LAUREACI AKCJI

„Miejsce Przyjazne Seniorom”

Drogie Mieszkanki,
drodzy Mieszkańcy
To kolejna edycja akcji „Miejsca
Przyjazne Seniorom”, która
potwierdza, że takie inicjatywy
naprawdę mają sens. Coraz więcej
instytucji stara się o chlubny tytuł,
a mieszkańcy i mieszkanki naszego
miasta z dużym entuzjazmem
korzystają z ich usług. Z radością
obserwuję, jak „Miejsca Przyjazne
Seniorom” zachęcają do aktywności
osoby starsze, ale też z powodzeniem
integrują różne grupy społeczne.
Nie mam wątpliwości, że dzięki
takim inicjatywom Słupsk jest coraz
lepszym miejscem do życia, które
daje możliwości rozwoju i otwiera się
na potrzeby wszystkich mieszkańców
i mieszkanek miasta.
Robert Biedroń
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

PATRONAT HONOROWY
Prezydenta Miasta Słupska

Dziękujemy i wyróżniamy tych, którzy chcą się dzielić z innymi

Jednym z głównych problemów osób 60+ jest
samotność, która często przyczynia się do depresji,
bierności, tzw. „brzytwy emerytalnej” po przejściu
z aktywności zawodowej w stan spoczynku.
Aby zapobiec tym stanom niezbędne jest tworzenie
atrakcyjnej i różnorodnej oferty, zachęcającej do
wyjścia z domu, spotkań zarówno z rówieśnikami jak
i młodszymi, rozbudzania potrzeby i przyjemności
z aktywnego spędzania czasu.
Dzięki inicjatywom różnych placówek, życzliwości
władz miasta i Pana Prezydenta oraz wspieraniu
dobrych praktyk skierowanych do ludzi starszych Słupsk
i Ustka stają się faktycznie miastami przyjaznymi seniorom.
Niezbędna do tego jest lokalna integracja społeczna, współpraca różnych placówek
kulturalnych, usługowych, sportowych, naukowo–oświatowych, które tworzą i proponują
realizację ofert skierowanych do seniorów.
Szczególnie pragnę podkreślić znaczenie faktu, że propozycje te mają miejsce we wszystkich
dzielnicach naszego miasta. Dlatego niezwykle cenimy sobie Kluby Seniora, które realizują
atrakcyjne formy zajęć zgłaszane przez ich członków w poszczególnych osiedlach.
Z uznaniem obserwujemy z jakim entuzjazmem realizują różne formy aktywności
fizycznej, jak bardzo cenią sobie fachowość i przyjazny stosunek do ludzi starszych
w placówkach rehabilitacyjnych.
Bardzo cenne jest bezpłatne udostępnianie od wielu lat do zajęć pomieszczeń
w bibliotekach.
Bardzo wiele różnorakich usług, z których masowo korzystają seniorzy, eliminują bierność
i poczucie osamotnienia, a imponująco zacieśnia więzi międzypokoleniowe uruchomiona
MĘSKA SZOPA i ostatnio DAMSKA SZOPA, które z entuzjazmem są przyjmowane w różnych
środowiskach.
Dziękujemy najserdeczniej przedsiębiorcom prowadzącym placówki usługowe
gastronomiczne, handlowe, którzy rozumiejąc ograniczone możliwości materialne
emerytów oferują zniżki na swoje produkty, to bardzo cenne umieć się dzielić z innymi,
dla których takie wsparcie daje poczucie integracji, eliminuje osamotnienie, umożliwia
uczestniczenie w życiu społecznym naszego miasta.
Marianna Borawska
Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów

SŁUPSKA RADA SENIORÓW

Szanowni Państwo

Organizacja pięciu edycji Akcji „Miejsca
Przyjazne Seniorom” potwierdziła, że
są w naszym mieście i regionie miejsca,
które zasługują na ten status. Powstał
zakres usług oferowanych seniorom na
preferencyjnych warunkach. Nasza Akcja
wyłaniając oferty promuje je w gronie
osób starszych, tak aby mogli zaspakajać
swoje potrzeby kulturalne, aktywność społeczną, poprawiać
swoją kondycję zdrowotną, kupować usługi i produkty w cenach
specjalnej oferty lub bezpłatnego udziału.
Gratuluję i dziękuję serdecznie Zwycięzcom Akcji „Miejsce
Przyjazne Seniorom”. Cieszę się z faktu, że w gronie 49 zgłoszeń
są podmioty świadome starzejącego się społeczeństwa a wśród
nich znalazły się zarówno organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
z regionu jak i miejskie instytucje. Mam nadzieję, że dzięki naszej
współpracy troska o osoby starsze stanie się zaproszeniem do
budowania lokalnej świadomości prosenioralnej.
Małgorzata Mogielnicka
Prezes Stowarzyszenia HORYZONT
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Kwiaciarnia MARANA’THA Tulipan
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AMPLIFON POLAND Sp. z o. o.

telefon: 536 998 906
adres: ul. Stary Rynek 7B
e-mail: amplifon-pl-slupsk01
@amplifon.com
strona: www.amplifon.com
Zakres działania:
Świadczymy specjalistyczne
usługi, w tym ukierunkowane
specjalnie na potrzeby osób
starszych. Oferujemy szeroki
zakres badań słuchu oraz
porady zw. bezpośrednio
ze słuchem. Zaopatrujemy
pacjentów w aparaty
słuchowe oraz inne pomoce
słuchowe.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• bezpłatne badanie słuchu,
• bezpłatne wypożczanie
aparatów słuchowych,
• możliwość zakupienia
aparatu ze zniżką lub
refundacją NFZ, PCPR,
PFRON,
• 20% rabatu – środki
pielęgnacyjne oraz
urządzenia wspomagające
słyszenie,
• 68% rabatu – baterie do
aparatów słuchowych,
• możliwość ubezpieczenia
aparatu słuchowego.
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ANSIT
– Serwis
komputerowy,
AMPLIFON
POLAND
Sp. z o. o.szkolenia
Anna Kublik

telefon: 794 229 255
adres: ul. Piłsudskiego 5B/14
e-mail:
ansit.szkolenia@gmail.com
strona: facebook.com/
ansit.szkolenia
Zakres działania:
Szkolenia komputerowe,
serwis komputerowy.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• 15% zniżki na usługi serwisu
komputerowego
• 20% zniżki na kurs
komputerowy (minimum 10h
lekcyjnych)
• 10% zniżki na konsultacje
indywidualne
• kompletny serwis
komputerowy – 80,00 zł
• konsultacje w zakresie
obsługi komputera, pomoc
z dojazdem do klienta (1h) –
50,00 zł

ANTRAKT Kawiarnia Artystyczna
Maria Krętkowska

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

telefon: 577 074 174
adres: ul. Kilińskiego 11
e-mail:
antrakt.slupsk@gmail.com
strona: facebook.com/
antrakt.slupsk

Stała zniżka na wszystkie
produkty na barze w
„Kawiarni Artystycznej
Antrakt” w wysokości 10% zniżka obowiązuje codziennie
w godzinach otwarcia 11-22.
Spotkania dedykowane
seniorom: wieczory
poetyckie, dancingi,
spotkania autorskie,
spektakle itp.

Zakres działania:
Kawiarnia artystyczna to
miejsce gdzie napijesz
się wyśmienitej kawy lub
herbaty, posłuchasz muzyki
granej na żywo, zjesz pyszny
deser. Dysponujemy szeroką
ofertą kulturalną: koncerty,
wernisaże, spektakle,
wieczory poetyckie, dancingi.
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Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

telefon: 59 842 56 74
adres: ul. Partyzantów 31a
e-mail: e.wolska@bgsw.pl,
info@bgsw.pl
strona: www.bgsw.pl

Posiadacze Karty Seniora
zwiedzają galerię przez
cały rok bezpłatnie:
Basztę Czarownic i Galerię
Kameralną w Słupsku oraz
Centrum Aktywności Twórczej
w Ustce.

Zakres działania:

Z kartą „Z Biblioteką do
Kultury”:

BGSW jest jedyną instytucją
na terenie subregionu
słupskiego, której zadaniem
jest upowszechnianie sztuki
współczesnej, jest samorządową
jednostką organizacyjną. Posiada
trzy salony wystawiennicze:
Galerię Kameralną mieszczącą się
przy ul. Partyzantów 31a, Basztę
Czarownic przy al. Francesco
Nullo oraz Centrum Aktywności
Twórczej w Ustce przy
ul. Zaruskiego 1a.
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• do jednej galerii:
- 5 zł bilet normalny
- 3 zł bilet ulgowy
- 2 zł bilet grupowy
(min.10 osób)
• do dwóch galerii:
- 7 zł bilet normalny
- 5 zł bilet ulgowy
- 3 zł bilet grupowy
(min.10 osób)

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w Słupsku

telefon: 59 84 74 500
adres: ul. Tuwima 37
e-mail: sekretariat@
spmzoz-slupsk.pl
Poradnia Promocji Zdrowia
– Przychodnia Rejonowa ul.
Westerplatte 1, gab. 301
telefon: 59 844 76 16
e-mail: promocjazdrowia@
spmzoz-slupsk.pl
Zakres działania:
PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• Bezpłatne konsultacje
i badania profilaktyczne.
• Bezpłatne spotkania
z dietetykiem, konsultacje
i porady żywieniowe.
• Edukacja seksualna dla
seniorów, spotkania
z edukatorem seksualnym.

Świadczenia w zakresie usług
medycznych. Zamawianie
leków poprzez formularz
e-Recepta. W tym programy
profilaktyczne i promocja
zdrowia – relizowane
w ramach projektu „Zdrowie –
Mama i Ja” finansowane przez
Miasto Słupsk.
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Bank Żywności - Organizacja Pożytku Publicznego

Zakres działania:
telefon: 661 131 017
adres: ul. Słoneczna 16 E
e-mail: lidia.hanczaruk@
bankizywnosci.pl
strona: www.bzslupsk.pl
PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• nieodpłatne wsparcie
żywnościowe dla seniorów
znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej,
• działania z zakresu edukacji
żywieniowej – bezpłatny
udział w warsztatach
dietetyczno–kulinarnych,
• nieodpłatne konsultacje
dietetyczne podczas
warsztatów,
• udział w projektach
ukierunkowanych na rozwój
wolontariatu.
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Bank Żywności w Słupsku
jest organizacją pożytku
publicznego zajmującą
się przede wszystkim
nieodpłatnym pozyskiem
żywności i przekazywaniem
jej na rzecz osób
potrzebujących w regionie
słupskim, ze szczególnym
uwzględnieniem osób
starszych.
Bank ratuje żywność
przed zmarnowaniem
poprzez stały rozwój
współpracy z producentami
i dystrybutorami, mającej
na celu zagospodarowanie
pełnowartościowej żywności
krótkoterminowej. Jesteśmy
realizatorem wielu
projektów społecznych,
ukierunkowanych na
promowanie i organizowanie
wolontariatu zarówno wśród

młodzieży jak i osób starszych. W ostatnich latach prowadzimy
zintensyfikowane działania aby pomóc potrzebującym osobom
starszym żywnością pozyskiwaną ze zbiórek oraz od producentów
i dystrybutorów żywności. Dzięki współpracy z lokalnymi ośrodkami
pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi a także
poprzez organizację akcji pomocowych, systematycznie docieramy
do nich z nieodpłatnym wsparciem żywnościowym. Seniorzy są
stałymi beneficjentami projektów społecznych, które od kilku
lat realizujemy. Angażują się w wolontariat stały, uczestniczą
w aktywnych warsztatach oraz wspaniale integrują się z młodszym
pokoleniem. Praca społeczna na rzecz drugiego człowieka staje się
dla nich źródłem satysfakcji, przynależności do zespołu, stwarza
możliwość na aktywność i włączenie społeczne.
Dla seniorów stale organizujemy także działania z zakresu
edukacji żywieniowej takie jak nieodpłatne warsztaty dietetyczne
i kulinarne. W tym roku planujemy również utworzyć kulinarny
klub seniora dla seniorów zamieszkałych przy ul. Grzybowej 2
w Słupsku.
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Artystyczna Pracownia Dekoracji ART-AG
Agnieszka Sawicka-Kołaczyńska

telefon: 668 814 957
adres: ul. Jaracza 15

Zakres działania:
Kompozycje kwiatowe
z kwiatów ciętych
i sztucznych na każdą
okoliczność, przeróbki
krawieckie, szycie firan,
zasłon, poduszek itp.
Pakowanie prezentów na
każdą okazję.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• 10% rabatu na kompozycje
kwiatowe z kwiatów
ciętych,
• 10% rabatu na kompozycje
kwiatowe sztuczne,
• 10–15% usługi krawieckie
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Biblioteka Uczelniana
Artystyczna
PracowniaAkademii
DekoracjiPomorskiej
w
Słupsku
ART-AG

telefon: 59 840 54 00
adres: ul. Arciszewskiego 22c
e-mail:
beata.taraszkiewicz@
biblioteka.apsl.edu.pl
strona: biblioteka.apsl.edu.pl

Zakres działania:
Upowszechnianie wiedzy
i kultury – biblioteka naukowa
– akademicka.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Nieodpłatne użyczanie lokalu
do spotkań Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Możliwość
wypożyczania książek
biblioteki naukowej.
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Centrum Edukacyjne „Technik”

telefon: 59 841 71 09
adres: ul. Kopernika 28-31
e-mail:
technik@technik.slupsk.pl
strona:
www.technik.slupsk.pl

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Pisząc i realizując projekty
staramy się aby oferta dla
seniora była atrakcyjna,
bezpłatna.
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Zakres działania:
Edukacja młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.
Chcemy podzielić się sukcesem, który udało nam się osiągnąć
w 2017 r. Dzięki funduszom miejskim i poparciu mieszkańców
Słupska utworzyliśmy Słupskie Centrum Seniora, w którym osoby
po 60 roku życia mogą liczyć na darmowe warsztaty i wykłady
w ramach budżetu partycypacyjnego. Dzięki rozpoczęciu działań
związanych ze słupskimi seniorami w chwili obecnej funkcjonują
głownie grupy językowe i komputerowe. Zajęcia językowe, których
celem jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej
i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku
obcym. W chwili obecnej zajęcia językowe oraz komputerowe są
finansowane ze środków unijnych.
W ramach Słupskiego Centrum Seniora proponujemy aby tego typu
zajęcia zastąpić „Warsztatami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi”.
W trakcie warsztatów Seniorzy dowiedzą się jak lepiej
zaopiekować się nie tylko samym sobą ale również drugim
członkiem rodziny. Prowadzimy Pomorski Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
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Caffe Góra Lodowa
Monika Litwin

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

telefon: 601 941 915,
602 398 954
adres: ul. Nowobramska 2,
ul. Drewniana 8
e-mail: biuro@goralodowa.pl
strona: www.goralodowa.pl

Zakres działania:
Mamy obecnie dwa
lokale w Słupsku przy
ul. Nowobramskiej
i ul. Drewnianej oraz
dwa lokale w Ustce przy
ul. Kopernika i Marynarki
Polskiej.
Oferujemy ciasta i lody naszej
własnej produkcji, pyszną
kawę oraz wiele innych
produktów.
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Nasze lokale prowadzą bardzo
zachęcająca akcje pod nazwa:
Kawa lub herbata za 1 zł dla
Seniora. W miesiącach X-IV
w każdą środę (z wyjątkiem
świąt przypadających na
daną środę) seniorzy (osoba
po 60 r. ż.) mają do wyboru
3 kawy lub herbaty za 1,00 zł.
Seniorzy posiadają karty
seniora.

Centrum Narzędzi Kneblewski
Jacek Kneblewski i Anna Balcerzak

adres: ul. Grottgera 17 D
telefon: 59 840 58 35,
504 083 113,
505 083 100
e-mail: biuro@kneblewski.pl,
a.balcerzak@kneblewski.pl
strona: www.kneblewski.pl

Zakres działania:
Centrum Narzędzi Kneblewski
to wyspecjalizowany
dystrybutor narzędzi
dla użytkowników
profesjonalnych,
majsterkowiczów
i hobbystów, którzy znajdą
również szeroką gamę
produktów do pielęgnacji
trawników i ogrodów.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Po przedstawieniu dokumentu
tożsamości potwierdzającego
ukończenie 65 roku życia
rabat przy kasie w wysokości
8% na całe zakupy,
z wyłączeniem produktów
objętych aktualną promocją.
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Centrum Rehabilitacji AVENIR s.c.
Kzysztof Retkiewicz, Ireneusz Retkiewicz

telefon: 59 841 30 48,
506 084 789
adres: ul. Kilińskiego 47A/2
e-mail: rehabilitacja@
avenirslupsk.pl
strona: www.avenirslupsk.pl

Zakres działania:
Rehabilitacja medyczna
Pacjentów. Zabiegi z zakresu
kinezyterapii, fizykoterapii
oraz masażu. Prowadzimy
również ćwiczenia grupowe
Pacjentów kardiologicznych
oraz seniorów z różnymi
schorzeniami.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Gimnastyka dla Seniorów
organizowana dwa razy
w tygodniu (środy i piątki
o godzinie 10.00). Ćwiczenia
dedykowane są wyłącznie dla
Seniorów ze Słupska i okolic
niezależnie od występujących
schorzeń i dolegliwości. Są to
grupy około 10-12 osób, cena
zajęć to 8 złotych. Zajęcia
mają na celu uruchomienie
osób starszych, integrację
oraz propagowanie zdrowego
trybu życia.

Centrum Sportowe „Aktywna Fabryka”
Martyna Grużewska

telefon: 606 667 742
adres: ul. Wrocławska 44C
e-mail:
biuro@aktywnafabryka.eu
strona:
www.aktywnafabryka.eu

Zakres działania:
Fitness Club

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• 10% zniżki na karnet po 60
roku zycia.
• Zajęcia grupowe „AKTYWNY
SENIOR” w cenie 10,00 zł
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Cukiernia–Kawiarnia „Słodkie Historie”
Eugeniusz Ilukowicz

i zapiekanki na ciepło, byś
mógł zaspokoić potrzebę
posiłku w trakcie dnia.
Odwiedź nas a nacieszysz
wzrok i smak przyjemnymi
doznaniami. Do zobaczenia!
telefon: 608 356 045
adres: ul. Nowobramska 2
e-mail: jmg-maestro@wp.pl

Zakres działania:
Codziennie serwujemy
pieczone domowymi
sposobami ciasta,
które przygotowujemy
z naturalnych składników. Dla
miłośników nowoczesnych
smaków zawsze znajdzie
się smaczne ciasto dnia.
W menu oprócz deserowych
łakoci i kawowych specjałów
można znaleźć propozycje
lunchowe. Znajdziesz tu
kanapki, muffinki, paszteciki
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Każdy wtorek i czwartek do
dowolnego deseru z menu –
kawa lub herbata gratis.

FELIAZJOB Opieka Osób Starszych
i Usługi Opiekuńcze

telefon: 505 624 193
adres: ul. Starzyńskiego 1/4c
e-mail: opieka@felizajob.pl
strona: www.felizajob.pl

Zakres działania:
Felizajob zajmuję się
na co dzień opieką osób
starszych na terenie Słupska
i okolic. Zapewniamy
opiekę godzinową oraz
weekendową. Wspieramy
seniorów w ich prywatnych
domach. Do dyspozycji mamy
wykwalifikowany personel
opiekunek, który jest
w ścisłym kontakcie
z naszymi klientami.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
5% zniżki dla wszystkich
klientów powołujących się na
akcję MPS. Rabat udzielany
jest dla osób powyżej 65 roku
życia.
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FELOBUS Przewóz Osób
Jarosław Felisiak

telefon: 571 231 998
adres: ul. Starzyńskiego 1/4b
e-mail: kontakt@felobus.pl
strona: www.felobus.pl
Zakres działania:
Przewóz osób.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
10% zniżki dla podróżnych po
65 roku życia.

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”
im. Wojciecha Kilara

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
telefon: 59 842 38 39,
59 842 49 60
w. 302, 303
adres: ul. Jana Pawła II 3
e-mail: impresariat
@sinfoniabaltica.pl
strona: www.filharmonia.
sinfoniabaltica.pl

Zakres działania:
Organizacja koncertów
i innych wydarzeń
artystycznych, edukacja
kulturalna, zwłaszcza
muzyczna, nagrywanie
i produkcja płyt.

Zniżka dotyczy zakupu
biletów na koncerty orkiestry
Filharmonii wyłącznie
na koncerty tzw. muzyki
poważnej, organizowane
przez Polską Filharmonię
„Sinfonia Baltica” w Słupsku.
W ramach zniżki uprawniony
Senior może nabyć bilet
ulgowy w cenie biletu
pracowniczego czyli 50% ceny
biletu normalnego. Zniżka
nie obejmuje wydarzeń
komercyjnych, rozrywkowych,
popularnych orgaizowanych
przez Filhrmonię oraz
wszelkich wydarzen
organizowanych przez inne
podmioty w Sali Filhrmonii.
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Fundacja INDYGO

telefon: 883 988 323,
609 900 997
adres: ul. Niedziałkowskiego 6
e-mail: prezes.indygo
@gmail.com
strona:
www.fundacjaindygo.org
MĘSKA i DAMSKA SZOPA
telefon: 883 988 323
adres: ul. Wyspiańskiego 11

Zakres działania:
Działalność eventowa
i rekreacyjna. Prowadzenie
różnego rodzaju warsztatów
i działań promocyjnych.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Darmowy wstęp do
Męskiej i Damskiej Szopy
w poniedziałki i czwartki od
godz. 15:00 do 19:00

Grand Lubicz ***** Uzdrowisko Ustka Sp. z o. o.
Łukasz De Lubicz Szeliski

adres: ul. Wczasowa 4,
76-270 Ustka
telefon:
59 841 82 30 wew. 830,
509 706 261
e-mail: d.janczukowicz@
grandlubicz.pl
strona: www.grandlubicz.pl

Zakres działania:
Usługi hotelowe, usługi
gastronomiczne, zabiegi
Medical/zabiegi SPA.
Medical Resort w hotelu
Grand Lubicz*****.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Specjalna oferta:
• CZARNE ZŁOTO – 120 zł
– okład Fango, masaż
leczniczy (30 min.), kąpiel
perełkowo-borowinowa.
• PAKIET KURACYJNY – 425 zł
– konsultacja lekarska
lub fizjoterapeutyczna,
10 zabiegów leczniczych
indywidualnie dobranych,
5 gimnastyk w wodzie lub
gimnastyk grupowych na sali.
• SAMO ZDROWIE – 125 zł –
okład borowinowy, masaż
leczniczy (30 min.), kąpiel
solankowa.
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Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej
w Słupsku

OFERTA:

telefon: 59 840 53 42
adres: ul. Arciszewskiego 22a
e-mail: ih@apsl.edu.pl
strona: www.historia.apsl.edu.pl

Instytut Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
prowadzi działalność naukową
w zakresie historii i politologii
oraz dydaktyczną w zakresie
studiów I, II i III stopnia na
kierunku historia. Ponadto
prowadzi studia I stopnia na
kierunku politologia. Instytut
posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora
nauk humanistycznych
w zakresie historii.

28

Instytut utworzył pierwsze
w kraju studia przeznaczone
dla seniorów. Instytut
Historii i Politologii Akademii
Pomorskiej w Słupsku
przedstawia swoją ofertę
skierowaną dla Seniorów.
Proponujemy podjęcie
bezpłatnych studiów
na kierunku historia
o specjalnościach historia
chrześcijaństwa oraz historia
regionalna na poziomie
studiów pierwszego i drugiego
stopnia wraz z pełnym
pakietem uprawnień
i przywilejów przysługujących
studentom studiów
stacjonarnych. W pakiecie
tym są zawarte między
innymi bezpłatne lub ulgowe
przejazdy komunikacją
miejską.

Kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury

Słupski Ośrodek Kultury
telefon: 588 435 434,
510 590 623
adres: ul. Aleja 3 Maja 22
e-mail: kinorejs@sok.slupsk.pl
strona: www.kinorejs.emck.pl
PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Zakres działania:

• Bilety ulgowe dla seniorów:
12,00/10,00 zł

• Edukacja filmowa,
upowszechnianie kultury
filmowej.
• Klub STALOWE MAGNOLIE –
sekcja filmowa Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
• Współpraca z Caritas św.
Faustyny.
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Klub Seniora przy Osiedlowym
AMPLIFON POLAND Sp. z o. o.
„Klubie Kwadrat” S.M. Kolejarz

Zakres działania:
telefon: 792 571 673
adres: ul. Witosa 8
e-mail: iwo.bochat@gmail.com,
kwadrat@kolejarz.slupsk.pl
strona:
www.kwadrat.kolejarz.slupsk.pl

Klub Kwadrat w Słupsku od
wielu lat posiada w swojej
ofercie zajęcia dla dzieci,
młodzieży oraz seniorów.
Klub Seniora powstał jako
bezpośrednia propozycja dla
osób starszych.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

20 stałych członków oraz
rosnąca liczba nowych
uczestników bierze udział
w spotkaniach klubu, które
odbywają się dwa razy
w tygodniu. Reorganizacja
Klubu w roku szkolnym
2016/2017, przyniosła ze sobą
zmiany w harmonogramie oraz
zaowocowała wzbogaceniem
oferty oraz propozycji
skierowanej do uczestników.

Forma bezpłatna dla członków
Spółdzielni „KOLEJARZ”
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Klubokawiarnia DUO CAFE
Aleksander Figurski

telefon: 883 920 900,
508 333 945
adres: ul. Szczecińska 29
e-mail: aleksander20@vp.pl,
duocafe@vp.pl
strona: facebook.com/
duocafe.slupsk
Zakres działania:
Gastronomia, kawiarnia, pub,
klub muzyczny, dyskoteki,
koncerty muzyczne, karaoke,
transmisje sportowe, imprezy
tematyczne i kulturalne.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
W każdy poniedziałek za
wyjątkiem okresu adwentu,
postu oraz dni przez nas
wskazanych, w godzinach
18 -22 odbywają się u nas
potańcówki skierowane
do senioerk i seniorów,
prowadzone przez
profesjonalnego DJ-a.
Wstęp 5,00 zł/osoby.
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Księgarnia Pegaz „Książki”
Wiesław Szymankiewicz

telefon: 59 842 49 51
adres:
ul. Wojska Polskiego 41/42
e-mail: pegazksie@wp.pl

Zakres działania:
Sprzedaż stacjonarna książek,
artykułów papierniczych,
obrazów, zabawek gier itp.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
10% rabatu na zakup
książek, albumów, atlasów,
przewodników, bestsellerów,
itp. oraz artykułów
papierniczych, obrazów,
zabawek, gier itp.
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Kwiaciarnia MARANA`THA Tulipan
Tomasz Frąckowiak

telefon: 503 900 180
adres: ul. Szymanowskiego 1
e-mail: tomaszfracek@wp.pl

Zakres działania:
Kwiaciarnia – sprzedaż
detaliczna kwiatów,
wiązanek, wieńców itd.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
5% na zniżki na w/w
asortyment. Tu osoba
starsza może usiąść w miłym
towarzystwie, napić się wody,
herbaty lub kawy.
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. M. Dąbrowskiej

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
telefon: 59 840 58 35
adres: ul. Grodzka 3
e-mail:
sekretariat@mbp.slupsk.pl,
d.rakowska@mbp.slupsk.pl
strona:
www.biblioteka.slupsk.pl

Oferta w formie bezpłatnej.
Katalog zniżek z kartą
„Z Biblioteką do kultury”
jest dostępny na stronie
internetowej MBP w Słupsku
www.biblioteka.slupsk.pl

MBP w Słupsku oferuje:
• Bogaty księgozbiór (200 tys. zbiorów, 10 tys. zbiorów specjalnych
w tym 2600 audiobooków).
• Spotkania autorskie.
• Debaty społeczne.
• Działania kulturotwórcze.
• Dyskusyjne Kluby Książki dla seniorów.
• Klub Czarnego Krążka - spotkania muzyczne, koncerty.
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• Książka do domu akcja skierowana jest do osób, które ze
względu na stan zdrowia lub trudności w poruszaniu się nie
mają możliwości bezpośredniego korzystania z biblioteki.
Książki dostarczane będą w umówionym wcześniej terminie
bezpośrednio do Państwa domów.
• Karta biblioteczna z BIBLIOTEKĄ DO KULTURY zapewnia
dostęp do zbiorów bibliotecznych znajdujących się we
wszystkich placówkach na terenie miasta oraz upoważnia do
zniżek i rabatów u partnerów, m.in. zakup tańszych biletów
na wydarzenia kulturalne i sportowe, zniżki w lokalach
gastronomicznych na terenie miasta i powiatu słupskiego,
• Społeczna pracownia Digitalizacji - koło wolontariuszek
i wolontariuszy, wśród których dużą część stanowią seniorki
i seniorzy. Miejska Biblioteka Publiczna to bardzo przyjazna
przestrzeń do działań animacyjnych dla wszystkich grup
społecznych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych.
W swojej ofercie posiada księgozbiór dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. W Miejscu Animacji Kultury działa młodzieżowe
Stowarzyszenie Żywych poetów, realizowane są projekty
kulturalne. Działający bardzo aktywnie Klub Czarnego Krążka
przyciąga na co miesięcznych spotkaniach muzycznych dziesiątki
swoich wielbicieli. Tu można przy muzyce wypić dobrą kawę,
oraz zrelaksować się. Seniorzy nie są biernymi odbiorcami
spotkań, bardzo często są ich twórcami.
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Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3

adres:
ul. Zygmunta Augusta 14
telefon: 59 843 38 78
e-mail: filia3@mbp.slupsk.pl,
e.marszalek@mbp.slupsk.pl
strona:
www.biblioteka.slupsk.pl

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki
Publicznej oferuje:
• Księgozbiór dla wszystkich
grup użytkowników.
• Dyskusyjny Klub książki
„Zaproś sąsiadkę na
literacką herbatkę” dla osób
starszych
• Kursy komputerowe „Jak
oswoić potwora, czyli
komputer przyjazny dla
seniora”
• Spotkania literackie
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Oferta ma formę bezpłatną.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6

adres: ul. Romera 6
telefon: 59 845 22 85
e-mail: filia6@mbp.slupsk.pl
strona: www.mbp.slupsk.pl

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Oferta ma formę bezpłatną.
Biblioteka z podjazdem
dla wózków, co umożliwia
dostęp osobom starszym
i niepełnosprawnym.
Nowością w ofercie biblioteki
jest bezpłatny kurs języka
angielskiego dla osób powyżej
50 roku życia, zakończony
certyfikatem.

Zakres działania:
Filia nr 6 MBP jest jedną
z sześciu filii Biblioteki
Miejskiej. Powołana w lipcu
1985 roku działa na jednym
z największych osiedli
w mieście. Filia zaopatrzona
jest w zbiory książek
(ponad 14 000 woluminów)
oraz prasę a rocznie
odwiedza nas ok. 1300
czytelników. Uczestniczymy
w realizacji różnych działań
projektowych. W swojej
ofercie proponujemy
szereg imprez dla seniorów
w ramach cyklu spotkań
„Wieczory na Romera”.
W placówce prowadzimy
różne działania dla seniorów.
Współpracujemy z innymi
klubami seniora w mieście.
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Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7

telefon: 59 843 18 71
adres: ul. Podgórna 1
e-mail: filia7@mbp.slupsk.pl,
a.buczkowska-pawlik@
mbp.slupsk.pl
strona:
www.biblioteka.slupsk.pl

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki
Publicznej oferuje:
• księgozbiór dla osób
w każdym wieku
• spotkania podróżnicze
„W DRODZE”
• Podgórne spotkania –
spotkania dla seniorów
z ciekawymi ludźmi
(psycholog, dietetyk,
botanik, policjant
• spotkania literackie

38

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Oferta ma formę bezpłatną.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 8

telefon: 59 843 26 05
adres: ul. Braci Gierymskich 1
e-mail: filia8@mbp.slupsk.pl,
a.jasiocha@mbp.slupsk.pl
strona:
www.biblioteka.slupsk.pl

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki
Publicznej oferuje:
• Bogaty księgozbiór
dla wszystkich grup
społecznych.
• Organizacja wystaw
prezentujących twórczość
seniorów i seniorek.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

• „Zielony punkt” promujący
działania proekologiczne.

Oferta ma formę bezpłatną.

• Dostęp do czasopism
i artykułów amerykańskich
w ramach współpracy
z Ambasadą USA w ramach
programu „Ameryka
w Twojej Bibliotece”.
• Udzielanie informacji
bibliograficznych,
rzeczowych i regionalnych.
• Kursy komputerowe.
• Klub seniora AKTYWNE BABKI
– spotkania integracyjne
seniorów.
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Muzeum Pomorza Środkowego

telefon: 59 842 40 41
adres: ul. Dominikańska 5-9
e-mail:
muzeum@muzeum.slupsk.pl
strona:
www.muzeum.slupsk.pl

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Dla osób powyżej 65 roku
życia, emerytom, rencistom,
rencistom socjalnym, a także
osobom niepełnosprawnym
wraz z opiekunami przysługuje
ulga w opłacie za wstęp
do muzeum. Dodatkowo,
w związku z różnoraką
tematyką wystaw czasowych,
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organizowane są nieodpłatne
wernisaże, prelekcje, odczyty
oraz wykłady cieszące się
dużą popularnością zwłaszcza
wśród osób dojrzałych. Często
nasze muzeum uczestniczy
w różnego rodzaju akcjach
społecznościowych, takich
jak „60+Kultura” czy „Kultura
dostępna” umożliwiając
wówczas wstęp za symboliczną
złotówkę bądź bezpłatnie.
Ponadto przy muzeum działa
Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzeum, którego trzon
stanowią głównie osoby w
wieku 65+. Dzięki swojej
działalności, doświadczeniu
i pomysłowości członkowie
stowarzyszenia organizują
spotkania integrujące wszystkie
grupy wiekowe.

Zakres działania:
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jest instytucją kultury
dostępna dla wszystkich. Naszym głównym zadaniem jest
pokazywanie dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. W związku
z tym posiadamy bogatą ofertę edukacyjną nie tylko dla dzieci
i młodzieży, ale również dla dorosłych, w tym seniorów. Jesteśmy
muzeum wielodziałowym, na naszych wystawach stałych
prezentowane są obiekty związane z historią Pomorza i panującej
tu niegdyś dynastii Gryfitów, a także kulturą materialną zarówno
rdzennej ludności regionu, jak i przybyłych tu po wojnie
osadników. Nasze muzeum posiada także bogatą kolekcję dzieł
sztuki dawnej i współczesnej. Nasze muzeum to nie tylko kompleks
zamkowy w Słupsku, ale także Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach,
gdzie prezentowana jest kultura materialna jednej z ostatnich
grup rdzennej ludności Pomorza – Słowińców i Muzeum Kultury
Ludowej Pomorza w Swołowie, gdzie zobaczyć można dawne życie
codzienne na wsi pomorskiej oraz wystawy poświęcone m.in.
browarnictwu i tkactwu.
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Nord Express Sp. z o. o.

Sylwester Wojewódzki, Katarzyna Krasińska-Żółć

Wytowno 1A, 76-270 Ustka
Biuro:
telefon: 59 841 77 34
adres: ul. Kołłątaja 32
(dworzec PKP)
76-200 Słupsk
e-mail:
k.krasinska@nordexpress.pl
Zakres działania:
Przewóz regularny osób. Linie
komunikacji NORD EXPRESS.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Seniorzy legitymujący się
dowodem osobistym:
• bilet w cenie 1,50 zł na
terenie miasta: Słupsk, Ustka,
Sławno, Główczyce.
• bilet w cenie 1,50 zł na
trasie: Słupsk-Włynkówko,
Słupsk-Siemianice, SłupskRedikowo, słupsk-kobylnica,
Słupsk-Bolesławice, SławnoWarszkowo.
• 20% ulgi na bilet na trasę
Słupsk-Ustka

Optyk „P. Hilary”
Maciej Gawlik

Zakres działania:

adres: ul. Jaracza 9,
ul. Wiejska 5A
telefon: 59 842 58 48,
59 841 13 22
e-mail:
hilary@optyk.slupsk.pl
strona: www.optyk.slupsk.pl

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• 10% rabatu przy zakupie
kompletnych okularów;
• 10% na zakup okularów
słonecznych;
• badanie poziomu ostrości
wzroku gratis przy zakupie
kompletnych okularów.

Optyk „P. Hilary” Maciej
Gawlik to zakład optyczny
– wszystkie usługi związane
z optyką okularową.
Swoim klientom oferujemy
kompleksową obsługę
w nowocześnie wyposażonym
gabinecie okulistycznym,
gdzie można zbadać
wzrok i uzyskać fachową
poradę. W salonie można
dokonać zakupu opraw,
szkieł okularowych lub
soczewek kontaktowych.
Szeroki asortyment opraw
okularowych pozwala
wybrać odpowiedni model
w zależności od wady wzroku
i indywidualnych upodobań.
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P.P.H. RENE

Wiesław Kołatowicz

telefon: 59 841 78 86,
504 077 558
adres: ul. Kotarbińskiego 6A
e-mail: office@rene.com.pl
strona: rene.com.pl
Zakres działania:
Usługi telekomunikacyjne:
Internet, Telewizja kablowa,
Telefon stacjonarny.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• Pakiet usług (Telewizja +
Internet) w promocji dla
„Emeryta” (osoby z prawem
do emerytury lub powyżej 60.
rok życia)
• Rabat 5% na pojedyncze
usługi telekomunikacyjne
(telewizja, internet,
telefon) dla osób powyżej
60 roku życia mieszkających
w Słupsku*
• Rabat 10% na pakiet usług
telekomunikacyjnych (min 2
usługi z: telewizja, internet,
telefon) dla osób powyżej
60 roku życia mieszkających
w Słupsku*
* Rabaty łączą się z wybranymi
promocjami.
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PERS Pralnia Dywanów i Tapicerki
Grzegorz Centkowski

telefon: 59 843 44 53,
501 764 843
adres: ul. Żółkiewskiego 63
Godziny otwarcia:
pn – pt: 9-17, sob: 9-13
e-mail:
pers.slupsk@gmail.com
Zakres działania:
Pers Pralnia dywanów
i tapicerki oferuje usługi:

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
5% rabatu na wszystkie usługi.

• prania dywanów, wykładzin,
chodników;
• pranie tapicerki meblowej
i samochodowej;
• usługi wykonywane są
w domu klienta lub
w siedzibie firmy;
• transport przed i po
wykonaniu usługi.
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Park Wodny Redzikowo

Zakres działania:

telefon: 793 366 654
adres: Redzikowo 16 b
e-mail: marketing@
parkwodnyredzikowo.pl
strona:
www.parkwodnyredzikowo.pl

Działalność obiektów
sportowych. Kompleks
Park Wodny Redzikowo
tworzą 4 strefy: baseny,
kręgielnia, odnowa,
rehabilitacja. W obiekcie
znajduje się również bar
„Przygoda” serwujący dania
ciepłe i zimne oraz sklep
sportowy z akcesoriami do
rekreacji wodnej. Obiekt
przystosowany jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W strefie basenowej znajduje
się basen sportowy oraz
rekreacyjny. W strefach
odnowy oraz rehabilitacji
można skorzystać m.in.
z zabiegów krioterapii, sauny
czy siłowni. W kręgielni
czekają na wszystkich 4 tory
do gry w kręgle oraz dobrze
zaopatrzony bar.
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PROPONOWANE ULGI, ZNIŻKI,
PROMOCJE 60+:
BASEN:
• bilet ulgowy taki jak dla młodzieży
szkolnej
• posiadacze Gminnej Karty Seniora Gminy
Słupsk (wydawanej jedynie mieszkańcom
gminy Słupsk) otrzymają dodatkowe 10%
rabatu od ceny bilet ulgowego
REHABILITACJA I ODNOWA BIOLOGICZNA:
• zabiegi krioterapii dla wszystkich
mieszkańców gminy Słupsk po 40 roku
życia bezpłatnie w ramach gminnego
programu zdrowotnego.
KRĘGIELNIA:
• Czwartki dla Seniorów: w czwartki seniorzy
za grę w kręgle otrzymują tyle % zniżki ile
mają lat (liczone „dziesiątkami” – 50%,
60%, 70% itd.)
• posiadacze Gminnej Karty Seniora Gminy
Słupsk (wydawanej jedynie mieszkańcom
gminy Słupsk) otrzymają stałą zniżkę na
grę w kręgle w wysokości 10%
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Zakres działania:

telefon: 59 842 27 05,
664 722 122
adres: ul. Jaracza 18a
e-mail:
sekretariat@pbw.slupsk.pl
strona: pbw.slupsk.pl

48

Gromadzenie i udostępnianie
zasobów informacyjnych
(książki, czasopisma,
multimedia, zbiory
specjalne), tworzenie
katalogów zbiorów,
udostępnianie otwartych
zasobów edukacyjnych,
organizacja wydarzeń
promujących czytelnictwo
(wystaw, spotkań
autorskich, konkursów,
projekcji edukacyjnych
i in.), prowadzenie zajęć
wspomagających działania
edukacyjne, wychowawcze
i opiekuńcze placówek
oświatowych w regionie,
promocja regionu i twórców
regionalnych i inne
działania w ramach edukacji
ustawicznej, promocja
wolontariatu, wspieranie
stowarzyszeń edukacyjnych
i kulturalnych.

PROPONOWANE ULGI, ZNIŻKI,
PROMOCJE 60+:
• Bezpłatne korzystanie ze zbiorów
biblioteki (prasa, czasopisma, książki,
filmy, audiobooki) wraz z instruktażem
korzystania ze zbiorów i poradami
czytelniczymi.
• Bezpłatne stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu oraz
profesjonalnym instruktażem
korzystania z nich. Możliwość
indywidualnego przeszkolenia
w korzystaniu z technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
• Edukacyjne projekcje filmowe
przygotowane zgodnie
z zainteresowaniami słuchaczy,
pod opieką pracownika Wydziału
Multimedialnego.
• Uczestnictwo w spotkaniach
autorskich, warsztaty (np. literackich)
wystaw i innych wydarzeniach
organizowanych dla szerokiego grona
odbiorców, jak również kierowanych
specjalnie dla seniorów. - Uczestnictwo
w spotkaniach i projekcjach w ramach
Pomorskiego Festiwalu Nauki
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Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32
„Tęczowa Dolina”
Zakres działania:

telefon: 59 842 10 54
adres: ul. Kasztanowa 1
e-mail:
teczowadolina32@op.pl
strona:
www.teczowadolina.slupsk.pl

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Współpracujemy ze
Słupskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku oraz osobami
starszymi – naszymi babciami
i dziadkami, który uczestniczą
w organizowanych przez nas
przedsięwzięciach.
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Przedszkole ma na celu
wzmacnianie więzi
międzypokoleniowych,
kultywowanie tradycji,
sprawianie radości osobom
starszym, podejmowanie
różnych działań na rzecz
innych, uczenie dzieci
tolerancji w stosunku do
starszych osób. Sprawiamy,
że seniorzy uczestniczą
w czytaniu bajek dla
nas, pieczeniu ciast,
pierników, oraz w imprezach
przedszkolnych m.in. Jasełka,
Dzień Babci i Dziadka,
Festyny. Jesteśmy też gośćmi
SUTW.

Salon Stylizacji „Pazurek”
Władysław Begiedza

Zakres działania:
Studio stylizacji.

telefon: 512 486 266
adres: CH. Wokulski,
ul. Kołłątaja 1
box 104,105
e-mail:
pazurek.slupsk@ gmail.com

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
30% na wszystkie usługi.
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SENIOR MED – usługi opiekuńcze i pielęgniarskie
w domu seniora
Karolina Michalak

telefon: 690 691 345
adres: ul. Jarzębinowa 5,
76-200 Włynkówko
e-mail:
kontakt@senior-med.com.pl
strona:
www.senior-med.com.pl
Zakres działania:
Usługi opiekuńcze
i pielęgniarskie w domu
seniora z terenu Słupska,
Ustki, Kobylnicy i najbliższej
okolicy.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Dostępne trzy miesięczne
pakiety opiekuńcze: Brązowy,
Srebrny i Złoty – 20% zniżki
i sprawdzenie poziomu
cholesterolu gratis.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

telefon: 59 844 75 31
adres: ul. Szczecińska 99
E-mail: sosir@sosir.slupsk.pl
strona: www.sosir.slupsk.pl
Zakres działania:
Celem działalności SOSiR
jest realizacja zadań Miasta
Słupska w szczególności
z zakresu sportu, rekreacji
i turystyki. Misją SOSiR
jest przygotowanie
bazy na potrzeby sportu
wyczynowego, organizacja
i realizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych oraz
prowadzenie innych form
działalności mających na
celu upowszechnianie kultury
fizycznej.

Od marca 2016 roku
w Słupskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji odbywają się
zajęcia dla Seniorów pod
nazwą: „Starszy Człowiek
i… może”. Ćwiczenia
proponowane osobom
starszym wpływają na
zwiększenie mobilności
w stawach, rozciągnięcie
i poprawę elastyczności
mięśni, więzadeł i ścięgien.
Wykonywane systematycznie
poprawiają koordynację
ruchową i gibkość oraz
zwiększają możliwości
ludzkiego ciała. Cena zajęć
wręcz przyciąga seniorów!
Pojedyncze wejście na
ćwiczenia kosztuje 6 zł,
natomiast karnet (cztery
wejścia) jedyne 20 zł.
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SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców

telefon: 512 900 738
adres: ul. Starzyńskiego 6-7
e-mail:
sekretariat@pss.slupsk.pl
BAR KOZIOŁEK - MATOŁEK
ul. Lutosławskiego 21
telefon: 59 842 80 10
strona: www.pss.slupsk.pl

Zakres działania:
Handel, gastronomia.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
20% zniżki na posiłki.

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku
Organizacja Pożytku Publicznego

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:

telefon: 728 489 373
adres: ul. Senkiewicza 7
e-mail:
metalowe.serca@wp.pl
Zakres działania:
Integracja ludzi chorych na
serce przed i po zabiegach
kardiochirurgicznych
oraz reprezentowanie ich
interesów.
Prowadzenie różnych form
rehabilitacji.
Organizowanie różnorodnej
pomocy na rzecz osób
niepełnosprawnych, chorych,
starszych, samotnych
znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie zaprasza
zainteresowanych na
środowe prelekcje ciekawych
ludzi. Organizujemy
spotkania z lekarzami,
prawnikami, dietetyczkami,
kosmetyczką, laborantkami,
rehabilitantkami
i z przedstawicielami Policji.
Ponadto organizujemy
1-dniowe wycieczki pod
tytułem „Poznajemy nasz
region i okolice” połączone
z grillowaniem, podczas
których wymieniamy się
doświadczeniem i wiedzą
dotyczącą integracji ludzi
starszych. Chętnych
serdecznie zapraszamy.
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Studio Diety Emilia Gołębiowska

telefon: 695 922 714,
690 004 680
adres: ul. Wojska Polskiego 48
e-mail: studiodiety.
golebiowska@gmail.com
strona: facebook.com/
Studio Diety
Emilia Gołębiewska

Zakres działania:
Prowadzenie kuracji
dietetycznych.
Opracowywanie planów
żywieniowych. Prelekcje
dot. zdrowego odżywiania.
Kuracje: odchudzające,
oczyszczające, zdrowotne
(cukrzyca, nadciśnienie,
cholesterol, zakwaszenie,
ch. wątroby itp.). Sprzedaż
zdrowej żywności,
naturalnych soków, herbat,
przypraw, suplementów diety
itp.
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PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
• 5% - na zakupy w naszym
sklepie ze zdrową
żywnością;
• 0 zł – jednorazowa
niezobowiązująca
konsultacja dietetyczna;
• 20% - na I wizytę
rozpoczynającą kurację
dietetyczną;
• 10% - na kolejne wizyty
kontrolne, co dziesiąta
wizyta gratis.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
HEROS „Studio Zdrowego Ruchu”

telefon: 609 485172,
512 257 741
adres:
ul. Jana Kazimierza 20/2
e-mail: biuro.tkkf@wp.pl
strona:
www.studiozdrowegoruchu.pl
Zakres działania:
„Studio Zdrowego Ruchu” jest
umiejscowione na parterze
budynku z przystosowanym
podjazdem dla osób ze
schorzeniami.
W ofercie znajdują się: zajęcia
prozdrowotne, fitness, zajęcia
specjalistyczne (gimnastyka
korekcyjna dla dzieci, trening
dla osób z nadwagą, ćwiczenia
dla osób starszych), masaże,

refleksologia i doradztwo
dietetyczne. TKKF HEROS
„Studio Zdrowego Ruchu”
łączy w sobie to, co najlepsze
i najkorzystniejsze dla
zdrowia. A właśnie utrzymanie
zdrowia jest priorytetem wśród
seniorów.

PROPONOWANE ULGI, ZNIŻKI,
PROMOCJE 60+:
• Terapia ruchem: ćwiczenia
gimnastyczne, ćwiczenia
gimnastyczne z obciążeniem,
ćwiczenia rekreacyjne –
fitness, ćwiczenia dla osób
z nadwagą, ćwiczenia dla osób
ze schorzeniami stawów;
• Terapia masażem: masaż
leczniczy kręgosłupa,
refleksologia, aromaterapia,
masaż relaksacyjny.
Dla seniorów – osób 60+
oferujemy 20% zniżki na całą
naszą ofertę
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Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku

telefon: 59 840 54 78,
22 213 13 82
adres: ul Arciszewskiego 22a,
Dom Studenta nr 3
e-mail: sutw@o2.pl
strona:
www.sutwslupsk.nazwa.pl
Zakres działania:
Słupski Uniwersytet
Trzeciego Wieku działana
rzecz seniorów od
2004 roku w akcji MPS
uczestniczy po raz kolejny.
Stowarzyszenie liczy 300
członków. Działamy na rzecz
aktywizacji seniorów, którzy
mają szansę uczestniczyć
w wykładach ogólnych i pracy
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17 sekcji. Oferta kierowana
do seniorów pozwala na
realizację wybranych pasji
i zainteresowań. Rokrocznie
realizujemy projekty we
współpracy z miastem
adresowane do słupskich
seniorów.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Oferujemy słupskim
seniorkom i seniorom
możliwość bezpłatnego
udziału w akcjach
i przedsięwzięciach
realizowanych z myślą
o osobach starszych, którzy
nie są członkami SUTW.
We wszystkich działaniach
Słupskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku ważne są
zawarte przyjaźnie i przeżyte
chwile w czasie wspólnych
spotkań. To miejsce
PRZYJAZNE SENIOROM.

Salon Fryzjerski „VISAGE”
Jolanta Jarosz, Agnieszka Nowak

adres: ul. Tuwima 6-7/8
telefon: 59 840 05 82,
604 250 052
508 188 116
e-mail:
olovisage@hotmail.com
Zakres działania:
Usługi fryzjerskie – damskie.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
10% zniżki w Dzień Babci,
Dzień Kobiet i w ostatnią
środę miesiąca na strzyżenie
i farbowanie.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakres działania:

Centrum Obsługi
Telefonicznej:
telefon: 22 560 16 00
e-mail: cot@zus.pl
Przedstawiciel:
telefon: 59 841 92 40
e-mail:
joanna.szewczyk01@zus.pl
adres: ul. pl. Zwycięstwa 8
strona: www.zus.pl

Jesteśmy instytucją
administracji publicznej,
której państwo polskie
powierzyło zadania
z zakresu powszechnego
ubezpieczenia społecznego.
Realizujemy zadania z zakresu
ubezpieczeń społecznych
oraz liczne o charakterze
pozaubeznieczeniowym.
ZUS – jako podstawowy
wykonawca przepisów
o ubezpieczeniach społecznych
– ustala uprawnienia i wypłaca
świadczenia ubezpieczeniowe
oraz inne świadczenia zlecone
mu do realizacji na mocy
odrębnych przepisów.
W różnych sytuacjach
życiowych seniorom mogą
przysługiwać m.in. następujące
świadczenia:
• renta z tytułu długotrwałej
niezdolności do pracy,
• emerytura,
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• dodatek pielęgnacyjny,
• honorowe - przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat życia,
• z tytułu śmierci żywiciela - renta rodzinna,
• inne: rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS,
świadczenie przedemerytalne, zasiłek pogrzebowy.
W Oddziale funkcjonuje stanowisko doradcy emerytalnego, który
chętnie wyjaśni klientom od czego zależy wysokość emerytury oraz
wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego
świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta momentu
zakończenia aktywności zawodowej. Tym samym pośrednio doradca
podpowie, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak by
cieszyć się z wyższego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie
już sam zainteresowany.

PROPONOWANE ULGI, ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Staramy się w swoich działaniach podkreślić, jak ważną grupą
społeczną są osoby w wieku senioralnym. Podejmujemy tym
samym różnego rodzaju inicjatywy, które mają na celu aktywizację
społeczną i fizyczną osób starszych. ZUS podpisał porozumienie
o współpracy edukacyjnej z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Zakład włączył się także do kampanii „Bezpieczny i Aktywny
Senior”, organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej. ZUS podpisał porozumienie w tej sprawie
z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Celem
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych

kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami,
takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki
przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego
pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Działania
edukacyjne wpisane są w coroczne obchody „Dnia Seniora”.
Cyklicznie w ZUS organizujemy „Dzień Seniora”, podczas którego
osoby w starszym wieku mogą w przyjaznej atmosferze skorzystać
z porad ekspertów dotyczących rent i emerytur. Przygotowujemy
także materiały informacyjne dla seniorów, w tym kwartalnik
„ZUS dla SENIORA”, gdzie poruszane są najważniejsze zagadnienia
związane z ubezpieczeniem społecznym osób starszych. Na bieżąco
przekazujemy informacje na temat zmian w obowiązujących
przepisach emerytalnych do lokalnej prasy i mediów. Z przyjemnością
odwiedzamy osoby z terenu Oddziału, które ukończyły sto lat.
Począwszy od miesiąca, w którym dana osoba kończy sto lat
przysługuje jej prawo do honorowego świadczenia z ZUS.
Podjęliśmy akcję „Prosto z ZUS”, dzięki której decyzje i pisma zusowskie są coraz bardziej zrozumiałe dla przeciętnego emeryta.
W budynku Oddziału w Słupsku znieśliśmy bariery architektoniczne
dla seniorów i osób niepełnosprawnych, często zatem zapraszamy
seniorów na organizowane w Oddziale wydarzenia okolicznościowe.
Codziennie na Sali Obsługi Klientów pracuje doradca emerytalny,
który chętnie udziela porad w zakresie ubezpieczeń społecznych.
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Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział
w Słupsku

telefon: 501 474 808
adres: ul. Sienkiewicza 3
e-mail:
gaba.polkowska@gmail.com
Zakres działania:
Wspólne spotkania członków
sekcji, integracja, wsparcie
w chwilach trudnych.
Szczególna dbałość o osoby
sędziwe: składanie wizyt
w domach tych osób, żeby
osobiście wręczyć nagrodę
jubileuszową, dostarczyć
paczkę świąteczną, udzielić
pomocy.

PROPONOWANE ULGI,
ZNIŻKI, PROMOCJE 60+:
Organizowane
przedsięwzięcia po jak
najniższych kosztach lub
w ofercie bezpłatnej.
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