
Fascynuje mnie życie

Bank dobrych rad i usług
Jak zamienić mieszkanie?
Co to jest kredyt konsumen-
cki? Przepisy na dobre
nalewki. str. 12–17

Monety szczęścia
Witold Wilhelm co roku bije
tysiąc mosinów. Trafiły już
do kolekcjonerów na całym
świecie. str. 10

Małgorzata
kalicińska.
To jest strasznie
fajne, kiedy
do końca życia
jest się takim
pierwszakiem
w różnych dzie-
dzinach – mówi
Małgorzta Kali-
cińska, autorka
„Domu nad rozle-
wiskiem”. Pisać
zaczęła zupełnie
niedawno. Żad-
nych wymyślo-
nych historii,
żadnych super-
menów, ot
– saga rodzinna.
Zwykła – nie-
zwykła, bo trafiła
na telewizyjne
ekrany.

str. 4
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Drodzy Czytelnicy!

Spotykamy się po raz pierwszy, ale mamy na-
dzieję być stałymi gośćmi w Waszych domach,
klubach, kawiarniach, kinach, we wszystkich
tych miejscach, gdzie jesteście także Wy. Odda-
jemy Wam magazyn„my 50+”, który ma być dla
Was i o Was. Trzymacie w ręku jego pierwszy
numer. Przyjmijcie go w prezencie pod choin-
kę, przeczytajcie„od deski do deski”. A potem
napiszcie do nas, zadzwońcie, przyślijcie maile.
Czekamy na Wasze wskazówki, uwagi, rady.

Redakcja

Kochani wnuczki i wnukowie!

Za miesiąc obchodzić będziemy Dzień Babci
i Dzień Dziadka. Zróbcie im szczególny pre-
zent – niespodziankę. Prześlijcie na nasz adres
pocztowy lub e–mailem życzenia, a my je
opublikujemy. Nie zapomnijcie podać imion
Babci i Dziadka oraz swojego. Najmłodsi mogą
narysować laurki. Rodzice niech dopiszą na
nich niezbędne dane.

Czekamy tylko do 7 stycznia!

Magazyn„my50+” Wydawnictwo Pressma
ul. Wybickiego 3/7, 61–529 Poznań, my50plus@gmail.com
Reklama: 513 078 964, redaktor naczelna: Anna Dolska-Zaghdoudi

Wigilia – czas spotkań
� do 20 grudnia – na Starym

Rynku trwa Betlejem Poz-
nańskie. Będą przeróżne
konkursy – w tym kulinar-
ne, występy artystyczne,
także zespołów z domów
kultury sąsiednich gmin
oraz kiermasz świąteczny.
W ostatnim dniu o godz.
16 – w farze przy ul.
Gołębiej ks. Arcybisup
Metropolita Poznański Sta-
nisław Gądecki odprawi
mszę świętą w intencji
mieszkańców miasta. Po
niej na Stary Rynek zosta-
nie przeniesione przez har-
cerską sztafetę Betlejem-
skie Światło Pokoju i
przekazane prezydentowi
Poznania. Wszyscy otrzy-
mają od księdza Arcybis-
kupa świąteczne
błogosławieństwo.

� 23 grudnia – godz. 13.00
– stołówka Szkoły Podsta-
wowej w Mosinie (wejś-
cie od ul. Szkolnej) – Sto-
warzyszenie Pomocy
potrzebującym im. Św.
Antoniego w Mosinie, Ca-
ritas Parafialny oraz Urząd
Miejski w Mosinie zapra-
szają rodziny i osoby sa-
motne w trudnej sytuacji
życiowej i materialenej na
wieczerzę wigilijną.
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Strasznie fajnie jest w moim
wieku robić różne rzeczy po raz
pierwszy. To jest naprawdę fas-
cynujące, zajmujące i ja bym
chciała tak jeszcze długo – to
Pani słowa. A jaki to jest wiek?
Dojrzały. Jeżeli się coś robi mając
siedem – osiem lat, kiedy uczymy
się chodzić, mówić, idziemy do
szkoły, robimy pierwsze salto – to
jest to normalne. Jest bardzo wiele
osób w moim wieku, które ulegają
procesowi stagnacji i uważają, że to
już jest nie dla mnie, albo mówią:
po co mi to, na co. Ja się buntuję
przeciwko temu. To jest strasznie

fajne, kiedy do końca życia jest się
takim pierwszakiem w różnych
dziedzinach. Promuję taki styl życia.

Pisarstwo w Pani przypadku
też przyszło z czasem...
Ale nie znienacka. Ja próbowałam
pisać wyłącznie dla siebie. To nie
był taki zamysł jak u Moniki Szwai,
która zaskoczyła mnie świetną opo-
wieścią o swoim pisarstwie. Moni-
ka powiedziała tak (Onet media –
źródło): – Postanowiłam odnieść
sukces. Wymyśliłam sobie, że będę
pisała powieści dla dziewczyn w
naszym wieku. Wyobraziłam sobie
target grupę, wyobraziłam sobie, co
my dziewczyny chcemy czytać i
zaczęłam to pisać. Z taką fanta-
styczną premedytacją artystyczną
zaczęłą wspinać się na szczyt. U

mnie droga była zupełnie inna. Nie
miałam żadnych pomysłów na
żadne sukcesy, tylko po prostu była
to chęć wylania z siebie myśli,
uczuć.

I przyniosło to sukces.
Nie ja jestem autorką tego sukce-
su – tylko wydawnictwo, które
zdecydowało się na wydanie po-
wieści nikomu nieznanej autorki.
Pan Tadeusz Zysk, szef wydaw-
nictwa Zysk zadzwonił i zapropo-
nował współpracę. Wszystko
wzięło się stąd, że przez sześć lat
budowałam na Mazurach pensjo-

nat. Nie udało się, firma splajto-
wała, majątek musiał trafić do syn-
dyka. A ja tego majątku, mocno
zaryczana, pilnowałam. Pisarstwo
to była terapia. Najpierw za na-
mową córki spisałam rodzinne his-
torie. Mąż dołożył do tego zdjęcia,
oprawił i wyszła książka, tak ze
200 stron. Wtedy pomyślałam, że
być może potrafię więcej. Różne
historyjki plątały mi się po głowie.
Chciałam napisać powieść dotu-
lającą, takie „Dzieci z Bullerbyn”
dla dorosłych. Chyba wyszło, bo
„Dom nad rozlewiskiem” czytel-
nikom się spodobał.

Wielu z nas książka „Dom nad
rozlewiskiem“ kojarzy się z
dzieciństwem, domem dziad-
ków, spokojem, ciepłem, miłoś-

cią i brakiem zmartwień. Czy
książka powstała by uspokoić,
ukoić nas czytelników?
Ja nie pisałam dla czytelników.
Powieść powstała by ukoić, przy-
tulić samą siebie. Okazało się jed-
nak, że dużo osób potrzebuje ta-
kiego przytulenia, nie tylko
dziewczyn, ale i chłopaków.
Jedna z czytelniczek powiedziała
mi, że dzięki tej powieści zrozu-
miała, jak bardzo my kobiety po-
trzebujemy dotulenia. Myślę, że
tak naprawdę wszyscy tego po-
trzebujemy bez względu na wiek
i płeć.

Potrzebujemy też takiej świa-
domości, że mamy gdzie uciec,
nawet jeżeli tego naprawdę nie
zrobimy.

To jest niesamowita satysfakcja
dla pisarza – świadomość, że się
wynalazło taką pisarska aspirynę,
walerianę. Takie lekarstwo, które
pomaga uspokoić duszę.

Czytelnik bardzo szybko przy-
wiązuje się do Pani bohate-
rów.
Czytałam w życiu kilka książek,
takich, gdzie po zamknięciu ostat-
niej strony byłam zła, że muszę
się rozstać. Jeżeli tak dzieje się z
czytelnikami i moją powieścią, to
znaczy, że ma ona dobre działanie
emocjonalne.

Choć powiem szczerze
mężczyźni w Pani książkach
nie należą do tych najwspanial-
szych, najpiękniejszych. �ie ma
tam supermenów, a jednak i
oni czytają z uwagę kolejne
tomy sagi i piszą na Pani blogu
bardzo pozytywne komentarze.

Fascynuje mnie życie

To jest niesamowita satysfakcja dla pisarza – świadomość,
że się wynalazło taką pisarska aspirynę, walerianę.
Takie lekarstwo, które pomaga uspokoić duszę



Ja nie napisałam powieści o agen-
cie 007. Opisałam świat kobiecy,
a jeśli chodzi o mężczyzn, to po-
wiem tak, że fantastycznie silni,
wspaniali, piękni mężczyźni zna-
komicie wpisują się w taki tok po-
wieści political fiction, powieści
wojennych, przygodowych, scien-
ce fiction. To są bohaterowie. Na-
tomiast nasi zwykli faceci, z któ-
rymi jesteśmy w życiu, na ogół
właśnie mają jakiś drobny
uszczerbek, zwykle nie są stupro-
centowo fantastyczni i wspaniali z
takiego punktu widzenia, o któ-
rym my tu teraz mówimy.

Zazwyczaj mają oni jakiś defekt:
jeden się jąka, drugi pije, trzeci tro-
chę w życiu nawywijał, a czwarty
jeszcze coś tam.Ale mimo wszyst-
ko to są nasi faceci, których kocha-
my na maksa, i myślę, że gdyby się
każda z pań czytelniczek rozejrzała
wokół siebie i popatrzyła na swo-
jego męża, ojca, brata, toby stwier-
dziła właśnie dokładnie to samo.

Do księgarń trafia właśnie ko-
lejna Pani książka, ale tym
razem nie jest to kontynuacja
losów bohaterów „Domu nad
Rozlewiskiem”

Zakończyłam już prace nad tą
książką, a zaczęłam ją pisać wcześ-
niej niż „Rozlewisko”. To są moje
wspominki z dzieciństwa od jednego
do piętnastego roku życia. To dla
mnie najbardziej kolorowe, ciepłe
„moje” czasy. Mam niesamowitą pa-
mięć, w związku z tym chciałam
uchronić od zapomnienia wszystkie
wspominki, które w sobie mam, a
które opowiadane moim dzieciom
powodują u nich takie wielkie oczy
ze zdziwienia. Czyli wakacje, po-
dwórko, rodzina, smaki, zapachy...
Tak powstały ,,Fikołki na trzepaku”.

Joanna Bielewska

�

Małgorzata kalicińska tegoroczne święta Bożego narodzenia spędzi ze swoim partnerem
w korei Południowej. w domu, w Polsce, w przygotowaniu uroczystej kolacji wyręczy ją córka Basia,
która zaopiekuje się całą rodziną – dziadkami, tatą, narzeczonym, no i psem

Reklama
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TEMAT NUMERU

Program „Seniorzy” został za-
inicjowany w 2005 roku. Pro-
szę powiedzieć, skąd pomysł
miasta, by starszych miesz-
kańców Poznania objąć tak
szczególną i kompleksową
opieką?
– Prognozy demograficzne są nie-
ubłagane. Według prof. Piotra
Błędowskiego w 2060 roku połowa
polskiego społeczeństwa będzie
miała 54 i więcej lat. W samym
Poznaniu już teraz jest ponad 100
tys. osób w wieku powyżej 60 lat.
Miasto zauważyło problem i zarea-
gowało – w ramach Planu Rozwo-
ju Miasta na lata 2005–2010 po-
wstał Program „Seniorzy”.

Jaki jest wasz cel? Pomoc star-
szym ludziom, którzy – często
samotni – nie radzą sobie w
życiu codziennym? A może od-
wrotnie – przywrócenie senio-
rom należnego im miejsca w
lokalnej społeczności?
– Oba te cele są równie ważne.
Jest wśród starszych poznaniaków
wiele osób samotnych. Często za-
mieszkują duże, ponad stumetro-
we mieszkania w starym budow-
nictwie, które trzeba jakoś ogrzać,
przynieść opał do pieca. Dla nich,
w ramach Programu powstają
mieszkania w TBS, w dobrym
standardzie, które rozwiązują ich
problem. Do tej pory przeznaczo-
no na ten cel blisko 150 lokali.
Wśród naszych seniorów są jed-
nak również osoby świetnie

dające sobie radę. Do nich skie-
rowana jest oferta kulturalna. W
ramach Programu prowadzony
jest m. in. projekt aktywizacji fi-
zycznej i psychicznej, dzięki któ-
remu cyklicznie odbywają się
przeglądy twórczości artystycz-
nej. Co roku w Teatrze Muzycz-
nym odbywa się też koncert z
okazji Dni Seniora, a latem orga-
nizowane są cieszące się coraz
większą popularnością Spartakia-
dy. Wszystkie te imprezy inte-
grują środowisko.

Co pana zdaniem jest najwięk-
szym sukcesem po czterech la-
tach funkcjonowania Programu?
– Udaje się powoli zmieniać men-
talność ludzi. Człowiek w wieku
poprodukcyjnym przestaje być
postrzegany jako ten, który zrobił
swoje i może odejść. Dlatego tak
bardzo zależy nam na tym, by nasi
seniorzy nie traktowali organizo-
wanych przez nas imprez jako
czegoś narzucanego z zewnątrz,
ale by czuli, że są podmiotem i
robią coś dla siebie! W Poznaniu
już funkcjonuje Miejska Rada Se-
niorów, w chwili naszej rozmowy
w Radzie Miasta trwa głosowanie
nad powstaniem Centrum Inicja-
tyw Senioralnych. To w pewnym
sensie unikalne rozwiązania. Rada
Seniorów jest pierwszą tego typu
instytucją w kraju.

A zagrożenia? Czego nie udało
się zrealizować?

– To przede wszystkim, jak zwyk-
le w tego typu przypadkach, pie-
niądze. Nie zawsze na wszystko
starcza środków. Nie udało nam
się do tej pory stworzyć systemu
opieki, dzięki któremu moglibyś-
my umieszczać kilka starszych,
samotnych osób w jednym miesz-
kaniu pod opieką, jednego/dwóch
pracowników socjalnych. Wciąż
brakuje dostatecznej liczby per-
sonelu medycznego wykwalifiko-
wanego w udzielaniu pomocy
osobom starszym. Przybywa sto-
matologów, gabinetów ginekolo-
gicznych, ale nie poradni geron-
tologicznych. Wciąż jeszcze
niedostateczna jest liczba miejsc
w domach pomocy społecznej.
Dla mnie ważną kwestią jest też
stworzenie dobrego systemu
ubezpieczeń pielęgnacyjnych, tak
by mógł powstać rynek profesjo-
nalnych usług dla osób starszych;
taki jak funkcjonuje choćby w
Niemczech.

Co dalej z Programem „Senio-
rzy”? Będzie kontynuowany?
– Z całą pewnością temat senio-
rów nie umrze wraz z końcem
Programu w 2010. W ramach
Strategii Rozwoju Miasta do
2030, powstał i nadal dopraco-
wywany jest nowy Program –
Poznań Wrażliwy Społecznie. Bę-
dzie w nim miejsce na kontynua-
cje podjętych przez nas działań.

Rozmawiał Tomasz Kaczmarek

Senior w wielkim mieście
W krajach Europy Zachodniej o problemie starzejącego się
społeczeństwa dyskutuje się od wielu lat. Także w Polsce temat
zaczyna być coraz bardziej aktualny. O Programie„Seniorzy”, jego celach,
sukcesach i dalszych perspektywach rozmawiamy z Włodzimierzem
Kałkiem, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu i Przewodniczącym Zespołu Programowego
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Bułka po roratach

W kościele pw. Matki Boskiej
Bolesnej na poznańskim
Łazarzu, wprowadzono od tego
roku zwyczaj: po roratach
dzieci zapraszane są na ciepłą
herbatę i świeżą bułkę. Jak
zaznacza proboszcz Eugeniusz
Antkowiak, poczęstunek nie
jest przeznaczony dla biednych
dzieci, ale dla wszystkich. Żeby
przyjść na 6.15 na roraty, dzieci
muszą bardzo wcześnie wstać,
może nie zdążą zjeść śniadania,
a poczęstunek po roratach, to
miły gest przed pójściem do
szkoły.

Dyskutowali o seniorach

„Kompleksowe rozwiązania
problemów geriatrycznych w
trosce o przyszłość starzejącej
się Europy" to tytuł
międzynarodowej konferencji
naukowo–szkoleniowej, która
odbyła się w dniach 27–28
listopada w Urzędzie Miasta
Poznania. Dyskutowano m.in. o
profilaktyce starzenia się i
starości, leczeniu bólu u osób w
podeszłym wieku czy
współczesnych wyzwaniach
dla opieki geriatrycznej.
Podsumowano także wyniki
XIX Międzynarodowego
Kongresu Europejskiej Federacji
Osób Starszych, który odbył się
w León (Hiszpania).

TBS dla starszych

Kobiety po 60 roku życia i
mężczyźni po 65 r.ż.,chętni do
zamieszkania w zasobie
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, w blokach przy
ulicy Łużyckiej, mogli składać
do 16 grudnia wnioski w
Urzędzie Miasta Poznania.
Oferta skierowana była do
lokatorów lokali komunalnych i
prywatnych. Ważnym
kryterium były dochody. Średni
miesięczny dochód brutto
musiał przekraczać 175%
kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie
jednoosobowym (aktualnie
1.181,43 zł).

Akademia aktywnych

Właśnie rozpoczęła działalność
Dopiewska Akademia
Aktywnych Seniorów. To
pięciomiesięczny cykl
bezpłatnych wykładów z
zakresu medycyny i zdrowia,
historii, kultury, podróży czy
wiedzy o Unii Europejskiej,
dostępny dla 150 osób
nieaktywnych zawodowo w
wieku 55 lat i więcej
zamieszkujących gminę.Każdy z
uczestników może brać udział w
co najmniej pięciu wykładach.
Projekt realizowany jest przez
Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Poznaniu w
partnerstwie z Gminą Dopiewo,
a współfinansuje go Unia
Europejska. OLA

Taniej i wygodniej
czyli wszystkie usługi od jednego operatora

Możliwość zamówienia pakietu usług telekomunikacyjnych u jednego operatora telekomunika-
cyjnego oznacza dla klienta same korzyści. Taką ofertę w postaci„Cyfrowego Domu” z powodzeniem
prezentuje INEA, największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce. W ofercie
ma telewizję cyfrową i HD, internet, telefon stacjonarny, a już niedługo wprowadzi telefonię
komórkową.

Wszystkie usługi od jednego operatora, dlaczego nie? Gwarantuje to większy komfort obsługi, zakupu i rozliczeń. Zamiast kilku faktur Abonent
otrzymuje tylko jedną, co oznacza większą wygodę przy opłacaniu rachunków. Zyskuje też domowy budżet –
pakietowa oferta usług od jednego operatora, w tym przypadku od INEA, jest bardziej korzystna niż zamawianie
usług od różnych operatorów.
kompleksowa obsługa
Już blisko 60 tys. gospodarstw domowych wybrało telewizję cyfrową INEA – zarówno w standardowej, jaki wy-
sokiej rozdzielczości HD. Tutaj operator oferuje ponad 130 programów telewizyjnych, cyfrowe pakiety tematyczne,
takie jak INEA Film, INEA Sport czy INEA Bajka, pakiety Premium, takie jak CANAL+ i HBO oraz programy HD, m.in.
TVP HD, Polsat Sport HD i Discovery HD. Co drugie gospodarstwo domowe, w którym operator świadczy swoje
usługi korzysta już z internetu od INEA. Wśród osób ceniących sobie posiadanie telefonu stacjonarnego popular-
nością cieszy się też abonament telefoniczny od 1 zł i dodatkowe minuty w ramach abonamentu.
INEA już niedługo wprowadzi telefonię komórkową z atrakcyjną cenowo ofertą. Będzie to
czwarta sztandarowa usługa w Cyfrowym Domu INEA.
Więcej informacji na temat INEA jest dostępnych na stronie www.inea.pl
oraz pod numerem Infolinii 061 222 22 22.
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astanów się przez chwilę, ile
razy słyszałeś dzisiaj ,,tak'' jako
odpowiedź na jakiekolwiek
pytanie? Czy zawsze brzmiało

tak samo? Otóż nie! Oznaczać może
zgodę, akceptację, potwierdzenie,
ale za każdym razem inna intona-
cja tej odpowiedzi pozwala na od-
czytanie intencji czy nastawienia
mówcy. Eksperci oceniają, że słowo
,,tak'' może mieć aż 2� znaczeń w
zależności od tego, jak zostanie wy-
mówione. Dla osoby, która dobrze
słyszy, ta wieloznaczność jest natu-
ralna. Ale wyobraźmy sobie, że tra-

cimy słuch. Dopiero wtedy do-
strzeżemy, jak wiele tracimy. Obniża
się jakość naszego życia, zrozumie-
nie innych, nasze bezpieczeństwo.

Słuch działa zawsze – czy jesteś-
my aktywni, czy śpimy. Nasze ciało
odbiera bodźce akustyczne i odpo-
wiednio na nie reaguje. Hałas prze-
ważnie nas męczy, cisza pozwala się
zrelaksować. Prawda, że gdy sąsiad
urządza niezapowiedzianą, głośną

nocną imprezę to rano mamy zde-
cydowanie gorszy nastrój? Nawet
jeśli spaliśmy. Dobry humor opusz-
cza nas też na plaży, gdy ktoś na
kocu obok głośno się śmieje albo
rozmawia. Oddziaływanie bodźców
akustycznych na nasze emocje de-
cyduje o dobrym lub złym samopo-
czuciu, a wpływa także na ciśnienie
krwi, na system obronny, wegeta-
tywny oraz nerwowy. Dlatego słuch
należy chronić. Bywa jednak, że tra-
cimy go – nagle, w wyniku choroby,
przez ciągłą pracę w hałasie lub gdy
po prostu się starzejemy. Jak to za-

uważyć? Zaobserwuj, czy ktoś nie
zwraca ci czasem uwagi, że twój te-
lewizor bardzo głośno gra. A może
zdarza ci się nie słyszeć pukania do
drzwi? Jeśli tak jest – skorzystaj z
możliwości bezpłatnego badania
słuchu. Daje ją między innymi firma
KIND Aparaty Słuchowe. Firma KIND
dysponuje �1 oddziałami w całej
Polsce, a na początku roku zostaną
otwarte kolejne dwie placówki. Za-

pewne znajdą Państwo ktoryś z na-
szych oddziałów w pobliżu swojego
miejsca miejsca zamieszkania. W
samym Poznaniu zapraszamy do
czterech naszych placówek. Lepiej
słysząc jesteśmy bezpieczniejsi – na
przykład szybciej usłyszymy silnik
zbliżającego się samochodu, gdy
przechodzimy przez jezdnię. Nie jes-
teśmy uciążliwi dla innych, prosząc o
powtórzenie wypowiedzi. Sąsiedzi
patrzą na nas przychylniejszym
wzrokiem, bo telewizor przestaje im
przeszkadzać. Nie denerwujemy się
niepotrzebnie, gdy ktoś do nas szep-
ce, a my nic nie słyszymy! Dobry
słuch to lepsza jakość życia. Wystar-
czy zaopatrzyć się w odpowiedni
aparat słuchowy – estetyczny, wy-
godny i niemal niewidoczny. Właś-
nie takie oferuje firma o międzyna-
rodowej renomie KIND Aparaty
Słuchowe. Nigdy jeszcze aparaty
słuchowe nie były tak doskonałe jak
dzisiaj, jednak dopiero po dopaso-
waniu ich przez kompetentnego
protetyka słuchu potwierdzają
swoją wysoką jakość. W firmie KIND
mogą Państwo bez pośpiechu prze-
testować różne modele aparatów
słuchowych. Testują je Państwo w
oddziałach oraz w sytuacjach życia
codziennego, na przykład w domu.
Razem z Państwem dokonamy koń-
cowego, szczegółowego ustawienia
i dopasowania Państwa aparatu
słuchowego. Dopasowywanie apa-
ratu uznamy za zakończone dopie-
ro wtedy, gdy będą Państwo w pełni
zadowoleni.

Słyszeć znaczy lepiej
rozumieć świat

Z

Do Państwa dyspozycji jest numer infolinii firmy
KIND Aparaty Słuchowe 0800 100 106
Zapraszamy Państwa także na stronę internetową: www.kind.com
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o Lisówek przyjechali akto-
rzy amatorzy z grupy
„Małolaty” z Poznania, „Ak-
tywni Seniorzy” i „Humores-

ka – Makabreska” z Lubonia, „Ave”
z Kicina oraz grupa z Komornik.
W roli gospodarzy wystąpili seniorzy
z Koła Teatralnego „Baj” działające-
go przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Dopiewie oraz Grupa Seniorów
z DPS w Lisówkach.

– Bardzo cieszę się, że na nasze za-
proszenie odpowiedziało aż tyle grup
– mówi Elżbieta Nowicka, dyrektor
GBP w Dopiewie. – W zeszłym roku
podczas pierwszego przeglądu gości-
liśmy cztery grupy. W tym roku już
po zamknięciu listy kontaktowały się
z nami jeszcze trzy zespoły.

Oprócz występów w ramach prze-
glądu na scenie pojawili się niespo-
dziewani goście – słynna Violetta Vil-
las i czerowonowłosy Michała
Wiśniewski, którzy zaśpiewali „ognis-
te” kawałki. Po baczniejszej obserwa-
cji, okazało się że w postaci z wielkiej
sceny wcielili się aktorzy grupy ,,Baj".

Jak powtarzali aktorzy przegląd to
doskonała zabawa i oczywiście okaz-
ja do zaprezentowania swoich teat-
ralnych umiejętności. Na zakończe-
nie, kilkugodzinnego teatralnego,
maratonu aktorzy otrzymali z rąk
Andrzeja Strażyńskiego, wójta
Dopiewa pamiątkowe statuetki,
dyplomy i książki.

Autor tekstu i zdjęcia:
Bogdan Lewicki

Bawili się w dobry teatr
Piosenki, skecze oraz mnóstwo dobrego humoru przygotowali seniorzy–aktorzy,
którzy uczestniczyli w Przeglądzie Teatrów Amatorskich Ludzi Starszych
i Niepełnosprawnych II Dopiewska Jesień Teatralna. Wszyscy spotkali się na scenie Sali
widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Organizatorem przeglądu
była Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie

D
na scenie pojawili się niespodziewani goście – słynna Violetta Villas
i czerowonowłosy Michał wiśniewski, którzy zaśpiewali „ogniste” kawałki
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osin pomysłu Witolda
Wilhelma i nieżyjące-
go już Mariana Stren-
ka był pierwszą mo-

netą okolicznościową wydaną w
naszym kraju. Jak mówi jego po-
mysłodawca, pierwszego „Jedne-
go Mosina”, wydano oczywiście
w podpoznańskiej Mosinie na pa-
miątkę wstąpienia naszego kraju
do Unii Europejskiej, na pamiątkę
ciekawej i burzliwej historii
Ziemi Mosińskiej, a także na
szczęście tych, którzy go posia-
dają.

W tym roku mosiny zostały wy-
bite już po raz szósty. W ciągu
tych lat rozjechały się po całym
świecie.

– To niesamowite, w jakie
miejsca trafiły te moje mosiny –

żartuje pan Witold. – Od różnych
ludzi dowiaduję się, że ktoś za-
wiózł je do Australii, do Chin,
Tajlandii. Ktoś wziął je ze sobą do
Stanów Zjednoczonych, żeby rzu-
cić do Niagary. Trafiły do Tybe-
tu, Afryki, Kanady. Dzwonili do
mnie także kolekcjonerzy z Nie-
miec.

Mosiny powstały z chęci upa-
miętnienia wejścia Polski do Unii
Europejskiej.

– Kiedyś tak siedzieliśmy z Ma-
rianem Strenkiem i zastanawia-
liśmy się, co by tu zrobić, żeby
upamiętnić ten dzień. Padały
rożne propozycje – statuetki, me-
dalu. Ale to mi coś nie pasowało.
A może monetę? – zapytałem. A
to tak wolno?! – zdziwił się Ma-
rian. A ja mu na to, że to przecież

Pieniądze, co szczęście dają

M
Mosiny witolda wihelma zawędrowały nawet do chin

Mosiny z Mosiny uczciły wejście Polski do Unii.
Co roku bitych jest ich tylko 1000.
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nie będzie obiegowa moneta tylko
okolicznościowa. I tak to się za-
częło – wspomina twórca mosina.

Pierwszy Jeden Mosin ma na
awersie unijne gwiazdki, morenę
czołową, którą przywlókł w te te-
reny lodowiec, dąb rogaliński,
kościołek spalony przez Szwe-
dów i wstęgę Warty. Pod napisem
1 moisn wyryto datę 1 V 2004. Na
rewersie orzeł w koronie i napis
Rzeczpospolita Mosińska A.D.
3–8 V 1848.

– Nawet w najśmielszych
snach nie przypuszczałem, że to
taka historia się zrobi. Każdy
chciał go mieć. A przecież za
każdym razem wybijamy tylko
1000 sztuk – mówi pan Witold.–
Ale skoro tak to się przyjęło to
nie mamy innego wyjścia jak tę
naszą ideę kontynuować. W dru-
giej edycji zaprezentowaliśmy
sylwetkę Jakuba Krotowskiego –
Krauthofera. Potem byli hrabia
Raczyński, Krzysztof Arciszew-
ski, kanonik Hildebrandt, i w tym
roku bohater Powstania Wielko-
polskiego Piotr Mocek. To nie
koniec, kolejne projekty już są
gotowe – zdradza Witold Wil-
helm, prawdopodobnie jedyny w
kraju producent naprawdę szczęś-
liwych... pieniędzy!

Autor tekstu i zdjęcia:
Bogdan Lewicki

Zbliżają się święta, których
sztandarową potrawą jest
karp. Łatwo złowić karpia?
– Przede wszystkim teraz nie ma już
na to szans. Pozostaje nam zaopat-
rzenie się w sklepie, bo można go
było łowić do października. Teraz
jeszcze, do końca grudnia mamy
szansę schwytać szczupaka. Później
przypada okres ochronny. Znów na
szczupaka można będzie iść w
maju, a jeśli przydarzy się ciepła
wiosna, to może już w drugiej
połowie kwietnia. Swojego naj-
większego szczupaka złowiłem na
karasia na Jeziorze Środa. Ważył
2,14 kg i mierzył 68 cm.

Zamiłowanie do wędkarstwa
przejął pan od ojca?
– Nie jest to rodzinne hobby. W
1973 roku pojechałem do Lusowa
i zobaczyłem tam cały tłum węd-
karzy. To był dla mnie impuls. W
sierpniu tego roku wykupiłem
kartę wędkarską i tak się zaczęło.
Po latach wędkowania miałem na-
dzieję, że syn zarazi się ode mnie
pasją wędkowania. Kiedy na Je-
ziorze Słupca złowił piękną 33–
centymetrową płoć, kupiłem mu
kartę i wędkę, ale niestety nie za-
chęciło go to do łowienia. Sam
jeżdżę na ryby raz w tygodniu.

Wiemy już, że karpia w okre-
sie przedświątecznym nie
złowimy, ale czy jest to ryba
popularna wśród wędkarzy?
Jakie ma zwyczaje?
– Jest popularny wśród wędkarzy.
W naszym regionie wiele akwe-
nów jest nim zarybianych.
Karp przede wszystkim żywi się
planktonem, ale można go złowić
na ciasto, ziemniaka, a nawet ro-
baka. Najlepiej bierze bardzo
wcześnie rano lub wieczorem. W
ciągu dnia jest leniwy.

Jaki jest pana największy wy-
czyn wędkarski?
– Mój rekord to 26 leszczy
złowionych między 4 rano a 11.
Byłem tam zmęczony, że nie
miałem sił oporządzić tych ryb.
Musiała to za mnie zrobić żona i
jeszcze pomagali sąsiedzi.

Lubi pan ryby, gdy już znaj-
dują się na talerzu?
– Najbardziej lubię w galarecie,
bo do smażonych mam awersję
od wypadku, kiedy ość utknęła mi
w gardle. Kiedyś przyrządzałem
je osobiście, ale od kiedy żona jest
na emeryturze, nie dopuszcza
mnie do kuchni.
Rozmawiała Anna Kaczmarek

Z ością w gardle
Rozmowa z Kazimierzem Budychem, wędkarzem od 36 lat

najokazalsze egzemplarze pan kazimierz uwiecznia komórką,
którą zawsze nosi przy sobie

Witold Wilhelm, mieszka w Mosinie,
jest znanym i cenionym działaczem
społecznym. Dzięki niemu zrealizowano
wiele ważnych dla lokalnej społeczności
spraw. Założył plac zabaw przy ul. Wysokiej
i Szyszkowej. Montował w kościele
parafialnym witraże, zajmował się
restaurowaniem figur świętych na
rogatkach miasta zniszczonych przez
hitlerowców. Od lat włącza się także w
organizowanie ekspozycji propagującej
lokalną twórczość„Szeroko na Wąskiej”.
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Mieszkasz w komunalnej kamienicy?
Jesteś już zmęczony paleniem w piecu i pokonywaniem

z coraz większym trudem wielu pięter?
Marzysz o zamieszkaniu w mniejszym,

ale wygodniejszym mieszkaniu?

przy ul. Matejki 57
lub zadzwoń – (061) 8694–922, 8694–926

Reklama

Zgłoś się do Biura Zamiany Mieszkań
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

Nie ma sytuacji bez wyjścia –
zwłaszcza, gdy się go szuka.
Wiedzą o tym także lokatorzy ko-
munalni, którzy popadli w długi,
a teraz, przy rosnących czynszach,
chcieliby jednak z nich wyjść. Są
też wśród mieszkańców Poznania
osoby, które szukają lokum więk-
szego, wygodniejszego, w innej
dzielnicy, bo właśnie powiększyła
się im rodzina. Zarówno jednym,
jak i drugim w rozwiązaniu pro-
blemów pomóc może Biuro Za-
miany Mieszkań działające od
czerwca w Zarządzie Komunal-
nych Zasobów Lokalowych. Już
ponad dwustu lokatorów złożyła
w nim wnioski o zamianę. Na liś-
cie, wbrew pozorom, dominują
prośby o mieszkania większe niż
zajmowane do tej pory.

– Wiąże się to przede wszyst-
kim z tym, że rodziny się po-
większają. Potrzebne są pokoje
dla młodego małżeństwa, dla
dzieci – tłumaczy Jarosław Pucek,
dyrektor Zarządu Komunalnych
Zasobów Lokalowych. Inni loka-
torzy woleliby zamieszkać w lo-
kalach o zdecydowanie mniej-
szym metrażu.

– Kiedy dzieci dorastają, opusz-
czają rodziców, tym nie są już po-
trzebne tak duże przestrzenie. W
dodatku ponoszą spore opłaty za
utrzymanie lokalu. Chcą więc za-
mienić się na lokal mniejszy – po-
daje kolejny przykład Jarosław
Pucek. – Dla osób starszych
uciążliwe jest też mieszkanie w
kamienicy na wysokim piętrze,
gdzie brak jest wygód.

Takie osoby też mogą zgłaszać się
do Biura Zamiany Mieszkań. Być
może znajdzie się ktoś wśród loka-
torów komunalnych, komu będzie
zależało na innych walorach miesz-
kania. Biuro pomaga także tym
mieszkańcą, którzy z powodu trud-
nej sytuacji finansowej nie płacą
czynszu, a widzą rozwiązanie tego
problemu na przykład w przepro-
wadzce do mniejszego lokum.
Niższe mogą być wówczas opłaty.

– Zgłaszają się osoby, które
spłacają zaległości dłużników w
zamian otrzymując propozycje
zamiany lokalu – podkreśla Ja-
rosław Pucek. W ten sposób
ZKZL odzyskał już ponad 200 ty-
sięcy złotych długów, a jest szan-
sa, że do kasy ZKZL wpłynie
nawet ponad 1milion złotych!

Można mieszkać wygodnie i pozbyć się długów
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Pani Maria Sobik z ul. Kwiatowej
chciała wiedzieć, co to jest kredyt
konsumencki.

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje
zasady i tryb zawierania umów o kredyt
konsumencki, zasady ochrony konsumenta,
który zawarł umowę o kredyt konsumencki,
oraz obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił
kredytu konsumenckiego. Przez umowę o
kredyt konsumencki rozumie się umowę, na
mocy której przedsiębiorca (bank, instytucje
finansowe, sprzedawca) w zakresie swojej
działalności udziela lub daje przyrzeczenie
udzielenia konsumentowi (osobie fizycznej)
kredytu w jakiejkolwiek postaci. Ustawa
dotyczy wszelkich form kredytów, jak np.
umowy pożyczki, umowy kredytu w
rozumieniu przepisów prawa bankowego, a
także kredytów udzielanych przez
spółdzielcze kasy oszczędnościowo–
kredytowe. Do kredytów konsumenckich nie
zalicza się jednak m. in. kredytów
przekraczających 80 tys. zł. Umowa o kredyt
konsumencki musi być zawarta na piśmie
oraz zawierać dane szczegółowo określone
w ustawie, m.in.: imię, nazwisko i adres

konsumenta oraz nazwę (imię i nazwisko)
oraz siedzibę (adres) kredytodawcy,
wysokość kredytu, zasady i termin spłaty
kredytu, informacje o całkowitym koszcie
kredytu ( opłaty, prowizje ), informację o
innych kosztach, do których poniesienia
zobowiązany jest konsument, informację o
możliwości przedterminowej spłaty kredytu,
co pociąga za sobą zwolnienie konsumenta
z płacenia dalszych odsetek, pouczenie o
terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od
umowy kredytowej. rzeczywiste roczne
oprocentowanie kredytu (pożyczki), które
wylicza się według ściśle określonego
wzoru, który zawarty jest w treści ustawy.
Do szczególnych przywilejów konsumenta,
jakie wprowadza ustawa, zaliczyć można
prawo do odstąpienia od umowy
kredytowej w ciągu 10 dni od jej zawarcia
bez podania przyczyny. Warto jednak
pamiętać, że odstąpienie będzie jednak
konsumenta kosztować, albowiem musi on
zwrócić opłatę przygotowawczą oraz opłaty
związane z zabezpieczeniem kredytu. Przed
upływem terminu do odstąpienia od
umowy konsument nie jest zobowiązany do
spłaty kredytu ani zapłaty oprocentowania.

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów udziela porad:

w poniedziałki w godz. 9:30 – 16:30
od wtorku do piątku
w godz. 8:00 – 15:00

tel. (0–61) 8 593–450
E–mail:

marek.radwanski@powiat.poznan.pl
adres:

UL. Zielona 8
61–851 Poznań

Marek Radwański Powiatowy Rzecznik Konsumentów tłumaczy....

Czy od dodatkowego wynagrodze-
nia rocznego wypłaconego emeryt-
ce przez zakład pracy, w którym
była zatrudniona przed przejściem
na emeryturę, należy opłacić skład-
ki na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne?

Odpowiedź:
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników stanowi przychód w
rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych z tytułu zatrudnie-
nia w ramach stosunku pracy, z wyłącze-
niem: przychodów wymienionych w § 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe wynagrodzeń za czas niezdolności
do pracy wskutek choroby lub odosobnienia
w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z
ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które
otrzymała emerytka od zakładu pracy, w
którym była zatrudniona przed przejściem na
emeryturę zostało wypłacone w związku z
zatrudnieniem na postawie umowy o pracę
w tym zakładzie pracy i jest przychodem
osiągniętym w ramach stosunku pracy.

Wśród przychodów wyłączonych z podstawy
wymiaru składek w myśl powołanego wyżej
rozporządzenia nie zostało wymienione do-
datkowe wynagrodzenie roczne. W związku z
powyższym dodatkowe wynagrodzenie rocz-
ne, które zostało wypłacone emerytce przez
zakład pracy, w którym była zatrudniona
przed przejściem na emeryturę stanowi pod-
stawę wymiaru składek i należy od niego od-
prowadzić składki na ubezpieczenia społecz-
ne, a w konsekwencji także na ubezpieczenie
zdrowotne.

Pytania do ZUS można nadsyłać na
adres mailowy: my50plus@gmail.com

Pytanie do ZUS

Co to jest kredyt konsumencki?

Jakie składki od dodatkowego wynagrodzenia
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Dobrą nalewkę można przyrządzić
właściwie ze wszystkiego, co zawiera
cukier. Zazwyczaj są to owoce, na które
sezon niestety już minął. Ale nic
straconego. Nalewki możemy przyrządzić
sobie także ze składników, które w
większości przypadków znajdują się w
naszych kuchniach. I co ważne: możemy się
nimi raczyć natychmiast po przyrządzeniu
lub zaledwie po kilku dniach i z pewnością
zdążymy z ich przygotowaniem do świąt.

Krupnik Staropolski
Składniki: na 0,75l
1 szklanka miodu
0,5l spirytusu
½ laski wanilii
¼ gałki muszkatołowej
½ laski cynamonu
2 goździki
1 ziarno ziela angielskiego
szczypta imbiru
wysuszona skórka z ¼ pomarańczy
woda
Opis przygotowania: 45 minut
Wanilię posiekać, goździki i ziele angielskie
rozgnieść. Miód rozpuścić w jednej
szklance gorącej wody, dodać przyprawy,
gotować kilka minut na małym ogniu i
odstawić na 30 min. Następnie płyn
przecedzić, ponownie zagotować i przelać
do ogrzanego dzbanka, wlać spirytus i
szybko wymieszać. Nalewka nadaje się do
natychmiastowego spożycia.

Pieprzówka
Składniki: na 1l
20 ziaren czarnego pieprzu
1l wódki
10 kropel karmelu
syrop cukrowy
karmel
Opis przygotowania: 2 tygodnie

Do butelki litrowej z wódką czystą o mocy
40° wrzuć 20 ziaren pieprzu czarnego,
zawartość zamieszaj, a butelkę szczelnie
zakorkuj. Po 1–2 tygodniach zlej ciecz i
dodaj łyżkę syropu cukrowego oraz, dla
otrzymania ładnej barwy, kilka kropel
karmelu. Po wymieszaniu odstaw na 2 dni
i po tym czasie będzie gotowa do spożycia.

Porterówka
Składniki: na 1l

0,5 l porteru
0,4 l spirytusu
0,2 kg cukru
szczypta cukru waniliowego
2 goździki
szczypta cynamonu
Opis przygotowania:
Porter zagotuj z cukrem, cukrem
waniliowym i korzeniami. Ostudź, dolej
spirytus, przecedź i rozlej do butelek.

Źródło: foody.pl

Z kredensu babuni

Szybkie nalewki
na zimowe wieczory

Bank dobrych usług

Szanowni Czytelnicy, każdy z Was ma
do zaoferowania umiejętność, która
może być cenna dla kogoś innego.
Jedna osoba jest prawnikiem i może
pomóc napisać pismo do sądu, ktoś
inny potrafi naprawić cieknący kran, a
kolejna osoba znakomicie czyści okna i
lubi tę pracę.
Pragniemy na naszych łamach
uruchomić bank dobrych usług, by
można było bezpłatnie świadczyć sobie
wzajemne usługi nie wydając na nie
pieniędzy. Prosimy zatem na adres
redakcji: My50+, ul. Wybickiego 3/7
61–529 Poznań lub e–mailem:
my50plus@gmail.com, przesyłać oferty
prac do wykonania z kontaktem –
najlepiej telefonicznym – oraz
imieniem i nazwiskiem lub samym
imieniem.
W każdym wydaniu umieszczać
będziemy bezpłatnie Wasze oferty.
Zapraszamy do wymiany wzajemnych
korzyści!

Pomocni na co dzień

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej
,,Starówka'' przy ulicy Wielkiej w
Poznaniu w końcu listopada odbyła się
uroczystość wręczenia honorowych
odznak Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej tym osobom i instytucjom,
które na co dzień wspierają seniorów.
Brązowe odznaki otrzymali: Michał
Długoszewski, Andrzej Dworzyński,
Olesław Filipiak i Urszula Stachowiak.
Srebrne przypadły Rudolfowi
Długoszewskiemu, Hannie Góreckiej,
Alicji Musiał, Kornelii Redelbach,
Tomaszowi Rzepce i Wierze
Szymańskiej. Złote zaś otrzymali
Mirosława Długoszewska z PKPS,
Lesław Łuczak (PROMAG), Platforma
Obywatelska Koło Nowe Miasto,
Elżbieta Taterczyńska (GALENICA),
Wojciech Trawiński (ENERGOSYSTEM),
Ryszarad Wojtkowiak (HERBAPOL).
Uroczystość prowadziła Ewa Rzepka –
kierowniczka DDPS, a oprawę muzyczną
przygotował Janusz Muraszko.
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Nie ma jeszcze siarczystych mrozów, ale
wielbiciele kotów już martwią się, jak ich
ulubieńcy przetrwają zimę. Co prawda już
niewielu zarządców domów zamyka przed
nimi piwniczne okienka, ale bywają i tacy,
którzy czerpią satysfakcję z pozbycia się
zwierząt z posesji. Opamiętanie przychodzi
dopiero wówczas, gdy piwnice i podwórko
opanowują szczury.
– Nawet koty dokarmiane, ale wolno żyjące
nie tracą instynktu łowczego, dlatego za-
wsze będą polować na szczury i myszy –
tłumaczy Anita Osuch z Fundacji Agapeani-
mali. – Takie miejskie koty powinny być
jednak otoczone opieką. Przede wszystkim
muszą być szczepione przeciwko chorobom
wirusowym i innym. Kotki powinny być ste-
rylizowane.
Koty wolnożyjące nie muszą wcale miesz-
kać w piwnicach. Fundacja Agapeanimali i
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pro-
wadzą właśnie wspólną akcję ustawiania w
Poznaniu specjalnych, piętrowych budek
dla kotów.

– Są one bardzo estetyczne, wygodne. Roz-
stawiliśmy ich już kilkanaście na terenach
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych –
mówi Anita Osuch. Trzeba mieć zgodę za-
rządcy posesji na ustawienie takiej budki
i z nią zgłosić się do Agapeanimali. Budki
przekazywane są nieodpłatnie.

Zadzwoń po budkę

Kot to też poznaniak

Gwiazda betlejemska,
wilczomlecz nadobny czyli
poinsencja już od kilku lat jest
symbolem świąt Bożego
Narodzenia. To bardzo
delikatna roślina. Pochodzi z
Meksyku, więc lubi ciepło –
najlepiej około 20 st. Celsjusza
i światło – dlatego powinna
stać na parapecie. Jest czuła na zmiany
wilgotności gleby – najlepiej podlewać ją
codziennie, ale niezbyt obficie. To, co nas w
niej zachwyca to nie kwiaty tylko kolorowe
liście – od białych po purpurowe. Poisencja
może nas zachwycać swym wyglądem
nawet przez trzy miesiące. Spełnione muszą

być jednak jej wymagania.
Po zgubieniu przez nią liści,
powinno się roślinę przyciąć
– na wysokości około 15–20 cm.
Najlepiej pozostawić najsilniejsze
pędy. Należy przenieść ją do
chłodnego pomieszczenia bez
światła, przestać podlewać. Po
około dwóch miesiącach trzeba ją

przesadzić do świeżej ziemi, ustawić w
jasnym miejscu, obficie podlewać. Po kilku
tygodniach włączyć nawożenie. W
listopadzie należy ją przestawiać do
ciemnego pomieszczenia na około 14 godzin
dziennie. Uważajcie na sok poinsencji – jak
każdego wilczomlecza jest trujący.

Zielonym do góry

Gwiazda betlejemska na rok

Ważne telefony

Europejski Numer Alarmowy 112

Zdrowie:
Pogotowie Ratunkowe, wypadki 999
nagłe zachorowania 61 866 00 66
Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego 61 866 12 35
Pogotowie Ratunkowe Falk 61 847 48 24

Komunikacja:
MPK informacja (rozkłady jazdy, punkty
sprzedaży biletów, od pon.do pt. w godz.
6.00 – 22.00, w sob. i niedz. od 8.00 do
22.00) 61 633 53 19
BOK 61 8699 361 w. 345
Zarząd Transportu Miejskiego informacja
(bilety, biletomaty, mandaty, zmiany tras)

61 867 85 85
Wypożyczalnia rowerów
na os. Sobieskiego 61 8234 074
PKS informacja (w dni robocze – od 7.00
do 19.00, w sob., niedz. i święta – od 7.00
do 19.00) 61 66 42 525
PKP informacja 94 36, 61 863 34 99

61 866 12 12
Port Lotniczy im. H. Wieniawskiego
informacja 61 849 23 43
zagubiony bagaż 61 849 23 36

Inne:
Straż Miejska telefon alarmowy 986,

SMS – 606 986 986
Pogotowie wodociągowe 994
Aquanet centrala 61 8359 100
Pogotowie energetyczne 991
Enea BOK 61 856 19 99
Pogotowie gazowe 992
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. przy ul. Grobla

61 854 52 83
Pogotowie Techniczne MPGM
61 657 9608, 61 657 9609, 61 657 9610
Policja 997
Policyjny Telefon Zaufania 0 800 130 334
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ciepłownicze 993

Z prośbą o budkę, porady i pomoc można
zgłaszać się do Agapeanimali, gdzie
pod numerami telefonów 043 826 30 01,
887 08 03 69 dyżurują wolontariusze.
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o końca roku wszyscy
właściciele psów w
Poznaniu muszą zaczi-
pować swojego pupila.

To nic innego, jak tylko sposób
rejestrowania psów. Zabieg pole-
ga na wszczepieniu pod skórę
zwierzęcia elektronicznego mi-
kroprocesora (czipa). Wykonuje
się to bezpłatnie i tylko raz w
życiu psa. Wszczepione urządze-
nie zawiera 15–cyfrowy numer,
któremu odpowiadają dane zapi-
sane w elektronicznej bazie.

Odczytu dokonuje się za po-
mocą specjalnego czytnika.
Urządzenia pozwolą na identyfi-
kację w bazie danych, która za-
wierać będzie takie informacje jak
rasa i maść psa, jego imię oraz
wiek, a także dane personalne jego
właściciela. Ta część informacji

pozwoli szybko doprowadzić za-
ginionego psa do jego właściciela
nawet jeżeli będziemy w innych
krajach Unii Europejskiej. Wgląd
do tych informacji będą miały
tylko wyznaczone osoby, a nie
wszyscy strażnicy miejscy.

Psy możemy zaczipować w jed-
nym z 40 zakładów weterynaryj-
nych w Poznaniu lub w schronisku
dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej.
Wcześniej warto się umówić tele-
fonicznie. Aby zarejestrować psa
będziemy potrzebowali dokumentu
tożsamości, świadectwa obo-
wiązkowego szczepienia psa lub
książeczki zdrowia psa, jeżeli jest
ona wystawiona na osobę dorosłą.

Rejestracja psa jest obowiązko-
wa. Brak wszczepionego czipa
jest wykroczeniem, za które
strażnik może ukarać posiadacza

psa mandatem w wysokości od 20
do 500 złotych. Pierwsze kontro-
le strażnicy rozpoczną w styczniu.
Warto jednak pamiętać, że obo-
wiązek dotyczy tylko poznania-
ków. Jeżeli na terenie naszego
miasta przebywa osoba z psem,
którego właściciel nie mieszka w
Poznaniu, (na przykład osoby
podróżujące, studenci miesz-
kający tu czasowo) nie ma on
obowiązku rejestrowania psa.
Jednak w trakcie kontroli osoba
taka będzie musiała okazać
książeczkę zdrowia psa lub za-
świadczenie o obowiązkowym
szczepieniu przeciwko wściekliź-
nie. Czipować nie trzeba też psów
starych i schorowanych – wtedy
potrzebne jest jednak zaświad-
czenie od weterynarza.

Katarzyna Wiśniewska

Czipowania czas
D

Violetta Jenerowicz ze straży Miejskiej uczyła się, gdzie u psa szukać czipa podczas szkolenia
w schronisku dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu
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� Gabinet
weterynaryjny
„Amicus”
os. Rzeczypospolitej 3
tel. 61 877 23 45

� Gabinet
weterynaryjny
„Zwierzak”
ul. Św. Antoniego 52
tel. 602 314 755

� Klinika Weterynaryjna
Grzegorz Wąsiatycz
ul. Księcia Mieszka I /18
tel. 61 823 09 97

� Specjalistyczna
Przychodnia
Weterynaryjna s.c.
ul. Promienista 6
tel. 61 862 94 83

� Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna Gryglewska
ul. Piątkowska 105
tel. 61 840 11 85

� Gabinet Weterynaryjny
Piotr Winiecki
ul. Chwiałkowskiego 24
tel. 601 482 942

� Gabinet
Weterynaryjny
„Pluto” s.c.
P. Antosik, K. Kaniewski
os. Jagiellońskie 77
tel. 61 879 15 53

� Przychodnia
Weterynaryjna
Waldemar Golec
ul. Bnińska 40
tel. 61 877 54 75

� Usługi Weterynaryjne
Jakub Golec
ul. Bnińska 40
tel. 61 877 54 75

� Gabinet
Weterynaryjny
„Na Polance”
Katarzyna Marciniak
ul. Katowicka 11/U11
tel. 61 872 30 06

� Przychodnia Weterynaryjna
„ANIMAL CENTER”
Beata Chodakowska
ul. Zakopiańska 50
tel. 61 842 27 55

� Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Jan Włodarek
ul. Lęborska 47 a
tel. 61 662 36 02

� Lecznica Weterynaryjna
s.c.
Piotr Krahel, Mateusz
Wełniak
ul. Sołtysia 26
tel. 61 820 49 83

� Lecznica dla Zwierząt
„Homeopatia”
lek. wet. Adam Czerwiński
i Syn Marcin
ul. Wawrzyniaka 41
tel. 61 843 23 53

� Gabinet Weterynaryjny
Juszczak & Gorzelańczyk
os. Armii Krajowej 85A
tel. 61 872 07 81

� Gabinet Weterynaryjny
Juszczak & Gorzelańczyk
ul. Bułgarska 68
tel. 61 867 50 97

� Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
M. Majka,
R. Starczewski s.c.
os. Wł. Jagiełły 33
tel. 61 824 31 77

� Akademicka Przychodnia
Weterynaryjna
ul. Wojska Polskiego 52
tel. 61 848 75 63

� Lecznica dla Zwierząt
ul. St. Pawłowskiego 2 A
tel. 61 825 45 72

� Prywatny Punkt
Weterynaryjny
dr E. Raczyński, st. techn.
wet. K. Halagiera s.c.
ul. Bławatkowa 2 A
tel. 61 832 35 98

� Usługi Weterynaryjne
J. Woliński, P. Tobis s.c.
ul. Wachowiaka 10
tel. 61 825 55 61

� Usługi Weterynaryjne
J. Woliński, P. Tobis s.c.
ul .Pietrusińskiego 16
tel. 61 830 67 44

� Usługi Weterynaryjne
J. Woliński, P. Tobis s.c.
ul. Matejki 60
tel. 61 866 63 64

� Gabinet Weterynaryjny
Boliłapka Oblizajek, Drab,
Szymkowiak s.c.
os. Czecha 104 A
tel. 61 870 63 43

� Praktyka
Weterynaryjna
„MY PET”
Tomasz Nowak
os. 1000–lecia 30
tel. 61 870 11 04

� Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Marek Kolloch
ul. Brzozowa 1
tel. 61 830 16 71

� Lekarz Weterynarii
Andrzej Dudziński
ul. Kopanina 3
tel. 61 830 61 60

� Gabinet Weterynaryjny
i Art. dla Zwierząt
os. Lecha 92 A
tel. 61 872 28 58

� Klinika Weterynaryjna
Jacek Gołańczyk
ul. Naramowicka 68
tel. 61 825 02 93

� Klinika
Weterynaryjna s.c.
os. Orła Białego 86 a
tel. 61 870 21 50

� Specjalistyczna
Przychodnia dla
Zwierząt
ul. Zwierzyniecka 41
tel. 61 847 32 47

� Specjalistyczna
Przychodnia
dla Zwierząt
os. Polan 32
tel. 61 875 90 30

� Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Tecław
os. Oświecenia 4 a
tel. 602 356 132

� Prywatna
Praktyka
Weterynaryjna
„ZOOMED”
ul. Meliorantów 3
tel. 61 848 91 09

� Lecznica
dla Zwierząt s.c.
ul. Grunwaldzka 248
tel. 61 868 54 38

� Michał Bronicki
ul. Zwierzyniecka 41
tel. 61 847 32 47

� Przychodnia
Weterynaryjna
Andrzej Zatoń
ul. Dąbrowskiego 58
tel. 61 843 06 35

� Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Błaszczak
ul. Lisa Witalisa 31
tel. 500 107 155

� Sławomir Olszar
ul. Galileusza 8
tel. 61 862 59 92

� Dariusz Filipiński
Os. Wichrowe Wzgórze
paw. 104
tel. 603 51 37 38

� Przychodnia
Weterynaryjna
Piotr Dąbrowski
ul. Zbąszyńska 26
tel. 61 843 45 83

� Gabinet Weterynaryjny
Marta Adamczyk, Wojciech
Kryjak s.c.
ul. Wierzbięcice 65
tel. 61 833 11 43

LISTA ZAKŁADÓW WETERYNARYJNYCH
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Baran 21 III – 20 IV

W nadchodzącym roku czeka
Cię sporo wydatków. Ale
będziesz operował pieniędzmi
z dużą przyjemnością.
Prawdopodobnie część z nich
wydasz na podreperowanie
zdrowia, które trochę
zaszwankuje, ale część po
prostu na zaspokajanie przyjemności. Może w końcu uda Ci się
wyjechać na wymarzone wczasy? A może zmienisz samochód
na lepszy, nowszy i objedziesz nim spory kawałek Polski?
Na pewno nie zabraknie Ci słońca i pogody, przede wszystkim
ducha. Dzięki temu poznasz kilku naprawdę wartościowych,
wspaniałych ludzi.

Byk 21 IV – 21 V

Jeśli coś sobie postanowisz to
na pewno dojdziesz do celu.
Zamknij więc mijający rok,
a wraz z nim wszystkie sprawy,
kłopoty, niepowodzenia, na
zawsze. To, co było, już się nie
powtórzy. Masz przed sobą
fantastyczny rok. Wokół Ciebie
będzie tłoczno. Poznasz wielu przyjaciół, którzy patrzą na życie
niemal dokładnie tak, jak Ty. W pierwszej części roku czekają Cię
hulanki i swawole, po których odpoczniesz wiosną, by znów
nabrać sił na wakacyjne wojaże po kraju, a może nawet po
świecie. Pamiętaj przy tym, że najlepiej zawsze jest liczyć
przede wszystkim na siebie.

Bliźnięta 22 V – 20 VI

Już od pierwszych dni nowego
roku okaże się, że w pewnych
sytuacjach jesteś osobą
niezastąpioną. To da Ci poczucie
pewności siebie, ale też
odpowiedzialności za innych.
Pamiętaj jednak, by ich nie
wyręczać. Każdy ma swoją
własną drogę i sposób na życie. Twoją maksymą jest otwartość
i szczerość, niech więc tak zostanie. Wiele bliskich Ci osób
właśnie za to ceni Cię najbardziej. Wiosną spotkać możesz
kogoś, na kim będzie Ci szczególnie zależało. Musisz zacząć
kalkulować każdy ruch, każde posunięcie. Latem znów
poczujesz, że masz skrzydła!

Rak 21 VI – 22 VII

Nie łap kilku srok za ogon, bo
niedługo może się okazać, że się
nie wyrabiasz. Zabraknie Ci
czasu nie tylko na życie osobiste
i spotkania ze znajomymi, ale
także na pracę. Nikt nie będzie
z takiego stanu rzeczy
zadowolony. Na szczęście
opamiętanie przyjdzie szybko. Zdążysz zauważyć, że zima
minęła i nadeszła wiosna, a wraz z nią wiele zupełnie
nieznanych dotąd przyjemności. Będziesz dużo zwiedzać,
poznawać świat i wspaniałych ludzi, z którymi być może
zrealizujesz swoje wielkie marzenia.

Lew 23 VII – 22 VIII

Przed Tobą dobry czas na
zrelaksowanie się, wyciszenie.
Może w najbliższych tygodniach
uda Ci się wyjechać gdzieś na
krótki urlop. Zregenerujesz się
błyskawicznie i z nową energią
przystąpisz do pracy. Dobrze
zaplanowane zadania będą
niemal same realizować się, a Ty zbierzesz laury. Zasłużoną
nagrodą będzie letni wypoczynek. To mogą być wakacje Twego
życia pod warunkiem, że spędzisz je z kimś naprawdę
zwariowanym! Pod koniec roku czekają Cię wydatki, i to spore.
Trzeba będzie skorzystać z zaoszczędzonych pieniędzy,
ale będzie warto.

Panna 23 VIII – 22 IX

Jesteś kochany i podziwiany,
choć miłość do Ciebie nie jest
łatwa. Czasem trzeba zmagać
się z Twoją naturą, a zdarza się
i tak, że sam umyślnie
utrudniasz życie swojemu
partnerowi albo przyjaciołom.
Ten rok, a właściwie
wydarzenia, jakie ma dla Ciebie los, poskromią Twoje kaprysy.
Przejrzysz na oczy i zrozumiesz, jak wielu wokół Ciebie jest ludzi
dobrych i mądrych. Dzięki nim wybierzesz się w fantastyczną
podróż, która da Ci wiele radości. Pod koniec roku możesz
spodziewać się przypływu gotówki. Przyda się, choćby
na prezenty dla najbliższych.
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Waga 23 IX – 23 X

Liczysz na powrót do Twego
życia kogoś, kto już jakiś czas
temu zniknął, ale Twoja natura
nie lubi żyć marzeniami.
Postaraj się w końcu otrząsnąć i
znaleźć takie zajęcie, które
pozwoli Ci zapomnieć. Bywanie
w towarzystwie ludzi mądrych i
kulturalnych, a przede wszystkim ich rady, pozwolą Ci na
przeprowadzenie małego remanentu w życiorysie. Potem
łatwiej będziesz uśmiechał się do innych. Późnym latem
podejmiesz bardzo ważną decyzję, która zaważy na kolejnych
miesiącach roku. Może wrócisz do szkoły? Może zaczniesz uczyć
się języka obcego?

Skorpion 24 X – 21 XI

Rozsądek – tym powinieneś
kierować się podejmując ważne
decyzje finansowe.Odrobina
szaleństwa, a właściwie fantazji
dopuszczalna jest jedynie przy
zakupie prezentów dla
ukochanej czy ukochanego.
Prawdopodobnie wiosną
czekają Cię spore wydatki. Z początku nie będziesz ufał ludziom,
którzy namówią Cię do pewnej inwestycji. Ale już po kilku
miesiącach powinno okazać się, kto miał rację. W sferze życia
towarzyskiego – kalejdoskop zdarzeń. Będziesz bywał
i odwiedzał, poznawał nowe osoby i odświeżał stare
znajomości.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ten rok może być przełomowy
w Twoim życiu. Niby wszyscy
wokół narzekają, że jest gorzej,
ale Ty wiesz swoje. Masz plany,
które powinieneś zrealizować.
Szukaj wśród znajomych osób,
które Ci w tym pomogą, bo też
są żądne przygód. Nie rób
interesów z ludźmi, których nie znasz, nie korzystaj z okazji.
Pamiętaj, że dobry towar musi kosztować. A większe zakupy
czekają Cię jeszcze latem. Potem odpoczniesz podczas
zasłużonego urlopu. Pod warunkiem jednak, że nabierzesz
dystansu do tego, co robią i jak zachowują się inni będąc daleko
od domu.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Być może Nowy Rok powitasz
nie na balu, ale przed
telewizorem. Wkrótce jednak
karta się odwróci i będziesz
brylować na przyjęciach i
prywatkach, pod warunkiem
jednak, że skorzystasz
z zaproszeń. W tłumie gości
odnajdziesz kogoś, na kim kiedyś Ci zależało. Odżyją wspaniałe
wspomnienia. Wiosna sprawi, że rozkwitniesz i poczujesz
przypływ sił witalnych. Bujanie w obłokach odbije się trochę na
finansach, ale będzie warto zaszaleć. Postaraj się czerpać z życia
pełną piersią. Zobaczysz, że coś takiego jak depresja jesienna nie
Ciebie się tyczy.

Wodnik 20 I – 18 II

Przed Tobą wiele wspaniałych
zdarzeń. Być może wiosną ktoś
nowy pojawi się w Twojej
rodzinie. Poczujesz się
potrzebny, ważny. Nie
zapominaj jednak o własnych
potrzebach, planach,
marzeniach. Co już zostało
wpisane w kalendarz niech zostanie zrealizowane. Jeśli
wybierasz się na wycieczkę, wczasy, pamiętaj, by jednak nie
ufać przypadkowo poznanym osobom. Jeśli będziesz trzymał się
tej zasady wrócisz zadowolony, szczęśliwy i pełen wigoru. Po raz
kolejny przekonasz się, że świat jest wspaniały, ale we własnym
domu jest jednak najlepiej.

Ryby 19 II – 20 III

Twój rok osobisty, elokwencja,
poczucie humoru zjednają Ci już
wkrótce kolejnych przyjaciół.
To oni podsuną Ci pomysł, który
z początku nierealny,
wprowadzisz w życie. Będzie z
tego powodu mnóstwo radości,
nie tylko Twojej. W drugiej
połowie roku pojawią się spore wydatki, ale jesteś
na nie przygotowany. Wrodzony optymizm pozwoli Ci pokonać
kilka "ostrzejszych zakrętów". Kiedy wyjdziesz na prostą,
odetchniesz pełną piersią, stwierdzisz, że warto było
ryzykować. Rozglądaj się uważnie. Czyjeś serce na twój widok
szybciej bije.
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać na adres wydawnictwa:
PRESSMA, ul. Wybickiego 3/7, 61–529 Poznań z dopiskiem „Krzyżówka do kawy” lub drogą mailową:
my50plus@gmail.com. Na rozwiązania czekamy do 5 stycznia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi
wylosujemy zestaw kosmetyków do cery dojrzałej.
Nazwisko laureata opublikujemy w kolejnym wydaniu „My50+”. Zapraszamy do zabawy!
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