraw, warto zwrócić uwagę
nie tylko na to, co jemy, ale także na to, jak jemy. Zwykle, nie-

stety, nieświadomie połykamy kolejne kęsy, nie
zauważając nawet ich smaku. Uważne jedzenie
jest momentem zatrzymania się w biegu codziennego dnia i możliwością czerpania wyjątkowej
przyjemności z jedzenia. Uaktywnia wszystkie nasze zmysły, gdyż uważny posiłek „jemy” nie tylko
ustami, ale także oczami, nosem
i uszami. Dzięki temu odkrywamy nowy wymiar i jakość spożywanych potraw. Uważne jedzenie to wyjątkowe i osobiste doświadczenie, pozwalające być
w pełni tu i teraz.
W ramach kampanii zorganizowane zostaną spotkania,
podczas których będzie można nauczyć się, jak
dzięki rozwadze w jedzeniu rozsmakować się
w zdrowiu!
WE LOVE EATING
ROZKOCHUJE W ZDROWYM JEDZENIU
– WEŹ UDZIAŁ W QUIZIE
Na stronie kampanii www.we-love-eating.eu/pl
(w zakładce „Wypełnij ankietę”) można wypełnić
niedługą ankietę i dowiedzieć się, jaki tryb życia
prowadzimy, co dobrego dla siebie robimy, a co
jeszcze moglibyśmy poprawić. Ankieta pozwala
w prosty, atrakcyjny sposób przekonać się, jak bardzo lubimy jeść i czerpiemy radość ze zdrowego
stylu życiu. Ankieta dotyczy nie tylko odżywiania,
lecz ma szerszy zakres społeczny. Po wypełnieniu
ankiety uczestnicy otrzymują proste informacje
zwrotne i zalecenia powiązane z udzielonymi odpowiedziami. Sprawdźcie się!
Więcej informacji znaleźć można w Centrum
Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
Maria Sitarska
nr 18 | pa dziernik 2014
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MIEJSCE
PRZYJAZNE SENIOROWI
Właściwy poziom opieki medycznej ma
zasadnicze znaczenie dla jakości życia
osób starszych. Z powodu braku czasu nie
poświęcamy odpowiednio dużo uwagi
swoim rodzicom czy dziadkom, którzy
zmagają się na co dzień z przypadłościami
wieku starszego. W domu często nie
jesteśmy w stanie pełnić przez całą
dobę trudnej roli opiekuna. Idealnym
rozwiązaniem są całodobowe świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób
wymagających stałego dozoru,
będących w trudnej sytuacji zdrowotnej.

XIX wieku. Ośrodek położony jest w zabytkowym
kompleksie parkowym, ma również własny piękny
ogród. Stworzony jest dla osób ceniących sobie
spokój, domową atmosferę i kameralne otoczenie.
W bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka znajdują się: lekarska przychodnia specjalistyczna,
kościół, market spożywczy, kiosk z gazetami
oraz przystanek komunikacji autobusowej łączącej Oborniki Śląskie z Wrocławiem, Trzebnicą,
Wołowem i Brzegiem Dolnym. W pobliżu znajduje się dworzec PKP. Ośrodek stworzony jest dla
osób ceniących sobie spokój, domową atmosferę
i kameralne otoczenie.
Warto uświadomić sobie, że usługi pielęgniarskie są niezbędne i niezastąpione w przypadku,
kiedy seniorzy mają problemy z podstawowymi
czynnościami albo chcieliby polepszyć swój stan
zdrowia i samopoczucie. Ośrodek w Obornikach
Śląskich posiada zarówno oddział opiekuńczo-pielęgnacyjny, jak i oddział rehabilitacji. Do oddziału
opiekuńczo-pielęgnacyjnego przyjmowani są pacjenci wymagający opieki pielęgniarskiej i medycznej. Całą dobę do ich dyspozycji są pielęgniarki,
opiekunki, lekarze interniści. Ponadto udzielane są
konsultacje lekarzy: neurologa, chirurga, psychiatry, psychologa, a także stomatologa.

Najlepiej powierzyć to zadanie kompetentnym
zakładom opieki zdrowotnej. Jednym z nich, działającym od 10 lat, jest szczycący się wysokimi rekomendacjami Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
SŁONECZNIKI, położony na północny zachód od
Wrocławia – w Obornikach Śląskich. Oferuje on
pobyty zarówno krótkoterminowe, świąteczne,
jak i długoterminowe – całoroczne i wieloletnie –
w zakresie opieki, rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych. Oborniki Śląskie to atrakcyjne miejsce dla
seniora. Panuje tu wyjątkowy mikroklimat, którego
znane walory wykorzystywane były już w połowie
R
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K

L

Każdego dnia w sali dziennego pobytu odbywają się zajęcia terapeutyczne prowadzone przez
izjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i wolontariuszy. W pogodne dni pacjenci korzystają
z tarasu, ogrodu i odbywają spacery na świeżym
powietrzu.
Rehabilitacja jest ściśle związana zarówno
z metodami leczenia, jak i rehabilitacją społeczną
i psychologiczną. Stosowanie rehabilitacji daje
wymierne korzyści w postaci skracania czasu pobytu w Ośrodku, leczenia i powrotu do zdrowia.
Pielęgniarki Ośrodka świadczą również nieodpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ) usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta, często pomagając, wyręczając rodzinę, służą rodzinie fachową radą
w tych trudnych obowiązkach. Usługi świadczone są na terenie powiatów: wrocławskiego
i trzebnickiego. Ośrodek posiada status Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
Wszyscy pracownicy Ośrodka dokładają
wszelkich starań i wkładają dużo serca w swoją
pracę z pacjentami.
Ośrodek świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ. Polecamy – to dobre miejsce dla
seniora.
(TS)
A

OŚRODEK OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY

M

A

OPIEKA

SŁONECZNIKI
PIELĘGNACJA

REHABILITACJA

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.vitomed.com.pl; ul. Trzebnicka 43, 55-120 Oborniki Śląskie.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 310 11 94.
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Staw czoła
przeziębieniu i grypie
Pada deszcz. Za oknem zrobiło się buro i mokro.
Niestety, dociera do nas powoli, że mamy jesień
– czas, w którym nasza odporność spada.
Co zrobić, żeby nie dać się przeziębieniu i grypie?

Zanim dostaniemy się do lekarza, może minąć trochę czasu, warto więc działać od razu, by choroba nie rozwinęła się poważnie. W aptekach dostępne są różne preparaty przeciwzapalne, zawierające jako
substancję czynną ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy. Będą pomocne w zwalczaniu pierwszych objawów choroby. Należy tylko pamiętać, by nie przekroczyć bezpiecznej dawki. Warto też zażyć witaminę C,
która uszczelnia naczynka krwionośne, a duża jej dawka może ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji.
W leczeniu pomocne będą gorące napoje – herbata
z miodem i cytryną czy gorące mleko
z czosnkiem i miodem, być może
niezbyt smaczny napój, ale od stuleci skuteczny, o czym przekonał
się pewnie niejeden z nas.
Życzymy wszystkim zdrowia i odporności na jesienną
aurę.
Iza Siwińska (TS)

Jesienią i zimą nasz system odpornościowy zdaje trudny egzamin.
Odporność to zespół różnych mechanizmów działających w organizmie
człowieka, dzięki którym możemy bronić się przed wirusami czy bakteriami. To od naszej naturalnej odporności zależy, czy będziemy zdrowi, ale tak naprawdę na stan odporności pracujemy
cały rok – odpowiednio się odżywiając i dbając o kondycję.
By odporność nie szwankowała, należy prowadzić higieniczny tryb życia – regularnie się odżywiać, wysypiać
się, unikać stresów.
Co jednak, jeśli odporność jest niewystarczająca? Jeżeli zachorujemy, trzeba oczywiście skonsultować się z lekarzem, ale możemy też przygotować się do spotkania ze specjalistą, wykonując specjalny test diagnostyczny, który kupimy w aptece. Możemy zaopatrzyć się w test URS10, który
pozwala na wykonanie ogólnego badania moczu w warunkach domowych. URS10 TEST analizuje 10 parametrów ważnych dla naszego zdrowia. Testy są plastikowymi paskami, na których zostały umieszczone oddzielne pola reakcyjne w postaci kolorowych kwadracików. Każdy test
posiada 10 pól reakcyjnych, które służą do oznaczenia w moczu następujących parametrów: glukozy, bilirubiny, ketonów, ciężaru właściwego,
krwi, pH, białka, urobilinogenu, azotynów i leukocytów.
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Dom Seniora
„Piastów Gród”
Duszniki-Zdrój, ul. Zdrojowa 32
tel. 602 404 003 i 509 469 852
www.piastowgrod.pl
domseniora@piastowgrod.pl

Apteka w. Macieja
pl. w. Macieja 9, Wrocław
tel. 71 322 09 08
poniedziałek-sobota: 8-21
niedziela i więta: 8-19
365 dni w roku
7 dni w tygodniu
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Z my lą o wygodzie i bezpiecze stwie
Pensjonariuszy oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apartamenty oraz pokoje 1- i 2-osobowe z azienkami,
ca odobową opiekę pielęgniarską,
opiekę lekarską,
opiekę duszpasterską – msze więte raz w tygodniu,
udzielenie pomocy w podstawowych czynno ciach yciowych,
pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w za atwianiu spraw
osobistych,
5 posi ków dziennie,
niekonwencjonalną terapię zajęciową,
przestrzenne pomieszczenia bez barier architektonicznych:
pokój dzienny, kaplica, jadalnia, gabinet lekarski i zabiegowy,
sale rehabilitacji,
w ka dym pokoju znajduje się telefon, TV, radio, lodówka,
internet, system przywo awczy,
monitoring zewnętrzny zwiększający bezpiecze stwo
Pensjonariuszy,
du ą altanę grillową,
grotę SPA,
dla go ci Pensjonariuszy dostępny nocleg.
nr 18 | pa dziernik 2014
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(P)SZOK – bezpieczny
punkt zbiórki odpadów
Trochę żartobliwy tytuł sugeruje,
że możemy być w pozytywnym szoku,
odwiedzając wrocławskie PSZOK-i,
czyli Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, nazywane
też Ekopunktami. We Wrocławiu są
dwa takie miejsca, w których możemy
bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć się
niepotrzebnych sprzętów.

PSZOK-i to punkty, w których możemy oddać takie odpady, których należy pozbywać
się osobno. Nie powinniśmy ich wyrzucać do
zwykłych koszy na śmieci, ponieważ są zbyt
duże, mogą być powtórnie wykorzystane lub
wyrzucenie ich z innymi odpadami sprawia, że
mogą być niebezpieczne dla środowiska. Są
to m.in. odpady zielone, opakowania i pozostałości po lekarstwach, żarówki i świetlówki,
sprzęty elektryczne i elektroniczne, meble,
baterie, opakowania po olejach technicznych
i farbach czy niewielkie ilości gruzu budowlanego – w większości wyposażenie naszych domów, które już wyszło z użycia lub się zepsuło.
Nasze śmieci zostaną tam odebrane bezpłatnie i bezpiecznie złożone w specjalnych
kontenerach przeznaczonych na różnego rodzaju odpady.
Wrocławskie PSZOK-i działają prz y
ul. Kazimierza Michalczyka 9 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00
oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00) i przy
ul. Janowskiej 51 (od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00).
Do Ekopunktów mieszkańcy Wrocławia
mogą bezpłatnie oddać odpady:
 opakowania z papieru i tektury;
 opakowania z tworzyw sztucznych;
 opakowania z drewna;
 opakowania z metalu;
 opakowania ze szkła;
 opakowania wielomateriałowe;
 odpady zielone (liście, skoszona trawa,
drobne gałęzie), przy czym nie powinno
ich być więcej niż 6 worków o pojemności
od 60 do 120 litrów;
 zużyte opony;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
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 zużyte baterie i akumulatory;
 przeterminowane leki;
 oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony

 odpady wielkogabarytowe;
 odpady remontowe i budowlane w nieroślin;

wielkich ilościach, czyli odpady i gruz betonowy, zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego oraz odpadowych materiałów
ceramicznych.
Należy przy tym pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie selektywnie zebrane odpady
komunalne. To po pierwsze oznacza, że nie
wolno oddawać do punktu śmieci zmieszanych, nieposegregowanych, a po drugie nie
mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, którzy
chcą oddać odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej. Do PSZOK-u
oddajemy tylko odpady zebrane selektywnie
i tylko pochodzące od mieszkańców (nie od
przedsiębiorców).

DOMOWY PSZOK
Każdy z nas powinien mieć mały domowy
punkt selektywnej zbiórki na śmieci, które codziennie produkujemy i dzielić je w zależności
od rodzaju na takie frakcje, jakie wyrzucamy
do pojemników przy domach i na podwórkach. Podstawowe frakcje, na jakie dzielimy
to, co wyrzucamy, to papier, tworzywa, szkło,
odpady zielone oraz zmieszane. Każdy z tych
rodzajów oznaczony jest innym kolorem: żółtym, niebieskim, białym lub zielonym, brązowym i czarnym. Jeśli nie wiemy, jakie odpady
umieścić w jednym z pojemników, pomogą
nam kolorowe naklejki umieszczone na pojemnikach. Są na nich wypisane nazwy odpadów, które powinny do nich traić, oraz te,
których wyrzucać do danych koszy nie wolno
– to podpowiedź, według jakich kryteriów
należy segregować odpady w domu.

ŻÓŁTY
Do żółtych lub oznakowanych żółtą naklejką pojemników oraz do żółtych worków wyrzucamy tworzywa: plastik, metal i opakowania wielomateriałowe. Powinny tam więc traić plastikowe butelki, torby plastikowe, reklamówki, metalowe kapsle i puszki, opakowania po konserwach czy karmie dla zwie-

rząt, drobne przedmioty metalowe (gwoździe,
nakrętki, klucze), kartony od soków, mleka
i innych napojów, które są od środka pokryte warstwą aluminium i tworzywa. Do żółtego pojemnika wyrzucamy też plastikowe pojemniki po kosmetykach i środkach czystości (chyba że mają dodatkowe ostrzeżenia na
etykiecie).

NIEBIESKI
Pojemnik z niebieską naklejką jest na papier i tekturę. Wyrzucamy tam gazety i kartony, stare zeszyty, katalogi, foldery, papierowe wytłaczanki, papier szkolny i pakowy,
a nawet książki – pozbawione twardej okładki. Do niebieskich koszy nie wolno wrzucać
papieru brudnego i tłustego, papieru faksowego, przebitkowego, na którym drukowane
są niektóre rachunki i faktury, termicznego,
z folią, worków po cementach, artykułów higienicznych, pampersów i tapet.

BIAŁY I ZIELONY
Do białych i zielonych pojemników umieszczonych w miejscach ogólnodostępnych (nie
na terenie posesji) wyrzucamy szkło opakowaniowe, czyli słoiki czy butelki po artykułach
spożywczych – bezbarwne do pojemników
białych, a kolorowe do zielonych.

CZARNY
Ostatnią wymienianą, największą ilościowo grupą są tak zwane odpady zmieszane
wyrzucane do koszy z czarną naklejką. Może
to być część śmieci, których nie wyrzucimy do
pozostałych pojemników – doniczki, talerze,
kubki, szklanki, resztki jedzenia, brudny papier, paragony ze sklepu, wkład od długopisu, korek od butelki, styropian, zimny papier,
drobne zabawki i inne odpady.
Ekosystem chętnie udzieli informacji
o sposobie segregacji odpadów na terenie
Wrocławia – za pośrednictwem strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub infolinii 71 758 69 11 do 14.
Iza Siwińska (TS)

EKOSENIOR

Twój pies – Twoja kupa,
czyli gdzie wyrzucać psie nieczystości
Każdego dnia we wrocławskich parkach
i na miejskich ulicach można spotkać
właścicieli psów spacerujących ze swoimi
pupilami. Także każdego dnia na trawnikach
i chodnikach psy te pozostawiają kilogramy
odchodów, które są starannie ignorowane
przez ich właścicieli.

początku września pojemniki te są sukcesywnie
usuwane, a w ich miejsce stawiane są szare kosze
uliczne, na których naklejone są pomarańczowe
nalepki, wskazujące, że także tutaj można wyrzucać psie nieczystości. Miejsce dla nowych koszy
znajdują się dokładnie tam, gdzie wcześniej stały
pomarańczowe pojemniki. Co ważne, pozostałości po czworonogach można wyrzucać także do
nieoklejonych pomarańczowym symbolem koszy i pojemników na odpady zmieszane. Nalepki
nie są umieszczane między innymi na stylizowanych koszach ulicznych na terenie Starego Miasta,
jednak także do tych pojemników można wrzucać pozostawione przez psy „niespodzianki”.
Pojemniki, do których do tej pory wrzucano
psie nieczystości są zastępowane przez uniwersalne szare kosze uliczne, ponieważ nowe kosze
będą służyły nie tylko właścicielom psów, ale
wszystkim mieszkańcom, którzy mogą teraz wyrzucać do nich drobne śmieci.
O spoczywających na właścicielach psów
obowiązkach jasno mówią naklejki na pojemni-

Obowiązek sprzątania i wyrzucania psich odchodów określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia”, który opisuje
szeroko rozumiane kwestie porządkowe, między
innymi rodzaj pojemników przeznaczonych na
poszczególne odpady. Zgodnie z regulaminem
psie odchody mogą traiać do koszy na zmieszane odpady komunalne, m.in. do szarych koszy
ulicznych, zwanych potocznie „fokami”, czy stylizowanych czarnych pojemników ustawianych
w starszej części miasta.
Dotychczas na terenie Wrocławia rozmieszczone były specjalne pomarańczowe pojemniki przeznaczone wyłącznie na psie odchody. Od
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kach oraz hasła na plakatach w pojazdach komunikacji miejskiej: „Twój pies – Twoja kupa”, które
w towarzystwie innych plakatów pojawiły się na
początku października w komunikacji miejskiej.
Jednocześnie działania edukacyjne prowadzi Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego, który prowadzi m.in. warsztaty dla
dzieci, kładąc duży nacisk na kwestię sprzątania po psach oraz rozdając dzieciom książeczki,
w których ten temat jest poruszany. Planowane są
też seminaria dla właścicieli zwierząt. Dodatkowo
lecznice, spółdzielnie mieszkaniowe i wolontariusze będą rozdawać właścicielom zaczipowanych
psów woreczki ułatwiające sprzątanie odchodów.
I na koniec warto zaznaczyć, że – zgodnie
z art. 145 kodeksu wykroczeń – kto zanieczyszcza
lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności,
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł
albo karze nagany. Warto więc sprzątać po zwierzakach, zarówno dla dobra naszego i sąsiadów
obuwia, jak i własnej kieszeni.
(TS)
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Wrocław, ul. Komandorska 4a
Wrocław, ul. Swobodna 1

NOWA CENA:

8,99

ZŁ

STARA CENA:

17,99 ZŁ

preparatu Lecithine FORTE 50 kaps.
Produkt zawiera lecytynę sojową niemodyfikowaną genetycznie. Uzupełnienie jej w diecie
szczególnie zalecane przy zaburzeniach pamięci i osłabionej koncentracji.
Sposób u ycia: 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem.
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WARTO WIEDZIEĆ

Policja ostrzega

– złodzieje na cmentarzach są bezwzględni
PAMIĘTAJMY
– NASZE BEZPIECZEŃSTWO
ZALEŻY RÓWNIEŻ OD NAS

Już niedługo obchodzić będziemy dzień
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Udamy się na cmentarze odwiedzić groby
naszych bliskich. Musimy jednak pamiętać,
że nie wszyscy uszanują wyjątkowość
tego dnia, pełnego zadumy i wspomnień.
W tramwajach, autobusach, sklepach
i na cmentarzach mogą pojawić się
kieszonkowcy.

PAMIĘTAJMY!
Na cmentarz lub na zakupy nie zabierajmy
ze sobą więcej pieniędzy niż jest to konieczne.
Pieniędzy, dokumentów, kluczy nie należy nosić
w reklamówkach czy w otwartych dużych kieszeniach odzieży. Portmonetki, telefony komórkowe,
karty bankomatowe, klucze należy nosić w zamykanej wewnętrznej kieszeni odzieży. Korzystając ze
środków komunikacji miejskiej, należy torebkę mieć
zawsze przed sobą lub trzymać w dłoni.

UWAŻAJMY!
Na cmentarzach kieszonkowcy uważnie obserwują osoby pozostawiające przy nagrobkach
torby, dokumenty czy telefony komórkowe.
Wystarczy chwila naszej nieuwagi, na przykład
oddalenie się od grobu po wodę do kwiatów lub
odejście w celu wyrzucenia śmieci, aby złodziej
mógł błyskawicznie ukraść pozostawione przez
nas rzeczy.

Ważne jest noszenie torebek, pieniędzy oraz
dokumentów w sposób bezpieczny. Złodzieja
trudno rozpoznać. Potrai być miły, uczynny,
chętny do pomocy. Może to być osoba młoda lub starsza, ubrana elegancko i kulturalna.
Kieszonkowcy działają pojedynczo i w grupach,
wywołując tzw. sztuczny tłok. Bądźmy uważni
podczas wsiadania i wysiadania z tramwaju, autobusu i podczas robienia zakupów. Ważne jest
unikanie – w miarę możliwości – tłoku i przygodnie poznanych osób. Gdy ktoś, kogo nie znamy
czy widzimy pierwszy raz w życiu zaczyna się
nami interesować, zaczepiać rozmową, należy zastosować zasadę ograniczonego zaufania.
Złodziej bezwzględnie wykorzysta każdy moment naszej nieuwagi i roztargnienia.
nadkom. Krzysztof Zaporowski

Policyjna akcja Znicz 2014

W dniach od 31 października
do 3 listopada 2014 roku dolnośląscy
policjanci przeprowadzą akcję „Znicz
2014”. Akcja ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim
odwiedzającym groby
swoich bliskich.

W tym czasie w okolicach cmentarzy paraialnych i dużych nekropolii miejskich pojawi
się większa niż dotychczas liczba policyjnych
patroli. Będą to przede wszystkim funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji, ale również
– przed i na cmentarzach – policjanci pionu
operacyjnego. Szczególnym nadzorem – pod
kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym –
objęte zostaną drogi dojazdowe do cmentarzy.
Byśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do celu
naszej podróży, policjanci z drogówki przypominają o elementarnych zasadach bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, których każdy kierowca powinien przestrzegać. Poruszając się pojazdem,
należy między innymi:
– dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze,
– nie przekraczać prędkości obowiązującej na
danym odcinku drogi,
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– zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe; w tych dniach w wielu miejscach pojawią
się nowe oznaczenia, zmieniona zostanie
organizacja ruchu – dotyczy to szczególnie
rejonów wokół cmentarzy,
– utrzymywać bezpieczny odstęp między pojazdami,
– używać świateł mijania,
– stosować pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia do przewozu dzieci – foteliki, siedziska.
W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci i to do ich poleceń w pierwszej kolejności powinni się stosować kierujący.

PAMIĘTAJMY!

 Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę i jazda po spożyciu alkoholu!
 Przed wyjazdem w dłuższą trasę sprawdźmy
stan techniczny naszego samochodu (oświetlenie, opony, hamulce oraz wyposażenie
pojazdu – gaśnica, trójkąt ostrzegawczy).
 Wybierając się w trasę, bądźmy wypoczęci.
 Przy dłuższej podróży powinniśmy pokonywać ją etapami, robiąc przerwy na odpoczynek.
 Piesi uczestnicy ruchu powinni korzystać
z chodników, a w przypadku ich braku

– z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
W okolicach cmentarzy przygotowane zostaną specjalne parkingi dla tych, którzy zdecydują się wybrać na cmentarz swoim samochodem. Jednak doświadczenia z lat ubiegłych
pokazują, że zdecydowanie szybciej można
będzie dojechać w rejon cmentarza specjalnie zorganizowanymi środkami komunikacji
miejskiej.
W związku ze spodziewanym wzmożonym
ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy
w okresie Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu, parkowania i ruchu pieszego, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu.
We wszystkich newralgicznych punktach
dojazdowych do cmentarzy wystawione będą
posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.
Prosimy o przekazywanie policjantom
wszelkich uwag mogących przyczynić się do
zapewnienia nam wszystkim spokoju i bezpieczeństwa.

www.gloria.wroc.pl
tel. ca³odobowy 71 338 19
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S³u¿ymy Pañstwu bezp³atn¹ porad¹ i wsparciem przez 24 godziny na dobê.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca³odobowo wykonujemy przewozy osób zmar³ych, udzielamy bezp³atnych informacji i porad
Kompleksowo organizujemy ceremonie pogrzebowe, zajmuj¹c siê wszystkimi formalnoœciami
Organizujemy kremacje wraz z po¿egnaniem
Oferujemy us³ugi w zakresie ekshumacji na terenie kraju
Prowadzimy sprzeda¿ pomników urnowych oraz obramowañ na groby
NOWOŒÆ. Plany pogrzebowe – ostatnie po¿egnanie zgodnie z Twoj¹ wol¹
Posiadamy najwiêksz¹ ‚otê karawanów na terenie Wroc³awia: nowoczesne, ciche meleksy
Dysponujemy w³asn¹ ch³odni¹ i sal¹ po¿egnañ
Organizujemy ceremonie pogrzebowe osób nieposiadaj¹cych œwiadczeñ ZUS
Gwarantujemy najni¿sze ceny us³ug i akcesoriów funeralnych
Wykonujemy kompleksowo przewozy miêdzynarodowe osób zmar³ych
Wkrótce otworzymy jedyny we Wroc³awiu
nowoczesny Dom Pogrzebowy wraz z KREMATORIUM
przy ul. Kwiatkowskiego 13
KOMFORTOWE WNÊTRZA, PRZESTRONNA KAPLICA, SALE PO¯EGNAÑ
(z mo¿liwoœci¹ momentu wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego)

Podczas „drzwi otwartych”
odpowiemy na wszystkie pytania i oprowadzimy po obiekcie
AKTUALNOŒCI na:

www.krematoriumgloria.pl
ul. Legnicka 62
tel. kom. 519 178 663
ul. Zaporoska 85
tel. 71 338 19 19
ul. Trzebnicka 72
tel. 71 794 01 07

ul. Dolnobrzeska 4
(Leœnica)
tel. 71 349 58 84

ul. Bema 15
(obok Fortis Bank)
tel. 71 794 01 12

ul. W³odkowica 35
tel. 71 344 39 46

ul. œw. Antoniego 22
tel. 71 343 77 31

KULTURA

Kulturalny Dolny l sk
WROSTJA 2014
15. Prezentacja Monodramów
na Dolnym Śląsku
październik – listopad 2014
Prezentacja monodramów, która towarzyszy Wrocławskim Spotkaniom Teatrów
Jednego Aktora, odbywa się w tym roku w październiku i listopadzie w pięciu miastach regionu: Oławie, Bolesławcu, Oleśnicy, Wałbrzychu
i Jaworze. Z dziesięciu spektaklami występuje sześciu aktorów: Jagoda Rall („Kalina”),
Birute Mar (Litwa, „Słowa na piasku”), Janati
Soliad (Algieria, „Maya”), Agnieszka Przepiórska
(„Tato nie wraca”), Piotr Kondrat („Shylock”),
Bogusław Kierc („To wszystko”).
„Tato nie wraca” – 26 listopada 2014,
Wałbrzych, Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu, pl. Teatralny 1.
To monodram oparty na osobistych doświadczeniach aktorki. Autor tekstu, ceniony dramaturg Piotr Rowicki, ze wspomnień Przepiórskiej
uczynił uniwersalną historię młodej kobiety,
która dorastała bez ojca. Bohaterka to osoba
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z sukcesami, menedżerka w banku, matka, żona,
z mieszkaniem w Warszawie, letnim domkiem
na Mazurach i luksusowym audi. Pewnego dnia,
odbywając rutynowe spotkania z klientami
w banku, Agnieszka w jednym z nich odnajduje niewidzianego od wielu lat ojca, który zniknął
z jej życia, gdy miała trzy lata.
Agnieszka Przepiórska – aktorka, urodziła się w 1979 roku w Warszawie. Ukończyła
Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuki Teatralnej i Filmowej w Petersburgu. Po
powrocie do Polski, w latach 2005-2008 była
aktorką w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu. Grała w wielu teatrach w całej Polsce. Od 2008 roku mieszka
w Warszawie. W sezonie 2011/2012 zrealizowała
role w Teatrze Imka i w Teatrze Konsekwentnym.
W 2014 roku zagrała bohaterkę w spektaklu
„Dziewczyny do wzięcia” w Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Od 2012 roku występuje w kabarecie Michała Walczaka „Pożar w burdelu”. Jest laureatką 41. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Jednego Aktora we Wrocławiu, gdzie za monodram „I będą święta” uzyskała dwie nagrody
jurorskie.
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Dni Wzajemnego Szacunku 2014
3-9 listopada 2014, Wrocław
Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej
w Synagodze pod Białym Bocianem,
ul. Włodkowica 5a
9 listopada (niedziela)
14.00 – „spotkałam Ludzi” – spektakl na
podstawie książki Ruty Wermuth o tym samym
tytule, w wykonaniu zespołu teatralnego MY
z Kamiennej Góry; scenariusz i reżyseria: Jacek
Brudziak. WSTĘP WOLNY.
16.00 – „Czas rozstajny” – spektakl oparty na
twórczości Bruno Schulza w wykonaniu Teatru
Mglistych Fajczarni Fabuł i Bajek. WSTĘP WOLNY.
17.30 – „Gdzie jest twój brat? – Imre Ámos i XX
wiek” – wernisaż wystawy prac Imre Ámosa, oiary Holokaustu, „węgierskiego Chagalla”, i współczesnych artystów inspirujących się jego twórczością oraz „Spotkanie z...” Evą Nádor, profesor Uniwersytetu Żydowskiego w Budapeszcie,
pt. „Sztuka Imre Ámosa na tle zawirowań historii”. Wystawa organizowana jest we współpracy
z Węgierskim Instytutem Kultury. WSTĘP WOLNY.
19.00 – Marsz Wzajemnego Szacunku – uroczyste zapalenie ner tamid (wiecznego światła);
marsz na rzecz tolerancji i szacunku rozpocznie
się na dziedzińcu przed Synagogą pod Białym
Bocianem, a zakończy spotkaniem pod pomnikiem w miejscu spalonej Synagogi na Wygonie
(ul. Łąkowa).
20.30 – „Mordechaj Gebirtig – Bądź mi zdrów,
Krakowie” – premiera spektaklu (zrealizowanego w ramach projektu „Jidisz far ale – Jidysz dla
wszystkich”) opartego na tekstach i muzyce krakowskiego poety i pieśniarza jidysz, Mordechaja
Gebirtiga; tłumaczenie: Jerzy Ficowski, Aleksander
Gleichgewicht, scenariusz: Bente Kahan, reżyseria: Tomasz Man, opracowanie dźwiękowe
i muzyczne: Marek Otwinowski, scenograia i kostiumy: Anetta Piekarska-Man, występują: Alicja
Kalinowska i Tomasz Leszczyński. Bilety: 10 zł.
3-6 listopada
(od poniedziałku do czwartku)
9.00 i 11.00 – „Mordechaj Gebirtig – Bądź
mi zdrów Krakowie” – spektakle dla młodzieży i grup zorganizowanych. Bilety: 10 zł. Projekt
inansowany z funduszy EOG pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Rezerwacja miejsc na wszystkie spektakle:
bilety@fbk.org.pl, tel. 71 782 81 23
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Dni Wzajemnego Szacunku – projekt
współinansowany ze środków Gminy Wrocław.
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świa˛
uchwyt czerwo- pasożyt
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Rozwiązanie krzyżówki
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Odrobina ekstrawagancji
Jesienią nie tylko otulamy się ciepłymi
ubraniami, „ubieramy się” też w barwny,
odważny makijaż, którym przeciwstawimy
się ponurej aurze za oknem.
Tej jesieni nosimy się odważnie. Mocno podkreślamy oczy i usta. Tuszujemy rzęsy tak, by górne wydawały się bardzo długie i gęste, a dolne
nieco przerysowane – to powrót do lat 60. XX wieku, który dla wielu pań może być miłą retrospekcją. Jeśli jednak podkreślimy tak oczy, pamiętajmy, że usta powinny wyglądać delikatnie. Na powieki dodajemy też czarną grubą kreskę, która
dodatkowo uwidoczni nasze spojrzenie.
Jeśli jednak zdecydujemy się na delikatny
makijaż oczu, to możemy „zaszaleć” i zafundować sobie pomadkę w kolorze wina. Intensywna
rubinowa barwa przyciągnie wzrok każdego
mężczyzny, pamiętajmy jednak, że wszystkie
pomadki wyglądają nieładnie na spierzchniętych,
popękanych ustach, dlatego najpierw zadbajmy
o ich kondycję.
Tak, wiemy, że kobietom dojrzałym nie pasuje
ekstrawagancja, ale zachęcamy panie do wypróbowania tych trendów w domu przed lustrem lub
w gronie życzliwych koleżanek, które powiedzą
nam, jak naprawdę wyglądamy w modnych tren-

Hasło z poprzedniego wydania brzmi „senior”. Nagrody za rozwiązanie otrzymują: pani
Bogumiła z Poznania i pani Krystyna z Wrocławia.
Nagrody wyślemy pocztą.
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres:
Regionalny Magazyn Seniora
ul. Parkowa 25, pok. 024, 61-515 Wrocław
lub e-mailem:
magazyn.seniora@region-press.eu

dach na jesień 2014. Będziemy modne, na czasie
i jednocześnie eleganckie.
Dla czytelników mamy do rozlosowania kosmetyki irmy Eveline, które pozwolą na wykonanie modnego i eleganckiego makijażu na jesień.
Czekamy na rozwiązania krzyżówki.
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