
Jak rozpętałem Dzień Babci

Żartują z siebie i dają radość innym
Życie seniora może być ekscytujące
i wypełnione po brzegi zajęciami. Zajrzyj
do siedziby Stowarzyszenia ,,Mali Bracia
Ubogich" str. 10–11

Bank dobrych rad
Zdążyć sercu na ratunek. Jak uzyskać
dofinansowanie do sprzętu
rehabilitacyjnego. Florystyka na zimowe
wieczory str. 15–21

Dzień Babci
ma dopiero 45 lat,
a Dziadka jest
jeszcze młodszy!
Gdyby nie serca
poznaniaków, pewnie
święta by nie było,
a zaczęło się w 1964
roku od wstępniaka
w ,,Expressie
Poznańskim”, którego
autorem był redaktor
Kazimierz Orlewicz.
Teraz Dzień Babci
i Dzień Dziadka są
świętami oficjalnie
wpisanymi do
kalendarza i dziś
nikomu z wnucząt nie
przyszłoby do głowy
wręczając babci laurkę,
że ten dzień wymyślili
dziennikarze popularnej
popołudniówki.
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Drodzy Czytelnicy!
Z wielką radością spotykamy się z Wami, przekazując
pierwsze w nowym roku wydanie my50+ czyli
magazynu dla osób w najlepszym wieku. Miło nam
poinformować, że pierwsze – grudniowe – wydanie
gazety spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem
przez Czytelników, co jeszcze bardziej motywuje nas
do działań na rzecz seniorów z poznańskiej
aglomeracji. A mamy dla kogo pisać. Choć pod
względem średniej wieku Poznań jest bardzo
młodym miastem, to żyje w nim 100 tysięcy
seniorów – czyli naszych potencjalnych Czytelników.
To dla nas ogromnie wyzwanie. Miło nam, że po
magazyn my50+ sięgają także ludzie młodzi, że
interesują ich sprawy starszego pokolenia. Oni
przecież też kiedyś będą seniorami.
Zapraszamy do lektury, jednocześnie czekamy na
Wasze opinie, sugestie i uwagi. Tworzymy gazetę dla
Was, ale chcemy ją budować z Waszym udziałem.

Redakcja

Napisali do nas

Szanowna Redakcjo my50+
Z dużą uwagą i radością przeczytaliśmy Wasz 1 numer ma-
gazynu i mamy pobożne życzenie, aby Wasz magazyn po-
został w takiej dotychczasowej formie. Poruszacie bardzo is-
totne problemy ludzi 50+, ciekawe artykuły, porady prawne,
zdrowotne i do tego wszystko bez polityki, której mamy
dość w życiu codziennym. Cudowna krzyżówka, która to
mogła być kontynuowana w dalszych magazynach i to
wszystko na pięknym papierze. Z okazji Nowego Roku
życzymy całej redakcji dużo szczęścia, pomyślności oraz dal-
szej kontynuacji pięknego magazynu dla ludzi starszych, o
których w życiu codziennym się często zapomina.

Mirosława i Jerzy Zboralscy

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

Sprawa pod kontrolą

Od stycznia każdej sprawie złożonej w
Zarządzie Komunalnych Zasobów
Lokalowych nadany zostanie specjalny
numer – kod kreskowy. Klient otrzyma
go wraz z potwierdzeniem przyjęcia
dokumentów na ich kopii. Dzięki
kodowi posiadacz komputera z
dostępem do internetu może na bieżąco
kontrolować bieg swojej sprawy. W
komputerze też sprawdzi nadaną jej
sygnaturę. Gdy zadzwoni do ZKZL i ją
poda, szybciej otrzyma odpowiedź.
Wkrótce w ZKZL zacznie działać też
nowy system łączności – automat
będzie szukał wolnego stanowiska
telefonicznego, by klient nie musiał
czekać na połączenie z urzędnikiem.
Kolejnymi nowościami będą –
możliwość wglądu w konto swojego
lokalu i skontrolowanie wpływów oraz
uruchomienie w ramach miejskiego Call
Center – tel. 061 646 33 44 informacji o
lokalach komunalnych.

Badać kierowców–seniorów

W Polsce specjalne badania okresowe
przechodzą jedynie kierowcy
zawodowi. Taki sam obowiązek chcą
wprowadzić inicjatorzy debaty nad
zmianą w prawie o ruchu drogowym.
Ich zwolennikiem jest Mieczysław
Augustyn, senator z Piły. Jego zdaniem
chodziłoby o to, żeby w pewnym wieku
np. 70 lat ponownie przebadać i
stwierdzić czy mamy pełną zdolność do
prowadzenia pojazdów, starzejemy się
przecież tracąc i niektóre zdolności.
W ciągu najbliższych sześciu miesięcy
naukowcy i statystycy medyczni
powinni określić wiek oraz sytuacje, w
których starsi kierowcy powinni poddać
się badaniom. O ile zmiana znajdzie
społeczne poparcie, to bez trudu
powinna przejść procedurę legislacyjną
w Sejmie i Senacie.

Na skróty
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W przyszłym miesiącu powsta-
nie w Poznaniu Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych. Czy in-
stytucja ta nie będzie
dublować kompetencji Miej-
skiej Rady Seniorów?

– W żadnym wypadku. W tym
roku zakończy się prowadzony od
2005 roku program Senior, nad
którym czuwa Włodzimierz
Kałek, dyrektor Miejskiego Oś-
rodka Pomocy Rodzinie. W jego
ramach działa zespół roboczy. Sta-
nęliśmy przed wyborem:
przedłużyć pracę tego gremium,
albo utworzyć coś zupełnie nowe-
go. Zdecydowaliśmy się powołać
Centrum Inicjatyw Senioralnych.

W przeciwieństwie do Miej-
skiej Rady Seniorów Centrum
będzie miało formę zinstytu-
cjonalizowaną?

– Właśnie o to chodzi. Rada Se-
niorów jest ciałem nieformalnym,
a my chcemy na rzecz seniorów
skorzystać z dotacji unijnych.
Wiemy skąd, z jakich programów
czerpać dofinansowanie. W pro-
gramie rozwoju Poznania do 2030
roku zaznaczono ważną rolę
działań na rzecz środowiska osób
starszych, jednak jako miasto zbyt
mało wiemy na temat tego, jak po-
winno funkcjonować życie senio-
rów. Oczywiście są organizacje
pozarządowe, które prowadzą
swoją działalność, ale uważam, że
miasto powinno koordynować te
działania poprzez obsługę etatową.

Czyli Centrum będzie miało
etatowych pracowników, a nie
tylko wolontariuszy?

– Przewidzieliśmy tam cztery
osoby na etacie, w tym zostanie
powołany dyrektor w drodze kon-
kursu. Powinna to być osoba
mająca doświadczenie w za-
rządzaniu gospodarką finansową i
najlepiej być po naukach społecz-
nych oraz legitymująca się 5 let-
nim doświadczeniem.

A nie musi to być osoba
w wieku więcej niż średnim?

– Absolutnie nie mamy żadnych
preferencji wiekowych. Kandydat
na dyrektora Centrum musi po
prostu znać zagadnienia do-
tyczące seniorów. Może to być
ktoś bardzo młody, ale z otwarty-
mi rękami przyjmiemy też
dobrego fachowca w wieku lat 50.

Czy już wiadomo gdzie Centrum
będzie miało swoją siedzibę?

– Rozmawiamy na ten temat z
prezydentem Grobelnym. Być
może Centrum będzie działać
przy wydziale zdrowia na ul.
Mielżyńskiego. Są plany żeby
sam wydział przenieść na ul. 3
Maja do pomieszczeń po sądzie.

W jaki sposób chcecie Państwo
aktywizować seniorów by sku-
tecznie uczestniczyli w życiu
miasta?

– Seniorzy to ogromny poten-
cjał wiedzy i doświadczenia,
który warto wykorzystać, nie
tylko dla nich samych, ale też z
korzyścią dla miasta. Nie chce-
my sięgać tylko po dofinanso-
wanie na rekreację i wycieczki.
Chcemy pozyskać fundusze na
konkretne cele, które będą pod-
stawą profesjonalnych działań
np. księgowość.

Jednak trzeba by zmienić
także mentalność osób star-
szych, które niechętnie uczest-
niczą w życiu społecznym, są
raczej wycofane.

– Taki obraz bierze się stąd, że
mało pokazuje się aktywnych se-
niorów, a tak naprawdę tylko 20%
z nich to osoby niesprawne fi-
zycznie. Poza tym panuje u nas
przekonanie, że po przejściu na
emeryturę kończy się życie, żyje
się życiem swoich dzieci,
wnucząt. A na emeryturze dopie-
ro zaczyna się życie, mamy
wtedy czas, by zacząć żyć dla sie-
bie, by zacząć działać z pasją
także dla innych.

Rozmawiała Anna Dolska

Seniorzy mogą wiele zdziałać
O nowej inicjatywie na rzecz seniorów rozmawiamy z Janiną Paprzycką,
przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów

janina Paprzycka wierzy, że
dzięki centrum uda się zmobili-
zować seniorów do działania
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awno, dawno temu.... w
kraju, gdzie najhuczniej
obchodzono święta pań-
stwowe... w mieście, któ-

rego mieszkańcy zawsze szano-
wali rodzinne tradycje... za
sprawą kilku dziennikarzy naro-
dziła się nowa tradycja, nowe
święto – Dzień Babci.

Jakże inaczej, jak nie bajkowo,
rozpocząć historię obchodów tak
ważnego dla wszystkich nas święta?

Historię, którą opowiada nam
znany poznański dziennikarz Ka-
zimierz Orlewicz, związany z
"Expressem Poznańskim", po-
południówką, po którą ustawiały
się kolejki.

Jak Kaziu z Kazikiem
– To był rok 1964. Jak zwykle
rano musieliśmy przygotować
temat do kolejnego wydania ga-
zety. Rozmawiałem wtedy z Ka-
zikiem Fligielem o tym, że jego
żona wyczytała w "Kobiecie i
Życie" czy "Zwieciadle" o świę-
cie babci. Zaproponowaliśmy to
naszemu szefowi, Romkowi
Połczyńskiemu, jako temat. A on
go przyjął – wspomina pan Kazi-
mierz. – Mój wkład był taki, że
napisałem wstępniaka do całej tej
historii. I to chwyciło!

Wielopokoleniowe rodziny
mieszkały wtedy najczęściej razem.
Babcia to była ważna instytucja.

–Trzeba pamiętać, że Express
Poznański miał wtedy doskonałą
współpracę z różnymi instytucja-
mi: z telefonistkami, cukierniami,
kwiaciarniami. Cukiernia Hotelu
Merkury dołączyła natychmiast
do naszej zabawy. Ogromne ko-
lejki ustawiały się po maleńkie,
lukrowane torciki, na których był
kwiatek z marcepana oraz godło

Merkurego i winieta EP – pan Ka-
zimierz opowiada historię, w
którą trudno uwierzyć dzisiej-
szym wnukom.

Ruszyła machina
Po kolei podłączały się do wiel-
kiego świętowania kwiaciarnie.
Potem szkoły, przedszkola. Ex-
press Poznański podawał kolejne
rekordy: "sprzedano sto torcików
w ciągu godziny"!

– Telefonistki mówiły, że ludzie
dzwonią, pytają, co to jest za
święto? Byli radośni, bo to nie był
żaden Dzień Partii, czy inny na-
rzucony z góry, ale taka nasza
miła zabawa – wspomina redak-
tor Orlewicz. – Potem pieczę nad
relacjami przejął poeta Wojtek
Burtowy, a po nim redaktor Olga
Kunze.

Rywalizowały między sobą cu-
kiernie, która pyszniejsze ciasta
upiecze. Kwiaciarnie sprowa-
dzały kwiaty, które rozkwitały
właśnie na Dzień Babci. Na jego

dziesięciolecie upieczono już
1200 torcików i 15 tysięcy babek!
Były też konkursy. Cukiernicy w
50 torcikach owocowych ukryli –
zaproszenia na koncert w "W–Z"!
W Expressowym konkursie foto-
graficznym, którego tematem była
właśnie babcia, wygrać można
było wyplatany bujak!

– Chełpiliśmy się tym, że po-
mysł Dnia Babci podchwyciły
inne popołudniówki w kraju –
przyznaje Kazimierz Orlewicz.
Dziś, choć święto sprywatyzo-
wało się, choć nie ma już tamtej
cukierni w Hotelu Merkury, bo i
hotel jest inny, nie ma kolejek po
specjalne torciki, obchodzimy je
również miło.

Z Dniem Dziadka to już inna
historia. Najpierw był obchodzo-
ny 23, a potem 22 stycznia, ale
dopiero w latach siedemdzie-
siątych. Przyznajcie jednak, że w
Dniu Dziadka i tak babcia podaje
herbatę!

Beata Kowalczyk

Jak rozpętałem Dzień Babci
D

to właśnie m.in. dzięki redaktorowi kazimierzowi orlewiczowi
Dzień Babci został wpisany do kalendarz
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Życzenia dla najukochańszych

W grudniowym wydaniu ,,my50+”
zaproponowaliśmy wnuczętom,
aby za naszym pośrednictwem złożyli
życzenia ukochanych Babciom
i Dziadkom z okazji ich święta.
Z ogromną przyjemnością publikujemy
nadesłane powinszowania i laurki,
przyłączając się do serdecznych życzeń.

Życzenia dla Babci Wandzi z Mosiny:
Żebyś była zawsze uśmiechnięta i chodziła
ze mną na spacery – wnuczka Agatka

Babci Marysi i Dziadkowi Tadkowi w dniu
ich święta dużo zdrowia i pieniążków życzy
wnuczek Bartek

Kochana Babciu Basiu, bardzo Ci dziękuję za to,
że opiekujesz się mną jak rodzice są w pracy,
dajesz obiad i odbierasz ze szkoły
– Kasia z os. Piastowskiego

Dużo zdrowia i szczęścia Babci Monice
i Dziadkowi Jasiowi życzy Dawidek

Samych dni pełnych uśmiechów w Dniu Babci
– Katarzynie Przybylskiej życzą wnuczęta
Zuzia i Mateusz

Nikt tak pięknie nie czyta bajek
na dobranoc kochany Dziadku Zbyszku
– twoja wnusia Paulinka

Wszystkiego najlepszego w Dniu Babci
i Dziadka Magdalenie i Tadeuszowi życzą Ewa,
Jasiu i Krystian

Tylko dzięki dziadkom mamy prawdziwe
wakacje. Babciu Krysiu, Dziadku Waldku
kochamy Was – Asia i Bartek

Babci Lusi wszystkiego co najlepsze
w dniu jej święta życzy wnuczka Małgosia

Dużo zdrowia i podziękowania za troskę
z okazji Dnia Babci przesyłają Michał i Tomek

Kochana Babciu Wiesiu, wszystkiego
najlepszego z okazji Twojego święta życzy
wnuczek Łukasz

kolorowy cyrk w prezencie dla Babć: uli i eli
oraz Dziadków – Freda i jurka przygotowała Marianka

krzyś wraz serdecznymi życzeniami przysłał tęczową laurkę
dla Babci Haliny i Dziadka wojtka



7

styczeń 2010osób na świecie



styczeń 2010

8

WOKół NAS

onad 250 uczestników
zlotu młodzieży Taize od-
wiedziło Schronisko dla
Bezdomnych im. Św.

Brata Alberta przy ul. Widłakowej
w Poznaniu. To było dla nas duże
przeżycie – komentowali, dzieląc
się wrażeniami.

Dla Elżbiety Mądry, prezes
poznańskiego oddziału Towarzy-
stwo Pomocy im. Św. Brata Al-
berta, a jednocześnie szefowej
schroniska, była to równie ważna
chwila:

– Nigdy jeszcze tak duże grono
osób nie było zainteresowane
naszą pracą, która wykonujemy
na rzecz bezdomnych od 20 lat.

Młodzi ludzie z Polski, Nie-
miec, Chorwacji i Albanii z
uwagą słuchali o trudnych losach
podopiecznych schroniska, o star-
szych i schorowanych mężczy-
znach, których los pozbawił
dachu nad głową, odwróciły się
od nich rodziny, pozostali bez
środków do życia.

– Trafiają tu do nas z lasu, z
dworca, są przywożeni przez ro-
dziny, które ich nie chcą – mówiła
o dramacie swoich podopiecz-
nych prezes Mądry. – Często nie
mają nawet dokumentów. Każde-
go z nich musimy najpierw umyć,
nakarmić i udzielić pomocy le-
karskiej.

Potem wielu z nich trzeba wy-
robić dokumenty, na podstawie
których można zacząć starać się
choć o minimalną rentę, emerytu-
rę, zasiłek.

W ciągu 20 lat działalności
schroniska przez jego mury prze-
winęło się 980 osób. Niektórzy
byli tu bardzo krótko, inni zostali
na lata. W schronisku są 42 miejs-

ca, ale szczególnie zimą zdarzało
się, że liczba ta była znacznie
przekroczona, bo przecież nikt
człowieka stąd na mróz nie wy-
goni.

– Finansowo bywa u nas różnie
– przyznaje pani prezes. –
Możemy jednak liczyć na stałych
darczyńców, którzy pomagają
nam od lat. Mamy zaprzyjaźnioną
pobliską piekarnię i markety
,,Piotr i Paweł”, dzięki którym
nasi panowie nigdy nie chodzą
głodni. Wierzę, że czuwa nad
nami św. Albert, który jest dla nas
jak dobry kumpel.

Mówiąc do uczestników Taize,
Elżbieta Mądry zaznaczyła, że po-
trzebni byliby tu do pracy młodzi

ludzie jak oni, tych jednak w gro-
nie członków Towarzystwa bra-
kuje.

– Tak naprawdę nie powinno
mnie już tu być, ale kocham tę
pracę i tych ludzi i nie potrafię tak
po prostu odejść – dodała na ko-
niec pani prezes.

Po oficjalnej części wielu
młodych podchodziło by wyrazić
swój szacunek dla osób, które tak
oddanie poświęcają się bezdo-
mnym.

– To niesamowite co pani robi –
z entuzjazmem mówiła dziew-
czyna z Ekwadoru, która na poz-
nańskie spotkanie przyjechała z
chłopakiem.

Anna Dolska

Dobry kumpel Albert
P

Młodzi ludzie z uwagą słuchali elżbiety Mądry, która z wielką pasją
opowiadała o pracy na rzecz bezdomnych. spotkanie odbywało się
z udziałem tłumacza.
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ożna mieć w metryce najodleglejsze daty, jednak
wciąż czuć się w pełni sił. Jak to mówią pewne panie,
mieszkanki osiedla Pod Lipami, one wcale nie są
stare. Są po prostu wcześniej urodzone. I jak wszys-
cy, którzy mają trochę wolnego czasu, lubią wyjść z
domu, by się rozerwać. Kto lubi kawę i słodycze
może wstąpić do jednej z kilku poznańskich ka-
wiarni, które stosują specjalne zniżki dla osób star-
szych. Do Elite na "małą czarną" należy wybierać
się w poniedziałki (20 proc. zniżki), do Cafe Tęcza w
poniedziałki i środy. Piętnaście procent zniżki na
kawę daje też Kasztelańska.Ale by był temat do roz-
mowy można wcześniej wybrać się do kina. W mul-
tipleksie (poza weekendami) bilety dla osób star-
szych tańsze są o 8 złotych – kosztują więc 15 zł. W
innych kinach zniżka wynosi trzy złote. "ajbardziej
oblegane jest jednak Rialto – we wtorki zaprasza
na godzinę 15.30 do Filmowego Klubu Seniora, któ-
rego program realizowany jest przy współudziale
Centrum Integracji Społecznej SIC! oraz Filmote-
ki "arodowej. Cena biletu to ok. 10 zł. A jeśli X
Muza nie jest tą ulubioną? Można wybrać się do
Teatru Muzycznego, gdzie bilety są tańsze o 4, a
nawet 8 złotych, do Teatru "owego, który stosuje
zniżki do 50 procent, albo do Teatru Polskiego, w
którym seniorzy płacą za bilet o 10 złotych mniej
(20 zamiast 30 zł). Kilkuzłotowe zniżki stosowane
są także w muzeach. Bez zniżek, ale na pewno pod
fachową opieką można też zadbać o kondycję fi-
zyczną. Zajęcia dla kobiet 55 plus oferują POSiR
przy ulicy Słowiańskiej (Posnania, gdzie jest i aero-
bic i pływanie), przy ul. Chwiałkowskiego (2 razy w
tygodniu zajęcia bezpłatne na basenie).

Szczegółowe informacje uzyskać można na stro-
nie www.mopr.poznan.pl w zakładce programy lub
pod numerem telefonu 61 860 99 16 (MOPR), lub na
stronach internetowych instytucji. Ulgi dla senio-
rów obowiązują w środkach komunikacji publicz-
nej (samoloty, koleje, autobusy międzymiastowe),
stosują je operatorzy telefonii komórkowej (np. Plus
– "Specjalna zniżka" dla osób z upośledzeniem
słuchu lub wzroku), a nawet banki (BZ WBK, Bank
Pocztowy i in.). Dlatego zawsze, przed skorzysta-
niem z usługi, warto zapytać o ofertę dla seniora.

Kino Rialto – Filmowy Klub Seniora
26.01 "Dziewięć"

Bilet ulgowy: 10 zł, karnet na 3 seanse: 24 zł,
bilety grupowe (od 15 osób) 9 zł/os.

tel. 0 61 847 53 99 lub kasa@kinorialto.pl
KT

M
Z wiekiem taniej?

Trzymaj ciepło

Urząd Miasta rozpoczyna realizację
pilotażowego programu "Trzymaj ciepło",
skierowanego do właścicieli domów,
którego celem jest pokazanie, w jaki
sposób można zaoszczędzić na
ogrzewaniu. Specjaliści wyposażeni w
kamery termowizyjne odwiedzą
mieszkańców dwustu domów
jednorodzinnych na czterech osiedlach –
Winogradach, Świerczewie,
Smochowicach i osiedlu Warszawskim.
Wykonają cztery zdjęcia budynku. Potem
prześlą je właścicielowi i wytłumaczą,
którędy ciepło "ucieka" z domu i jak temu
zaradzić. Czerwone i żółte smugi przy
oknie to znak, że trzeba je uszczelnić. Aby
wziąć udział w akcji, która rozpoczyna się
już 25 stycznia, należy wejść na stronę
internetową www.trzymajcieplo.pl i
wypełnić formularz. Program realizuje
Wydział Ochrony Środowiska, a
partnerem jego jest firma Dalkia.

Ekologiczna choinka

Rozpoczęła się zbiórka świątecznych
drzewek.Nie powinny one trafiać do
kubłów na odpadki domowe.Choinki
nieodpłatnie można oddać 23 stycznia
(sobota) na placu Wielkopolskim w
godzinach od 9.00 do 11.30 oraz na placu
Bernardyńskim w godzinach od 12.00 do
14.30. W ramach akcji "Poznańskie
choinki wracają do środowiska",
poznaniacy mogą oddać choinkę do
Punktów Gromadzenia Odpadów
Problemowych. Drzewka będą odbierane
nieodpłatnie aż do końca lutego 2010
roku.Pierwszy punkt, tzw. GRATOWISKO,
zlokalizowany jest przy ul. 28 Czerwca
1956 r. nr 284 (czynny od poniedziałku do
piatku w godz. 8 – 17, oraz w soboty od 8
do 16), drugi znajduje się na składowisku
odpadów w Suchym Lesie przy ul.
Meteorytowej 1. Wszystkie zebrane
choinki przerobione zostaną na kompost.

Na skróty
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LUDZIE I ICH PASJE

iedzisz w domu i choć czu-
jesz, że jeszcze na wiele
Cię stać to jednak zupełnie
nie masz pojęcia dokąd

pójść? Sąsiedzkie plotki przy
kawie to nie Twój styl? Klub Se-
niora to brzmi jakoś ''za staro''? Bo
przecież ty jesteś spoko senior?

Zajrzyj koniecznie na Grun-
waldzką 17, do siedziby Stowa-
rzyszenia "Mali Bracia Ubogich''.

Tu możesz podszlifować język
obcy, pogimnastykować się, pójść
z grupą do kina, teatru, na wysta-
wę, na wycieczkę.

Dla tych, których energia rozsa-
dza są też inne propozycje – mogą
spróbować swych sił na scenie albo
zostać wolontariuszami, którzy
opiekują się osobami starymi, scho-
rowanymi, nierzadko uwięzionymi
przez to we własnym domu.

Urodzone aktorki
– Jest u nas bardzo dużo pań, które
wyszły z założenia, że coś jeszcze
mogą od siebie dać innym, coś dla
innych zrobić – mówi Agnieszka
Jabłońska – Buchla, kierownik
poznańskiego oddziału stowarzy-
szenia. – Nigdy nie myślały na
przykład o aktorstwie, a tu, po
spektaklach, otrzymały ogromne
oklaski, bardzo pozytywny odbiór.

Spokosenior to program
głównie teatralny, który Stowa-
rzyszenie realizowało od kwietnia
do listopada 2009 roku.

– Finansowany był ze środków
Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, a koordynowany
przez Regionalny Ośrodek Po-
mocy Społecznej – tłumaczy A.
Jabłońska – Buchla. – Nasze
panie same przygotowały auto-
rskie scenariusze, kostiumy, sce-
nografię. Jedna sztuka "Zaczaro-

wana laska" przeznaczona jest dla
dzieci. To historia zwierząt z zoo,
które chcą pojechać do Afryki.

Wystawiono ją w przedszkolach
Chatce Puchatka w Luboniu, Koni-
czynce w Mosinie, Słodkim Domku
i Gumisiowym Lesie w Poznaniu.

– To było wspaniałe. Dało
ogromną radość zarówno trupie teat-
ralnej, jak i młodym widzom – do-
daje kierowniczka. – Wiem, że po-
wstaje już olejny scenariusz do
nowego spektaklu.Tym razem zwie-
rzęta będą jak najbardziej rodzime.
Zdaje się, że przygotowane są już
pacynki świnki, krowy i owcy.

Zapewne i tym razem będzie
zabawnie i wesoło.

Dobra jest każda okazja
Podobnie, jak podczas kabareto-
wego przedstawienia pod tytułem
"Kuracjuszki" ,tym razem dla
osób dorosłych, w którym, jak w
zwierciadle, aktorki przedstawiły
historię z podróży ''do wód'', at-
mosferę sanatoryjnych "fajfów",
uzdrowiskowych zauroczeń i ro-
mansów. Spektakl grany był m.in.
w Domu Pomocy Społecznej przy
ulicy Ugory, a także w Dniu Se-
niora w poznańskim ZUS–ie.

Kto stroni od aktorstwa, może
korzystać z innych zajęć.

– Są organizowane wykłady z
psychologii, filozofii, historii
sztuki, spotkania z kulturą, zaję-

Żartują z siebie i dają radość innym

S

Kuracjuszki Scena VI

Spotkanie w kawiarni: Chorobalska,
Wścibska, Mądralińska, Pyra

Chorobalska: A nie mówiłam, że lepiej
gdybyśmy oglądały telewizję?!

Wścibska: Jak mogli wybrać taką
osobę na Julię? Słyszałam, że to krewna
dyrektorki.

Mądralińska: Wiadomo, na układy–
nie ma rady.

Pyra: Ten Romeo to stary podrywacz.
Co roku tutaj przyjeżdża na łowy.

Chorobalska: Słuchajcie dziewczyny,
idziemy na deptak, na podrywy.

Wścibska: Czy wiecie, ile tam chodzi
przystojniaków? Do wybrania i
przebrania.

Wszystkie: Zrywamy się! Idziemy!

Podczas ,,zaczarowana
laska” świetnie bawią się

nie tylko widzowie,
ale też same aktorki

Fo
t.A

rch
iw

um
Sto

wa
rzy

sze
nia



TEMAT NUMERU styczeń 2010

cia plastyczne, komputerowe –
wylicza A. Jabłońska–Buchla. Co
miesiąc organizowane są urodzi-
ny i imieniny.

– Mamy ponad stu podopiecz-
nych, którzy korzystają z naszych
zajęć. Nasi wolontariusze opie-
kują się także trzydziestoma pię-
cioma osobami, które z różnych
przyczyn rzadko opuszczają
swoje mieszkanie, bo poruszają
się o kulach lub mają problemy z
błędnikiem. Gdyby jednak
wszystkich zliczyć to wyjdzie
nam, że takich jubilatów czy so-
lenizantów jest w miesiącu nawet
dwudziestu – tłumaczy kierow-
niczka.

"a pohybel samotności
Przy kawie, herbacie toczą się
wtedy długie rozmowy. Podobnie,

jak podczas "Rozmów przyja-
ciół", czyli spotkaniach okazjo-
nalnych – jest trochę plotek, tro-
chę żartów, a czasem i narzekań
na choroby.

– Propozycje zajęć okazjonal-
nych zgłaszają nasi podopieczni.
Był już cykl ''Ulicami mojego
miasta" oraz o drugiej wojnie
światowej w Poznaniu. Nasz gość
specjalny opowiadał o Enigmie i
o działaniach wojennych na Ławi-
cy – dodaje kierowniczka.

Wśród seniorów są także wo-
lontariusze. Jest pan Boleś ,,złota
rączka'', panie, które prowadzą za-
jęcia plastyczne, instruktorka pro-
wadząca gimnastykę. Jest też
grupa odwiedzająca innych w
domu. Wspomaga ich 37 wolon-
tariuszy studentów, ludzi młod-
szych, ale dorosłych, nierzadko

samych potrzebujących kontaktu
z osobami starszymi.

– Bo po prostu, jak mówią, nie
mają swojej własnej babci, a z tą
poznaną u nas, doskonale się ro-
zumieją – zaznacza A. Jabłońska–
Buchla. – Chodzą z podopieczny-
mi na spacery, do kościoła, czy-
tają im książki, grają z nimi w
szachy.

Bo hasłem przewodnim Stowa-
rzyszenia jest "Nie ma przyszłoś-
ci dla samotnej starości".

Alicja Wińczak

Coco Chanel
Francuska projektantka mody i perfum.
Pracowała całe życie. Ostatnią kolekcję
strojów przygotowywała własnoręcznie
w wieku 88 lat.

Jerzy Kuszakiewicz, 95 lat
Sportowiec,wielokrotny rekordzista
świata w kategorii seniorów. W wieku
72 lat pobił rekord w maratonie. Wciąż
trenuje.

Danuta Tomas, 70 lat
Inżynier budownictwa, na emeryturze
odkryła pasję malarską. Maluje farbami
olejnymi: pejzaże, portrety i kopie
dawnych mistrzów. Uczy się 3 języków.
Codziennie korzysta z internetu.

Prof. Władysław Bartoszewski,
87 lat
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych
postaci polskiej polityki mówi, że ,,w
wieku 75 lat zaczął się rozwijać''.

Bolesław Drapiński, 80 lat
Od 3 lat wolontariusz w
Stowarzyszeniu. Nie ma rzeczy, której
nie umiałby zreperować i odnowić.
Pomaga potrzebującym.

www.spokosenior.pl

Kiedy ostatnio
słuchałeś babci?

11
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No i co ? Przecież nie ma końca świata.
Wielka mi rzecz! Słońce tak samo
wschodzi, deszcz tak samo pada…
a jakby inaczej!
Jadę do pracy, robię zakupy, planuję urlop
– ja, ale nie ta sama! Bo już nie tylko
matka, ale i teściowa! Co to w ogóle za
„jakieś” słowo? Już w nim samym zawiera
się globalne, kosmiczne poczucie krzywdy,
pustki i niesprawiedliwości dziejowej…
Mój syn się ożenił z piękną, wykształconą,
ambitną, oddaną mu młodą kobietą. No i
co z tego? Przez mózg, oczy, uszy, nozdrza,
skórę, przebiegają wspomnienia zdarzeń,
nawet takie za które chciałam go udusić.
Niby nic! Ożenek! A optyka świata zupełnie
inna! Boże! Jak on pięknie robił bałagan,
wstawał późno i do obiadu siadał w
obrzydliwych galotach, tygodniami nie
wyrzucał śmieci, wyjadał z lodówki,

zużywał hektolitry wody, całą noc palił
światło i nie wyłączał go po wyjściu z
pokoju, przekraczał szybkość na
autostradzie i przekładał terminy
egzaminów na wszystkich możliwych
szczeblach nauczania, które (jednak)
ukończył! Jak cudownie nie segregował
śmieci i nie chciał wyprowadzać psa, jak
ujmująco wszystkim i wszystkiemu mówił
„NIE”! A tu w Pałacu Ślubów powiedział
„TAK”. I mój świat się skończył! Zaczął się
NASZ ŚWIAT – dwu kobiet kochających
tego samego mężczyznę!
Tak, chciałam go udusić, ale tego nie
zrobiłam! Przeżył! Ja też. Jego dzieciństwo,
„wiek chmurny i durny”, dorastanie i„wiek
męski”, a przynajmniej jego początek. No, a
teraz ten ŚLUB!
„Madamme, wkładamy dziecko z
powrotem?” – chciałoby się pytać za

niegdysiejszym krakowskim profesorem
akuszerii. O, nie! Żeby mnie znowu jakiś
inny mądrogłowy doktor pytał:„Czy rodzi
Pani dziecko czy drut kolczasty”?
Kochany Synku! Wszystkiego
najpiękniejszego dla Ciebie, Twojej żony i
dla mnie na naszej NOWEJ WSPÓLNEJ
DRODZE ŻYCIA.
Oh……………………………

Mama 50+

Listy do dużych dzieci

Mój ukochany syn się ożenił

Bilans roczny i nie tylko:
� Ciągle jestem na coś chora, to moje

przekleństwo… Infekcje łapie
błyskawicznie, żebym tak
przysłowiowego„miliona” w totka
złapała – ale nie!

� Ważę 85 kilo, jakiś koszmar po prostu…
� Nadal mam debet i nie ma na to siły
� Wciąż mam więcej zaległości

różnistych niż jestem na bieżąco
� Nadal nie zaczęłam uprawiać sportu

żadnego
� …
A w planach:
� Remont kuchni
� Wydanie powieści, które piszę„do

komputera”, dawniej mawiało się
– do szuflady…

� Założenie firmy (każdy przecież coś
zakłada, wiec trzeba być na bieżąco!)

� Koniec z debetem?... (może się uda…)

� Schudnięcie i sporty, chociaż
maluśko…

� Zdrowie! (tylko czy to się da
zaplanować?...)

� …
Na pocieszenie dodam, że sporo mi
się udało, drobiazgów, ale to one
dają największą radość:
� Mam drugą lampę gabinetową

odziedziczoną po moim śp. wujku
(niespodziewanie przyniósł ją Tato,
choć rzekomo przepadła w niebycie);
jest więc parka! Pozostaje ją tylko
podłączyć… na razie wisi taka sobie
jakby atrapa lampy i chociaż ładnie
wygląda, to niczemu więcej nie
służy…

� Wreszcie udało mi się trafić z
prezentem dla Rodziców i choć trochę
zadowolić moją wybredną mamę – to
album – książka z ich zdjęciami (tylko

„dobór zdjęć kontrowersyjny”– orzekła
mama, bo jakże mogłoby być wszystko
ok???); ale ten prezent to dobra
zapowiedź wyborów tegorocznych!

� Wreszcie mam wymienione okna i
zrobiony próg – to wiele lat zwlekania!

� Pod sufitem i nad oknami wreszcie
mam półki na książki! To też wiele lat
oczekiwania i przekładania…

� Monitor do kompa też mam nowy!
� No, i oprócz debetu wreszcie dorobiłam

się symbolicznych choć oszczędności,
na całkiem oddzielnym koncie!!! Jak na
mnie to super–sukces! Zawsze byłam
takim utracjuszem…

Wasza Ziuta_63
PS. Zapraszam na stronę mojego
bloga, czyli do Ziuty_63 na Onet.pl.

Drogie mamy trzeba pogodzić się
z tym, że matka przestaje być
najważniejszą kobietą w życiu syna
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Noworoczny blog Ziuty_63
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zień zapowiadał się zwy-
czajnie. Pracowałam
wtedy w redakcji i moim
zadaniem było zrealizo-

wanie reportażu o poznańskim
schronisku dla bezdomnych
zwierząt. Pojechałam tam, my-
śląc, ile mam czasu i ile jeszcze
zadań na ten dzień przede mną.
Zagoniona, zalatana, w wiecznym
niedoczasie… cała ja…

Gwałtowne „hamowanie” mojej
rozpędzonej machiny osobowej od-
było się pomiędzy klatkami pełny-
mi tych niechcianych, bezdomnych
stworzeń, które całym sobą chciały
zwrócić moją uwagę, niemal
krzycząc swoim żałosnym szczeka-
niem – „Zabierz mnie stąd!”. Wobec
takiego ogromu psiego nieszczęścia
nie mogłam przejść obojętnie. Kie-
rownik schroniska snuł swoją zwie-
rzęcą opowieść, a ja wpatrywałam
się w pewnego czarnego, trzęsące-
go się biedaka za kratkami klatki.
Kiedy wyciągnęłam dłoń, piesek
polizał mnie i tak na mnie spojrzał,
że było już po mnie… Tym bardziej,
że kierownik wyczuł sprawę i za-
czął mnie namawiać na zabranie
psiaka ze schroniska. Uległam, co
wcale nie było takie trudne. Zasta-
nawiałam się tylko, jak sobie pora-
dzę… No, ale klamka zapadła. Pies
pojawił siew moim domu, ba! W
moim całym życiu.

Sąsiedzi, którzy dotąd byli dla
mnie całkiem anonimowi, mimo,
iż mieszkam w bloku pełnym ludzi,
nagle stali się konkretnymi osoba-
mi o imieniu takim, jak ich pies –
bo mowa tylko o tych sąsiadach,
którzy mieli własnego czworono-
ga. Nagle okazało się, że na osied-

lu mój pies, a tym samym ja, mamy
pełno znajomych, wręcz blisko za-
przyjaźnionych osób. Niesamowi-
te – po tylu latach mieszkania w
jednym miejscu zaczęłam pozna-
wać tutejszych mieszkańców, co
kiedyś było mi całkiem obojętne.
Nie da się ukryć, że problemów tez
nie brakowało, zwłaszcza na po-
czątku. W sumie doliczy łam się w
ciągu kilkunastu pierwszych ty-
godni 12 par pogryzionych do-
szczętnie butów. Jedna z par była
całkiem nowa, co wprawiło mnie
w czarną rozpacz. Z odsieczą przy-
był osiedlowy spec od butów.
Szewc tylko sie bardzo zdziwi na
widok rozszarpanego egzemplarza;

– Jak pani się udało osiągnąć
taki stan tego obuwia? – zapytał
spoglądając na mnie wielce po-
dejrzliwie. Jednym palcem trzy-
mał postrzępione kawałki skóry z
buta lewego.

Buty, już po naprawie, służyły
mi jeszcze kilka lat i siłą rzeczy –
rozpadły się. Jak to wychodzone
buty… Psa mam jednak nadal. To
słodka wierna suczka o imieniu
Deizi. Nie wyobrażam sobie
teraz, jak mogłam spokojnie żyć
bez niej…

I przez tego niesfornego, nie-
gdyś niechcianego przez nikogo
psiaka, poznałam mężczyznę
swego życia. Pewien miły pan za-
oferował mi pomoc w poskramia-
niu nieokiełznanej psiej energii i
tak się w to zaangażował, że
osiadł u mnie na stałe. To już
ponad 10 lat.

A wszystko przez pewną całko-
wicie nieplanowaną wizytę w
poznańskim schronisku dla bez-
domnych zwierząt. I jak tu nie
twierdzić, że życie jest pełne nie-
spodzianek?

Paulina Wiśniewska

Pies, który zmienił wszystko
Nigdy bym nie przypuszczała, że pies może tak zmienić życie, zwłaszcza moje, ustabilizowa-
ne, życie dojrzałej kobiety przed 40. A jednak! Minęło 12 lat i tak dużo się stało!

D

kto by pomyślał, że jeden pies może odmienić całe życie
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W Mosinie nie ma Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, ale jest Miejski
Ośrodek Kultury, który tę rolę stara
się spełniać. Szeroki zakres
prowadzonych zajęć obejmuje
między innymi cieszącą się wielką
popularnością informatykę,
historię sztuki, wiedzę o kulturze,
decoupage, plastykę, gimnastykę i
ceramikę. Ostatnio został
uruchomiony Filmowy Klub
Seniora.

Jak wskazują statystyki obecności na
zajęciach, największą popularnością
cieszyły się zajęcia komputerowe.
Odbywały się niemal przez cały rok, raz

na tydzień, w pracowni Gminnego
Centrum Informacji, które mieści się
w MOK.
– Cieszymy się, że nasze zajęcia
zmotywowały uczestników do korzystania
ze współczesnych zdobyczy techniki oraz
zmobilizowały kursantów do dalszej,
samodzielnej nauki – podsumowali Alicja
Adamska i Piotr Demuth, prowadzący
zajęcia dla osób starszych.
– Od stycznia do listopada 2009 roku w
Kursie Informatycznym z zakresu podstaw
obsługi komputera wzięło udział ponad 60
osób – informuje Marlena Chmielewska,
Kierownik Biura Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Ola

Aktywizacja seniorów w Mosinie

Komputer to jest to!
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!

Telewizja w komórce?

To nie żart. Aby obejrzeć ulubiony serial
czy program nie trzeba siedzieć w
domu. Możesz, dzięki telewizji
mobilnej, obejrzeć go w telefonie
komórkowym (o odpowiednich
parametrach techniczych),
gdziekolwiek będziesz. W Poznaniu
firma INFOTVFM z Zamościa rozpoczęła
pilotażowy program emisji stacji
telewizyjnych (TVP, TVN, i Polsat).
Kanały można oglądać przy użyciu na
przykład komórki. Nadajnik znajduje się
na budynku Uniwersytetu
Ekonomicznego. Albert Kuźmicz
przedstawiciel firmy zapewnia, że przy
oglądaniu telewizji nie ma opóźnień. Po
emisji pilotażowej będzie można
wykupić taką usługę. Jej koszt ma
wynosić około 10–15 złotych
miesięcznie. Drugą nowością techniczną
jest to, że największy w Wielkopolsce
regionalny operator telekomunikacyjny,
INEA, uruchomiła własną sieć telefonii
komórkowej. coraz więcej seniorów zamiast z tradycyjnej poczty,

wysyła listy e–mailem i z przyjemnością korzysta z internetu
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horoby układu krążenia są
główną przyczyną zgonów
w krajach rozwiniętych –
wyprzedzają w tej tragicz-

nej statystyce nawet nowotwory.
Dotyczy to także Polski, której nie
ominęły niekorzystne zjawiska
związane z cywilizacją stresu i po-
śpiechu. Co więcej, zamiłowanie
do tłustych i słonych potraw, duże
zużycie tytoniu a także mała popu-
larność kultury fizycznej stawiają
Polaków w rzędzie społeczeństw
najbardziej narażonych na choro-
by serca. Najbardziej drastycznym
– i bardzo częstym – rezultatem
choroby niedokrwiennej są zawały
serca. Gdy dochodzi do zawału
serca – o życiu decydują pierwsze
dwie godziny. Im później przyjdzie
pomoc – tym mniejsza szansa na
przeżycie.

Paniczny lęk
Objawy zawału serca są drama-
tyczne: chory się dusi, odczuwając
przy tym silny, rozrywający ból w
klatce piersiowej (za mostkiem),
który może promieniować do rąk,
szyi lub żuchwy. Jednym z ele-
mentów zawału jest paniczny lęk
zwany angor animi czyli uczucie
nadchodzącej śmierci. Jednakże u
niektórych osób objawy zawału
serca mogą się sprowadzać do
omdleń, gwałtownych potów lub
duszności. Należy podkreślić, że
zawał serca jest zawsze bezpośred-
nim zagrożeniem życia i wymaga
bezzwłocznej pomocy lekarskiej.

Postępowanie i farmakoterapia
w zawale serca
W przypadku wystąpienia obja-
wów mogących sugerować zawał
serca, należy natychmiast wezwać

zespół Pogotowia Ratunkowego.
W trakcie oczekiwania na pomoc
lekarską pacjent powinien pozos-
tawać w spoczynku, pod opieką
osób będących świadkami zdarze-
nia. Chory z zawałem serca powi-
nien otrzymać odpowiednie lecze-
nie już w karetce, w drodze na
zabieg angioplastyki. Bardzo
ważne jest również postępowanie
po wyjściu ze szpitala. Chorzy po

zawale muszą przyjmować szereg
leków kardiologicznych. Oddziel-
nym rozdziałem farmakoterapii w
chorobach sercowo–naczyniowych
jest leczenie obliczone na kontrolę
wszystkich czynników ryzyka:
nadciśnienia tętniczego, zaburzo-
nej gospodarki lipidowej i węglo-
wodanowej, korygowania nadwagi
i otyłości oraz rzucenia palenia.

Autor: Joanna Pawlak

Zdążyć sercu na ratunek
C

Krok do przeżycia

Pomimo braku dokładnych danych najprawdopodobniej 30–50% ofiar zawału serca umiera
przed dotarciem do szpitala. Większość z nich w ciągu pierwszych godzin od wystąpienia
objawów. Wskaźnik śmiertelności pozostaje dość stały w ostatnich latach. Częstość
przeżycia chorego po zawale w szpitalu znacznie się poprawiła, z 75% w latach
sześćdziesiątych do około 95% dziś.

Optymalny model współpracy w sieci szpital–karetka pogotowia

� ≤ 15 min. od zgłoszenia – dotarcie karetki do chorego z podejrzeniem OZW
� < 10 min. teletransmisja EKG z karetki do oddziału intensywnej opieki kardiologicznej
� ≤ 5 min. konsultacja EKG na odległość – telekonsultacja
� < 30 min. od przybycia do wdrożenia leczenia fibrynolitycznego
� ≤ 120 min. od przybycia karetki do pierwszego rozprężenia balonu

ambulans zespołu interwencyjnego
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Osteoporoza jawi się jako nieunik-
niona choroba każdej kobiety
wchodzącej w okres menopauzy.
Czy prawdą jest, że każda z nas bę-
dzie miała osteoporozę i że zostaje
nam tylko prewencja? Czy można
jej uniknąć i co robić, aby jej skutki
dla naszego organizmu były jak naj-
bardziej łagodne? Przyjrzyjmy się
bliżej tej chorobie i poznajmy 7
mitów na jej temat.

  Mit nr 1: Osteoporoza zaczyna się 
w okresie menopauzy
Jest to jedno z bardziej mylnych przekonań
na temat tej przypadłości. Okazuje się, że
gęstość kości jaką osiągniemy w dzieciń-
stwie i wczesnej młodości decyduje o tym,
czy będziemy cierpieć na osteoporozę w
późniejszym wieku. Struktura i gęstość
kości maleją wraz z wiekiem, a pierwsze
zmiany zaczynają się już po trzydziestce,
nie oznacza to jednak, że u każdej kobiety
straty te będą tak poważne, aby powodo-
wać występowanie osteoporozy. Nigdy nie
jest za późno, by zacząć kurację, pamiętaj-
my jednak, że lepiej jej zapobiegać niż sta-
rać się ją leczyć. 
  Mit nr 2. Osteoporoza to choroba ko-
bieca
Osteoporoza występuje również u
mężczyzn. Choć zdecydowanie częściej wy-
stępuje u kobiet, to zdarza się u jednego na
ośmiu mężczyzn po pięćdziesiątce. Jest to
liczba zdecydowanie niższa niż w przypad-
ku kobiet, gdzie osteoporoza występuje u
połowy kobiet, jednak mężczyźni także po-
winni podjąć środki zapobiegawcze i skon-
trolować stan swoich kości. Wskazane jest
badanie hormonów, jednakże panowie po-
winni zwrócić uwagę na poziom testoste-
ronu, zaś panie na poziom estrogenów.  
  Mit nr 3: Osteoporoza to choroba dzie-
dziczna
Tylko dlatego, ze twoja matka i siostra cier-
piały na osteoporozę nie oznacza, że ty też

musisz zachorować. Zdrowy styl życia i od-
powiednia dieta, odpowiednie suplementy
mogą zapobiec chorobie. Jeśli palisz, pijesz
dużo kawy i alkoholu, używasz spore ilości
cukru i białek pochodzenia zwierzęcego,
narażasz się na większe ryzyko wystąpie-
nia osteoporozy. Inne czynniki, które sprzy-
jają jej rozwojowi to leki przyjmowane na
cukrzycę, choroby nerek i wątroby i  pa-
daczkę. Jeśli masz problemy z hormonami
tarczycy i ich poziom jest zbyt wysoki, bądź
też twoja tarczyca została usunięta opera-
cyjnie, warto zbadać się w kierunku osteo-
porozy, ryzyko jej wystąpienie jest bowiem
wtedy bardzo wysokie.
Mit nr 4: Picie dużej ilości mleka po-
maga zapobiegać osteoporozie
Mleko krowie zawiera duże ilości wapnia,
około 300 mg na szklankę, to nie jest ono
łatwo przyswajane przez nasz organizm.
Ponadto zawiera ono dość wysokie ilości
fosforanów, które powodują, że wapń jest

wydalany z organizmy wraz z moczem.
Mleko nie jest więc najlepszym źródłem
wapnia, a jeśli decydujemy się na jego picie,
pamiętajmy, że lepsze jest pełnotłuste. Za-
miast szklanki mleka można zjeść jogurt,
który będzie lepiej przyswajalny przez nasz
organizm. Kupujmy jogurty z probiotykami,
gdyż badania wykazują, że jego spożywa-
nie w ilości 20g dziennie, spowodowało
wzrost absorpcji wapnia  o 16%. 
Mit nr 5: Estrogen podnosi gęstość kości
Wiele kobiet przyjmujących hormonalną
terapię zastępczą wierzy, że zawarty w
tabletkach estrogen podniesie gęstość ich
kości. Niestety, większość badań wykazuje,
że choć estrogen pomagają zwolnić proces
utraty gęstości kości, to jednak nie wpływa
na jej wzrost. 
Mit nr 6: Przyjmowanie suplementów
zawierających wapń to główny sposób
zapobiegania osteoporozie
Suplementy zawierające wapń są kluczo-
wym elementem walki z osteoporozą, za-
lecana dawka dzienna to około 1000 mg
dziennie łatwo przyswajalnego wapnia.
Nie zapominajmy jednak o przyjmowaniu
witamin i minerałów pomagających za-
chowywać kości w dobrym stanie, przede
wszystkim wit. D, która pomaga też przy-
swajać wapń.
Mit nr 7: Wszystkie suplementy wap-
nia są takie same
Badania wykazują niezbicie, że przyswajanie
wapnia różni się w zależności od suplemen-
tu, z którego pochodzi. Najlepiej przyswajal-
ny jest wapn chelat oraz cytrynian lub mle-
czan wapnia, zaś najgorzej przyswajalny jest
ten w postaci węglanu wapnia. 
A jeśli nie chcemy przyjmować suplemen-
tów, pamiętajmy, że dzienne zapotrzebo-
wanie na wapń pokryją 2 plastry sera
żółtego (320mg), surówka z białej kapusty
(56mg w 100 g), chleb razowy (27,6mg w
2 kromkach), pomarańczę (36mg w 1
owocu), orzechy laskowe (46,5mg w 50 g).   

Ewa Jones
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Reklama

� Fachowe doradztwo i profesjonalna obsługa
� Rajstopy i podkolanówki przeciwżylakowe
� Preparaty Scholl do pielęgnacji stóp
� Niskie ceny, karty rabatowe
� Zestawy kosmetyków w promocyjnych cenach
� Bezpłatne komputerowe badanie skóry (pn-wt)
� Bezpłatny pomiar ciśnienia krwi i wagi ciała

Apteka ,,Pod Niedźwiedziem”
ul. Głogowska 146
tel. (61) 866 16 17

INTERNETOWA SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW www.aptekagalenica.pl
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O wyglądzie skóry po 50 r.ż. oraz
procesach, które w głównej mierze
wpływają na jej stan można pisać
długo i dużo. Scharakteryzuję taką
właśnie skórę, zapraszając jedno-
cześnie do zapoznania się na łamach
naszego czasopisma  z metodami
pielęgnacji i szerokimi możliwoś-
ciami nowoczesnej kosmetologii.

Skóra dojrzała, bo tak należy nazwać skórę po
50r.ż. nie starzeje się z dnia na dzień. Proces
ten przebiega stopniowo, jest zjawiskiem

skomplikowanym, a zaczyna się ukradkiem
już po 25 r.ż. W starzeniu się naszej skóry biorą
udział dwa procesy: starzenie wewnątrzpo-
chodne, uwarunkowane zegarem biologicz-
nym i genetycznie, oraz zewnątrzpochodne,
związane z działaniem czynników zewnętrz-
nych, takich jak promieniowanie UV, zanie-
czyszczenie środowiska, klimat, tryb życia,
używki itp.  Duże znaczenie mają tutaj czyn-
niki środowiskowe, a w szczególności niedo-
strzegalne, ale działające codziennie,
agresywne wolne rodniki. Przyspieszają one
proces starzenia się skóry utleniając włókna
kolagenowe, niszcząc błony komórkowe, en-
zymy i lipidy skóry. Z upływem czasu nasz or-
ganizm dopada również zaprogramowany
genetycznie proces przejścia z anabolizmu do
katabolizmu, czego wynikiem jest niedosta-
teczna produkcja hormonów płciowych
(estrogenu i progesteronu przez jajniki).
Zmiany te odbijają się na naszym wyglądzie.
Proces regeneracji następuje dużo wolniej i
więcej czasu zajmuje wymiana komórek w
naskórku, co wpływa na zaburzenie funkcji
barierowych. Zmiany zachodzą również w
strukturze włókien kolagenowych i

sprężystych. Stopniowo tracą one swą ela-
styczność i rozciągliwość. Zbijają się i

twardnieją, ulegając w końcu rozpa-
dowi. Pojawiają się różnego rodzaju

przebarwienia, znacznemu zmniej-
szeniu  ulega sprężystość skóry oraz

jej elastyczność, zauważamy zwiększoną ilość
nie tylko powierzchownych, ale i głębokich
zmarszczek. Pogrubiała warstwa rogowa
zmienia koloryt skóry, staje się ona bledsza,
sucha, bardziej szara; owal twarzy się zaciera
a rysy zaostrzają. 
Proces starzenia jest niestety nieuchwytny,
ale można go zauważalnie opóźnić. Ważną
rolę odgrywa przede wszystkim tryb życia,
a co za tym idzie pożywienie bogate w wi-
taminy i minerały, wyeliminowanie
używek (np. papierosów, alkoholu), za-
pewnienie wystarczającej ilości snu, unika-
nie aktywnej ekspozycji na promienie
słoneczne oraz ćwiczenia dotleniające po
stresującym dniu pracy. Niewątpliwie rów-
nież konsekwentna kosmetyczna pielęgna-
cja skóry opóźni proces jej starzenia. Dobry
krem stanowi doskonałą barierę chroniącą
naskórek i skórę właściwą przed
działaniem czynników zewnętrznych, a im
mniejsze obciążenie zanieczyszczonym śro-
dowiskiem, tym lepsza i ładniejsza cera. 

Izabela Stelmaszyk

U kosmetologa 

Nasza skóra 

Izabela Stelmaszyk mgr kosmetologii,
wykładowca w bydgoskich szkołach
kosmetycznych, szkoleniowiec firm
kosmetycznych, dyplomowany instruktor
stylizacji paznokci, właścicielka Centrum
Kosmetyki Profesjonalnej IMS w Bydgoszczy

Fo
t. A

rch
iw

um



styczeń 2010

18

NIEZBĘDNIK

Pani Bożenie Maciejak spodobały
się kremowe półbuty, sądząc po
cenie, skórzane. Nie były jednak w
żaden sposób oznakowane, więc
klientka, zapytała sprzedawcę o ich
skład. Ten wyjaśnił, że buty
wykonane są ze skóry wysokiej
jakości. Szybko się jednak okazało,
że to nieprawda.

Biorąc pod uwagę skalę problemów
związanych z zakupem obuwia, należy
wiedzieć, że obowiązują przepisy roz-
porządzenia Rady Ministrów  z dnia 19
października 2004 r.  w sprawie dodatko-
wych wymagań dotyczących znakowania
obuwia przeznaczonego do sprzedaży kon-
sumentom (Dz.U.04.240.2409). Niedo-
puszczalne jest, aby obuwie dostępne w
sklepie z przeznaczeniem dla konsumen-
tów nie było oznakowane co do rodzaju
materiału, z którego zostało wykonane. In-
formacja taka powinna być umieszczona co
najmniej na jednej sztuce obuwia z każdej
pary i to w miejscu widocznym dla klienta.
Pełne oznakowanie musi zawierać zarówno

określenie poszczególnych części obuwia
(wierzch, podszewka z wyściółką, spód),
jak i rodzajów materiałów, z których zos-
tały one wykonane. Należy to przedstawić
za pomocą oznaczeń słownych w języku
polskim oraz symboli graficznych szcze-
gółowo określonych przez Radę Ministrów.
Na właścicielach sklepów obuwniczych
spoczywa szereg obowiązków ustawo-
wych. W każdym punkcie sprzedaży po-
winna znajdować się w widocznym i
dostępnym dla klienta miejscu informacja
o znaczeniu symboli graficznych, stosowa-
nych przy oznaczaniu butów. Poza tym
wszyscy sprzedawcy obowiązani są rów-
nież udzielić kupującemu jasnych i nie-
wprowadzających w błąd informacji,
niezbędnych m. in. do prawidłowego ko-
rzystania z towaru. Buty kupione przez
Panią Bożenę nie posiadały cech, o istnie-
niu których zapewniał ją sprzedawca. Dla-
tego też może ona żądać, z tytułu
niezgodności towaru z umową, wymiany
zakupionych butów na skórzane, a jeżeli
jest to niemożliwe, odstąpić od umowy lub
żądać obniżenia ich ceny.

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 osoba pobierająca świadczenie
przedemerytalne, która rozpoczęła
prowadzenie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecz-
nym i ubezpieczeniu
zdrowotnemu? 

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, osoby pro-
wadzące pozarolniczą działalność gospo-
darczą podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
oraz ubezpieczeniu wypadkowemu od dnia

rozpoczęcia wykonywania działalności do
dnia zaprzestania wykonywania tej działal-
ności, z wyłączeniem okresu, na który wy-
konywanie działalności zostało zawieszone
na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej. Ubezpieczenie
chorobowe natomiast dla tych osób jest do-
browolne. W myśl art. 9 ust. 5 powyższej
ustawy osoby prowadzące pozarolniczą
działalność, mające ustalone prawo do
emerytury lub renty, podlegają dobrowol-
nie ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym. W przypadku przystąpienia do tych
ubezpieczeń, obejmowane są również
ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast

osoby te z mocy ustawy nie podlegają
ubezpieczeniu chorobowemu. Powyższy ar-
tykuł odnosi się w swojej treści jedynie do
osób mających ustalone prawo do emery-
tury lub renty, nic natomiast nie mówi o
osobach pobierających świadczenie przede-
merytalne. Oznacza to, iż osoby pobierające
świadczenie przedemerytalne po rozpoczę-
ciu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pro-
wadzenia tej działalności.

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

Pytanie do ZUS 

Gdy oszuka cię sprzedawca

Czy trzeba płacić składki?
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oraz więcej osób zwraca
uwagę na to, że koty w
mieście traktowane są jak
intruzi. Podczas zimy za-
mykane są piwniczne

okienka. Zwierzęta skazuje się
tym samym na śmierć, jeśli nade-
jdą duże mrozy. 

– Od wielu lat organizacje i fun-
dacje działające na rzecz zwierząt,
jak i ludzie dobrej woli proszą o
apel prezydenta Poznania w
kwestii otwierania okienek piw-
nicznych na zimę dla wolnoby-
tujących kotów. Nie chodzi o
otwieranie wszystkich okienek,
czy w domach tych osób, które
sobie tego nie życzą – mówi Anita
Osuch z Agapeanimali, organiza-
cji, która jako jedna z wielu za-
biega o lepsze traktowanie kotów
w mieście. 

– Apel myli się z nakazem,
twierdząc iż miasto nakazu wyda-
wać nie może. A my go nawet nie
chcemy! – podkreśla A. Osuch.

Prezydenci Warszawy od szere-
gu lat co roku apelują...Nieza-
leżnie od partii, którą reprezen-
tują. To tylko prośba i deklaracja:
jestem wrażliwy, zwierzęta to
także istoty czujące, cierpiące, po-
trzebują pomocy człowieka.

Wiadomo, że otwarcie okienka
w czasie mrozu i pozostawienie
go tak na dłużej może spowodo-
wać wychłodzenie pomieszczeń,
a nawet spowodować pęknięcie
rur, które przechodzą przez piw-
niczne korytarze. Dlatego reali-
zacją zadania opieki nad kotami
wolnobytującymi powinna zająć
się osoba odpowiedzialna, rzetel-
na, bo trzeba też utrzymywać ich
miejsce w czystości.

– Takich osób naprawdę nie
brakuje – zapewnia A. Osuch. 

Nawet kot dokarmiany nie
traci instynktu łowczego. W
domu bez kotów zadomowią się
szczury – przykładem mogą być
kamienice przy ul. Kościelnej na
Jeżycach. Anita Osuch przypo-
mina też, że tam, gdzie nie ma
społecznego przyzwolenia na
otwarcie okienka do piwnicy
można postawić specjalną
budkę. Są rozdawane za darmo

przez Agapeanimali i Towarzy-
stwo Opieki nad Zwierzętami.

Ola

Otwórz serce i okienko dla kotów

C

tutaj koty śpią za śmietnikiem w zwykłym kartonie pod gołym niebem
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Agapeanimali tel. 781–495–403 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
0 61 868 92 33.
Pogotowie czystości 986 
(gdy zobaczysz martwe zwierzę)

Dzięki dobremu sercu miesz-
kańców tej bramy na Depta-
ku, kotka stasia  znajduje
schronienie przez mrozem.
Święta spędziła w domu życz-
liwego piekarza

Po remoncie szkoły okienka
zostały zamknięte. Dyrektor
nie dała się przekonać, by
otworzyć je dla kotów
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Kto może otrzymać pomoc?
Podstawowym warunkiem upraw-
nienia jest posiadanie orzeczenia
o niepełnosprawności albo o
całkowitej lub częściowej niezdol-
ności do pracy, niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym
bądź o niepełnosprawności wyda-
nej przed 16 rokiem życia. 

Dofinansowanie otrzymać mogą osoby
niepełnosprawne stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności,
jeżeli średni dochód netto w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych
(pomniejszony o obciążenie zaliczką na
podatek dochodowy od osób fizycznych,
składkę z tytułu ubezpieczenia emerytal-
nego, rentowego o chorobowego okreś-
loną w przepisach o systemie ubezpie-
czeń społecznych oraz o kwotę
alimentów świadczonych przez osoby po-
zostające we wspólnym gospodarstwie
domowym na rzecz innych osób), po-
dzielony przez liczbę osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony za kwartał poprzedzający mie-
siąc, w którym składany jest wniosek nie
przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej – na
członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domo-
wym, 

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej – w przy-
padku osoby samotnej. 

Co jest przedmiotem dofinansowania?
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbęd-
ny do prowadzenia zajęć rehabilitacyj-

nych, mających za zadanie osiągnięcie
przy aktywnym uczestnictwie osoby  nie-
pełnosprawnej możliwie najwyższego
poziomu jej funkcjonowania, jakości
życia i integracji społecznej. W doborze
sprzętu może pomóc lekarz.  

Wymagane dokumenty wraz z
załącznikami 
1. Wypełniony wniosek, którego druk

można pobrać w MOPR lub na stronie
internetowej www.mopr.poznan.pl  –
w zakładce: Zadania MOPR – 02 Reha-
bilitacja społeczna osób niepełnos-
prawnych. 

2. Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnos-
prawności (znaczny, umiarkowany,
lekki) lub o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidzkich (I, II, III) albo o całkowi-
tej/częściowej niezdolności do pracy, o
niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji bądź o niepełnos-
prawności dziecka do 16 roku życia
(oryginał do wglądu). 

Procedury i terminy 
Wniosek wraz z wymaganymi załączni-
kami można złożyć w każdym terminie w
Miejskim Ośrodku Pomocy  Rodzinie w
Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1,
pok. 75. Procedura wymaga zawarcia
umowy z MOPR o dofinansowanie ze
środków PFRON.

Wielkość pomocy 
Wysokość dofinansowania wynosi 60%
kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jed-
nak niż do wysokości pięciokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej ogłaszanego przez Pre-
zesa GUS.

Prosto z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Dofinansowanie zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego 

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
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zimowe ponure wieczory wspaniałym za-
jęciem może okazać się układanie bukie-
tów. Nic tak nie ożywi domu, jak kolory,
barwy, kształty przywodzące na myśl

kwitnący ogród, pachnący las, czy soczystą łąkę.
Jak podaje Wikipedia, florystyka, słowo wywodzące

się łaciny, to – dział botaniki zajmujący się inwenta-
ryzacją flory w celu ustalania spisu taksonów roślin
(np. gatunków, odmian) z podaniem ich stanowisk na
określonym obszarze. Obecnie florystyka jest nauką
podstawową w badaniach fitosocjologicznych i fito-
geograficznych, a poznanie flory danego obszaru sta-
nowi podstawę racjonalnego planowania przestrzen-
nego. W wyniku prac florystycznych możliwe jest
wskazanie obszarów ważnych dla zachowania różno-
rodności biologicznej, w tym stanowisk gatunków za-
grożonych i chronionych. Prace florystyczne są też
podstawą do poznania zasobów poszczególnych ga-
tunków i tendencji ich zmian, a w konsekwencji oceny
stopnia ich zagrożenia, tudzież ekspansywności lub
inwazyjność. Publikowaniu prac z zakresu florystyki
są poświęcone specjalne czasopisma, np. w Polsce
Fragmenta Floristica et Geobotanica. 

W Internecie pełno jest także stron poświęconych
sposobom układania bukietów, omawiających po-
szczególne gatunki roślin, pielęgnacji kwiatów, czy
też adresy instytucji prowadzących kursy flory-
styczne. 

Jednak każdy może spróbować samodzielnie swo-
ich sił w tym zakresie – wystarczy zebrać nieco po-
trzebnego „materiału” w postaci gałązek, traw, liści
czy dokupić kilka żywych kwiatów, które można za-
suszyć. Bukiet ozdobić można wstążkami, suszony-
mi płatkami owocu pomarańczy, cytryny – fantazja
w tym zakresie może być nieograniczona. Również
pozornie martwe gałęzie zimowych krzewów sprys-
kane kolorowym lakierem mogą ożywić bukiet. Nie-
mal każda kobieta ma w swoich zapasach sznury ko-
rali, których nie nosi lub też zdekompletowane
pojedyncze koraliki… o tego materia w postaci ko-
ronek, atłasu, wstążek… Dzięki własnej fantazji
można stworzyć przepiękne, oryginalna i niepowta-
rzalne stroiki na stół czy zimowe bukiety. A nic tak
nie poprawia nastroju w długie styczniowe wieczo-
ry, jak aktywność własna, która z rzeczy banalnych
czyni piękno!

Paulina Wiśniewska

Florystyka na zimowe wieczory
W

na zdjęciach – bukiet ogrodowy oraz profesjo-
nalne, wykonane przez pracownię kwiaciarską
na os. zwycięstwa w Poznaniu.
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Baran 21 III – 20 IV

W ciągu kilku najbliższych dni
musisz liczyć się z wydatkami.
Być może będą one związane 
z krótkim, kilkudniowym
wyjazdem poza miejsce
zamieszkania. Może to być po
prostu weekendowy wypad ze
znajomymi w góry, albo do
rodziny, by powspominać stare, dobre czasy. Jedno jest pewne 
– gotówka w portfelu stopnieje. Choć nie jesteś wrogiem zimy 
i zimna, to jednak tym razem da ci się ono we znaki. Przyczyną
może być na przykład chwilowa awaria ogrzewania w domu, albo
niestosowne do pogody ubranie. Kolejnym wydatkiem, który
będzie Cię czekał może być zakup leków.

Byk 21 IV – 21 V

Potrafisz codziennie znaleźć choć
jeden powód do uśmiechu. Twoja
pogoda ducha, nawet w bardzo
trudnych sytuacjach, może
innych zadziwić. Dlatego też
korzystasz z każdej okazji, by
odrobinę zaszaleć.
Prawdopodobnie już zacząłeś
bywać, jeśli nie na balach karnawałowych, to przynajmniej na
przyjacielskich pogaduszkach przy kawie.  W najbliższym czasie na
pewno wybierzesz się też na tańce. Na parkiecie, gdy usłyszysz
muzykę, poczujesz, że właśnie tego potrzeba zarówno Twemu
ciału, jak i duszy. Nie forsuj się jednak. Pamiętaj, że tylko trening
czyni mistrza. Kilka takich wyjść i poczujesz się dużo młodszy.

Bliźnięta 22 V – 20 VI

Nie jesteś stworzeniem
zimnolubnym, więc na pewno
nie jest Ci łatwo znosić zimę. W
dodatku czujesz się przez te
mrozy, niepogodę ograniczany.
Trudniej Ci dotrzeć do rodziny czy
znajomych. Z drugiej jednak
strony, co tu kryć, wolałbyś, aby
to oni w końcu wybrali się do Ciebie. W ostatnich dniach stycznia
możesz zostać poproszony przez kogoś o opiekę, nadzór nad jego
domem, może psem – pupilem. To, wbrew pozorom, wniesie
trochę rozrywki, w Twoje życie. W miejscu, w którym najmniej się
tego spodziewasz, możesz poznać bardzo miłą, inteligentną osobę.
Może to być początek naprawdę wspaniałej przyjaźni, choć dzielić
Was może wiekowa przepaść.

Rak 21 VI – 22 VII

Choć zupełnie niedawno minęły
święta Ty wciąż czujesz się
zmęczony. Być może powinieneś
na kilka dni zmienić klimat,
otoczenie. Wygospodarowanie
czasu wolnego nie będzie łatwe,
ale jednak możliwe. Dlatego
postaraj się już teraz
zarezerwować miejsce w jakimś spokojnym, niedrogim pensjonacie
i wyjechać choćby na weekend. Może wykorzystasz ten czas na
przeczytanie książki, albo po prostu przemyślenie kilku ważnych
spraw. Tyle się przecież dzieje wokół Ciebie. Nie można udawać, że
niczego się nie dostrzega, nie słyszy. Pamiętaj, że już niedługo ktoś
z bliskich będzie obchodził swoje święto.

Lew 23 VII – 22 VIII

Twój organizm potrzebuje
wyciszenia. Ostatnio źle znosisz
zjazdy rodzinne, towarzyskie
spotkania. Może warto byłoby
wyjechać do krewnych na kilka
dni? A jeśli taki wyjazd nie
wchodzi w rachubę, to spróbuj
przeorganizować sobie dzień.
Koniecznie uwzględnij codzienny, niezależnie od pogody, spacer. Nie
musi to być długi dystans. Lepiej trzy razy obejść dom wkoło, bo
zawsze będzie do niego blisko, kiedy nagle zacznie padać, czy się
ochłodzi. Niezależnie, jakie podróże wybierzesz – te w dzielnicy, czy
te dalsze, na pewno zaczniesz dostrzegać ich pozytywny wpływ na
Twój organizm i psychikę. Może też przy okazji poznasz kogoś
miłego?

Panna 23 VIII – 22 IX

Z początkiem roku wstąpił 
w Ciebie nowy duch. Czujesz, 
że rozpierają Cię siły witalne.
Najlepiej czułbyś się dowodząc
plutonem wojska. Ale pod ręką
jest tylko rodzina. Niestety, Twoje
rządy nie są przez jej członków
dobrze odbierane. Po prostu zaczynasz wścibiać nos w nie swoje
sprawy. Może dojść do poważnej rodzinnej awantury. Całe szczęście
rozsądek i miłość zwyciężą, choć trzeba będzie jakoś znieść kilka
,,cichych dni''. Zrozumiesz, że naprawdę wato używać słów, które
do tej pory z trudem przechodziły Ci przez gardło, jak
,,przepraszam" czy ,,proszę". Ciesz się zdrowiem i tym, że masz
wokół siebie naprawdę spore grono przyjaciół. 
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Waga 23 IX – 23 X

Twoje myśli wciąż krążą poza
światem rzeczywistym. W ciągu
najbliższych dni wydarzy się
jednak coś, co każe Ci powrócić
na ziemię. Przebudzenie będzie
nagłe, ale bardzo miłe. Od tego
momentu zobaczysz też, że
świat, mimo zimy, wcale nie jest
szary, ponury. Jest raczej biało–srebrzysty. Nawet to, że katar
zatrzyma Cię na kilka dni w domu, nie posuje Ci humoru. Być może
przez przypadek spotkasz też kogoś niewidzianego od lat, kogoś,
kto wprawi Cię w jeszcze lepszy nastrój. Niespodzianką może też
okazać się pewna przesyłka bądź wiadomość. Możliwe jest, że
otrzymasz zaproszenie na dużą rodzinną uroczystość.

Skorpion 24 X – 21 XI

Wiesz, że w najbliższych dniach
powinieneś otrzymać przesyłkę 
z dość sporą kwotą. Nie dziel
jednak skóry na niedźwiedziu 
i nie planuj wydatków na długo
przed jej otrzymaniem. Pieniądze
te pozwolą Ci na jakieś ekstra
zakupy. W kolejnych dniach
możesz chodzić z głową wysoko w chmurach. Powrót na ziemię nie
będzie bolesny. A co przeżyjesz, to Twoje. Na początku lutego
pojawić się mogą drobne kłopoty ze zdrowiem. Trzeba będzie
odwiedzić lekarza, może zrobić jakieś badania. Okaże się jednak, 
że to nic poważnego. Aby jednak utrzymać kondycję otrzymasz
zalecenia, które nie przypadną Ci do gustu. 

Strzelec 22 XI – 21 XII

Jesteś bardzo optymistycznie
nastawiony do świata. Nic chyba
nie jest teraz w stanie
wyprowadzić Cię z równowagi.
Może dzięki temu nie poddajesz
się przeciwnościom losu, a czego
nie możesz przeskoczyć po prostu
omijasz. Są wokół Ciebie ludzie,
którzy bardzo Ci tej postawy zazdroszczą. W ciągu kilku
najbliższych dni będziesz musiał pomóc komuś, kto bardzo na
Ciebie liczy. Odpłaci Ci się w dwójnasób. Nie będziesz narzekał ani
na zdrowie, choć przeziębienie na pewno Cię nie ominie, ani na
finanse. Jeśli możesz – odłóż pewną sumkę na ,,gorsze czasy''.
Wygospodaruj czas na odwiedziny u kogoś bliskiego, kto nie jest w
stanie przyjść do Ciebie.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Początek roku nie był dla Ciebie
chyba najweselszy, ale to wcale
nie znaczy, że tak będzie przez
kolejnych 330 dni. Już w
najbliższych dniach wszystko się
zmieni. Zaczniesz w końcu
oddychać pełną piersią, bo
zrozumiesz, że w życiu, które jest
wielką księgą, należy zamykać każdy rozdział. Poukładane myśli to
spokojniejsza psychika i lepsze zdrowie. Zdecydowanie bardziej
przyjacielskie staną się też Twoje kontakty z rodziną. Przed Tobą
naprawdę wspaniały czas. Najważniejsze jednak będzie to, że
skorzystasz z zaproszenia i wybierzesz się gdzieś, by potańczyć.
Nieważne, czy to będzie bal, czy prywatka. 

Wodnik 20 I – 18 II

Czekasz na bardzo ważne
wydarzenie rodzinne. Jesteś
nerwowy, podniecony,
zniecierpliwiony. Przekłada się to
także na Twoje zdrowie i kontakty 
z rodziną. Musisz znaleźć sobie
jakieś zajęcie, które choć na chwilę
uspokoi Twój umysł. 
W przeciwnym wypadku, w najważniejszym momencie, możesz być
zbyt zmęczony, by wszystko przeżyć tak, jak należy. Przed Tobą kilka
dni samotności. Spróbuj wyjść na spacer, do kina, do teatru, umów się
na spotkanie ze znajomymi. Zobaczysz, że to będzie miało pozytywny
wpływ na Twoje samopoczucie. Nie poddawaj się rutynie. Nie masz
powodów do zmartwienia, więc raduj się co dnia tym, co masz. 

Ryby 19 II – 20 III

Jesteś duszą towarzystwa, choć
musisz przyznać, że bez
towarzystwa Twa dusza jest
raczej samotna. Jeśli tylko
możesz i chcesz korzystaj z
zaproszeń na spotkania
towarzyskie, wspólne wyjścia do
lokali rozrywkowych. Dzięki temu
poznasz też masę nowych ludzi. Kilkoro z nich może zostać Twoimi
przyjaciółmi. Zbliżą Was wspólne poglądy na wiele przyziemnych
spraw. Zdrowie nie będzie szczególnie szwankować, pod
warunkiem jednak, że zachowywać będziesz zdrowy rozsądek
szczególnie wtedy, gdy wybierzesz się na dwór. Szykują się małe
wydatki, ale jesteś na nie przygotowany. Jeśli uda Ci się coś
zaoszczędzić – zachowaj na później.
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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 lutego.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę książkową. Nazwisko laureata opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „My50+”. Zapraszamy do zabawy! Zestaw kosmetyków za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
z grudniowego wydania otrzymuje Bogumiła Kobyłecka z Kórnika. Gratulujemy! Nagrodę wyślemy pocztą.

Krzyżówka do kawy


