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„Zakonnica w przebraniu”
– fragmenty musicalu
Teatru Muzycznego w Poznaniu
Oksana Hamerska i Radosław Elis
w spektaklu muzycznym "BODO...tanga"
Skład instrumentalny: Jan Zeyland – fortepian, Michał Gajda – akordeon,
Krzysztof Samela – kontrabas, Mirosław Kamiński – perkusja

fot. MTL Maxfilm

Teresa Lipowska aktorka serialu
„M jak Miłość"czyta wiersze
Jeremiego Przybory

Koncert Ewy Bem

OFERTA WYSTAWCÓW • KONCERTY • WARSZTATY • WYKŁADY

BILET JEDNODNIOWY: 10 PLN / BILET DWUDNIOWY: 14 PLN
Przedsprzedaż: www.tixer.pl, www.ticketpro.pl
Organizatorzy:

Partner:

Drodzy
Czytelnicy

NA WSTĘPIE

Drodzy Czytelnicy

O

dkryliśmy niedawno zadziwiający,
a zarazem bardzo pozytywny paradoks, który wskazuje na to, że niby
Fot. Holden
ludzie się starzeją, ale jak spojrzymy z dalszejczas
perspektywy
i setek
lat, to
ojej przyjaciółce
przejścia dziesiątek
na emeryturę
zbiegł
jesteśmy coraz
jedneji strony
na pewno
wpływ
się z młodsi.
chorobąZ męża
jego śmiercią.
Byłma
to na
dlatoniej
postęp medycyny
wydłużające
się lata
życia,
ale zśmiercią
drugiej ważbardzo itrudny
okres. Mąż
jednak
przed
ne
są tuotakże
uwarunkowania
kiedy o kimś
zadbał
nią, by
nie miała zbyt kulturowe.
wiele chwilGranica,
na rozmyślanie.
możemy
że jest osobą
starszą
się przesunęMąż był powiedzieć,
mądrym człowiekiem.
Zapisał
ją znacznie
na intensywny
ła,
zwłaszcza
w ostatnich Miewała
kilku dekadach.
Trudno
dziś sobie
kurs
języka angielskiego.
momenty,
w których
nie wyobrazić,
żeby
Hemingway
zatytułował
swoją
chciało jej
sięErnest
wychodzić
z domu,
ale zbierała
się iksiążkę ,,Stary
człowiek
i morze”,
skoro
tytułowy
bohater
- miał
wychodziła,
bo robiła
toSantiago
dla męża.- jego
Skończyła
kurs,
zapisała
zaledwie
50 lat.Minęło
Teraz osoba
z półwiecznym
mieści się
się na kolejny.
już pięć
lat od czasu,rodowodem
kiedy została
wdową.
Niedawno
powiedziała
mi,wg
żeWHO.
znajomi
w
przedziale
,,wczesnej
dorosłości”
To zpotroską
prostu smarpytają
ją jak
sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
kacz,
a nie
starzec.
jestem
ciąglepozajęta
Nie mamnaszego
na wiele
My także
8 lat –ododpowiada.
pierwszego –wydania
magazynu
rzeczy czasu, jak wtedy,
gdy pracowałam
pełnymwetacie.
zwery�ikowaliśmy
swoje podejście
do wieku na
i zgodnie
redakcyjNie
czuję
się
też
samotna.
Ja
po
prostu
żyję.
nym gronie uznaliśmy, że choć nasi Czytelnicy duchem i aktywnoGdy
słucham
mojejtoprzyjaciółki,
to wnam
końcu
zaczynam
ścią
ciągle
są młodzi,
jednak dodanie
do tytułu
10 lat będzie
wierzyć,
że
mija
czas
smutnego,
polskiego
emeryta.
bardziej adekwatne do tematyki poruszanej na łamachCoraz
magazynu
więcej
osób
uświadamia
sobie,
że
emerytura
to
czas,
w
zwanego senioralnym.
którym
mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
Zapraszam więc do lektury My60+!
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci.
Anna Dolska
A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
redaktor naczelna

M

Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte fizyczna, ale chęć do
Wojewódzka Biblioteka
działania
i robienia nowych rzeczy,+ zarówno
dla Publiczna
siebiei Centrum
jak i Animacji
TU
NAS ZNAJDZIECIE:
Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, Poznań
dla innych.
+ Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 i Filie
+ Klub i Galeria Sztuki Starówka, ul. Wielka, Poznań
W
imieniu
zespołu
My50+
życzę
Czytelnikom
Poznań
+naszym
Stowarzyszenie
mali bracia Ubogich, ul. Dąbrowskiego,
+wakacyjnej
Centrum Inicjatyw Senioralnych,
ul.
Mielżyńskiego
24,
Poznań
Poznań
aktywności,
a
my
postaramy
się
na bieżąco,
+ Centrum Informacji Turystycznej Tourist Information Centre + Pływalnia Miejska Atlantis, os. Batorego 101, Poznań
Stary Rynekukaże
59/60, Poznań
ODK Krąg, ul. Dmowskiego,
Poznań
zanim
się w sierpniu kolejne+ wydanie,
na naszej
+ Centrum Informacji Miejskiej
+ Zespół Przychodni Lekarskich ul. Kasprzaka, Poznań
stronie
www.my50plus.pl
i profilu+na
Facebooku
City Information
Centre
Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska Niepubliczny
ul. Ratajczaka 44, Poznań
Zakład Opieki Zdrowotnej Plac Kolegiacki
informować o ciekawych wydarzeniach
w Poznaniu
+ Centrum Informacji Miejskiej - Ławica
+ Apteki przy ulicy Słowiańskiej, Poznań
City
Information
Centre
Ławica
Airport
+
Apteka
im.
I. Łukasiewicza, Szpitalna 2, Poznań
i okol icach.
ul. Bukowska 285, Poznań
(przy przystanku A82 Ogrody)
Anna
Dolska,
+ Centrum Informacji Miejskiej - Poznań Główny
+ Apteka Vita-Med, osiedle
Przyjaźni
125B, Poznań
City Information Centre - Poznań Główny Railway Station
+ Stowarzyszenie Senior Plus (Młyńskie Koło, Antoninek)
redaktor naczelna My50+

SPiS treŚCi:
Na wstępie
str. 3
Portret My50+: Henryk Derwich we
wspomnieniach córki
str. 4-5
Wokół nas: Rozmowa z
Wojciechem Bauerem,
Na wstępie
str. 3
dyrektorem CIS
str. 7
Wokół nas: Potrzeby
Wokół mieszkaniowe
nas: Blogerzy 50+
str. 8
seniorów Na skróty: Wydarzenia
str. i4
Rozmowa My60+:
Anna Dalia
zapowiedzi
w skrócie
str. 9
Głos Miejskiej Rady Seniorów
Słowińska, pisarka
str. 5
str. 10-12
Tablica CIS: Ósma edycja targów
Dyżur
specjalisty:
Zamiana
Viva Seniorzy!
str. 6-7
mieszkań komunalnych
str. 13
Wokół nas: Bezpieczeństwo
Zdrowie: Wszystko o zdrowym
seniorów
str. 8
odżywianiu i nawykach
Głos Miejskiejżywieniowych
Rady Seniorów
str. 9 str. 14-15
My i sport:
Stawiamy na bieganie
Wokół nas: Ogrody
działkowe
50.
str. 16
na miarę XXI po
wieku
str. 10
Niezbędnik:
Porady
doradcy
My i zdrowie: PKPS w unijnym
finansowego,
projekcie ,,Usługi
społeczne
Rzecznik
ZUS odpowiada
str. 17
dla mieszkańców
Poznania”
str. 11
My i kuchnia: Przepis na sernik
My i zdrowie: Cukier – wpływ
str. 18
na zdrowie i zawartość
Krzyżówka do kawy
str. 20
w produktach
str. 12
My i zdrowie:Zdjęcie
Len – lek
odleżyny
na na
okładce:
andrzej Mann
i bariera dla potu
str. 13
My i muzyka: Rozmowa z Faridą
str. 14
Wokół nas: Na seks nigdy nie jest
za późno
str. 15
Wokół nas: Poznańskie centrum
+ Centrum Inicjatyw Senioralnych
seniora
str. 16
ul. Mickiewicza 9, Poznań
Niezbędnik ZUS
str. 17
+ Narodowy Fundusz Zdrowia
My i poezja: Ewa
Biegańska ul. Piekary, Poznań
ul. Grunwaldzka,
+
ODK
Krąg, ul. Dmowskiego,
i jej obrazy słowem malowane
str. 18-19 Poznań
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań
Horoskop wiosenny
str. 20
+ Zespół Przychodni Lekarskich

SPIS TREŚCI:

tU naS
ZnaJDZieSZ:

ul. Słowackiego, Poznań
+ Zespół Przychodni Lekarskich
+ Zespół Specjalistycznych
Gabinetów
Lekarskich,
ul. Kasprzaka,
Poznań
ul. Słowackiego 8, Poznań
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań
+ Stowarzyszenie Senior Plus (Młyńskie Koło, Antoninek)
WSHiU,
ul. Zwierzyniecka,
+ Wyższa Szkoła +
Nauk
Humanistycznych
ul. Kutrzeby, Poznań
Poznań
+ DPS Ugory, Poznań
+ Cukiernie ,,Elite”
+ DK Pod Lipami
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ KS Hatman,
Os. J. III Sobieskiego,
+ Dom Pomocy Społecznej
Ugory, Poznań
Poznań
+ Biblioteka Miejska
w Luboniu
+ Biblioteka Miejska
w Dopiewie
+ ODK
Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Kluby Seniora
+ Biblioteka
+ Uniwersytety Trzeciego
Wieku Miejska w Luboniu
Kalisz
+ Biblioteka w Dopiewie
+ DPS w Kaliszu + Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+ Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu

Drodzy Czytelnicy!
Jeśli chcecie byśmy i do Was przesyłali nasz magazyn, piszcie na: my50plus@gmail.com. Ponosicie jedynie koszty przesyłki - tylko 25 zł rocznie!

Magazyn

Wydawca:wydawnictwo
Stowarzyszenie naukowe
My50+
wydawca:
,,Silva rerum", www.wydawnictwo-silvarerum.eu
Redaktor naczelna: Anna Dolska, z-ca red. naczelnej – Paulina Wiśniewska
redaktor
naczelna:
anna
Dolska,
www.my50plus.pl
email: my50plus@gmail.com
www.my50plus.pl, e-mail: my50plus@gmail.com
adres:
ul. rybaki
18a
222, 61-884
Reklama,
redakcja:
tel.lok.
502078390,
513 078Poznań
964
Regionalny
przedstawiciel
w Kaliszu:
m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu
redakcja,
reklama:
tel. 502
078 390,
513 078 964,
Łamanie: Studio StrefaDTP; Druk: Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak Spółka Jawna
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

Nr 1(37)2017 / My 60+ / 3

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + /

3

WOKÓŁ NAS

Potrzeby mieszkaniowe seniorów
- przeprowadzka czy remont?
Warunki mieszkaniowe w znaczącym stopniu decydują o jakości życia seniorów, chociażby z tego powodu, że wraz z wiekiem czas
spędzany przez nich w domu wydłuża się do 21-24 godzin na dobę. Pogarszająca się sprawność i podatność seniorów na upadki
i urazy przybliża ich problemy mieszkaniowe do problemów osób niepełnosprawnych. Dostosowanie warunków mieszkaniowych
do potrzeb seniorów staje się jednym z bardzo ważnych elementów polityki społecznej. Proces ten nie dotyczy wyłącznie Polski.
Jest on dostrzegalny we wszystkich krajach Europy i Ameryki Północnej – gdzie jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz.
„Starzenie w miejscu” vs. niedostosowanie domów i mieszkań
Ogromna część zajmowanych przez obecnych i przyszłych seniorów
mieszkań i domów jest niedostosowana do potrzeb i możliwości osób
starszych. Spora grupa tych osób jest już dziś „więźniami czwartego piętra
bez windy”. Badania ukazują preferowanie przez seniorów jak najdłuższego
samodzielnego zamieszkiwania i „starzenia się w miejscu”. Z drugiej strony psychologowie wskazują na to, że ewentualna przeprowadzka seniora
powinna mieć miejsce relatywnie wcześnie – zanim zacznie odczuwać niesprawności i dolegliwości starości – wtedy, gdy jest mu łatwiej zaakceptować przeprowadzkę i zaadaptować się do nowego miejsca. Starzenie się
w miejscu – (eng. ageing in place) to zdolność do zamieszkiwania w swoim
domu i wśród swojej społeczności bezpiecznie, samodzielnie i wygodnie,
z zapewnioną możliwością korzystania w miarę potrzeby z pomocy i opieki.
Rosnąca rola i zakres mieszkalnictwa senioralnego
Mieszkalnictwo senioralne od kilku dekad przechodzi znaczną ewolucję w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Tamtejsze rządy
podwyższyły w większości wiek emerytalny i podejmują wysiłek zwiększonej opieki nad rosnącą liczbą seniorów. Jednocześnie, starają się rozwijać
– opartą na aktywności ekonomicznej seniorów – srebrną gospodarkę
senioralną, obejmującą również remonty, adaptacje, modernizacje i budowę mieszkań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych seniorów.
Nadrzędnym celem wszelkich działań w tym zakresie jest spełnienie
uniwersalnych potrzeb seniorów: dostępności ruchowej, przystępności
finansowej, integracji społecznej, solidarności międzypokoleniowej, oraz
wspomagania i opieki. Wydłużający się wiek dożywalności powoduje, że
również zachodni seniorzy martwią się czy wystarczy im środków na cały
okres pozostałego trwania życia. Wielu seniorów posiada znaczący kapitał w postaci własnego domu czy mieszkania wolnego od zadłużenia.
Wzrost wartości nieruchomości mieszkaniowych w ostatnich dekadach
oraz spłacony dług powodują, iż seniorzy są często zasobni majątkowo,
ale mierzą się z decyzją jak ten majątek „zmonetyzować”, szczególnie
jeżeli mają zamiar zostawić go częściowo spadkobiercom.
Działania prosenioralne w mieszkalnictwie
Ogromna większość seniorów starzeje się w miejscu, co jest nie tylko mniej
kosztowne, ale również coraz łatwiejsze do zorganizowania dzięki technologii umożliwiającej zdalny, ciągły monitoring oraz bieżący kontakt z rodziną
i opiekunami. Ciekawym krajem nastawionym na starzenie się w miejscu jest
Austria, mająca demograficznie „stare” społeczeństwo. Austriacy, podobnie
jak Polacy, nie budują domów opieki na większą skalę – obecnie mieszka
w nich zaledwie ok. 4% seniorów. Dzięki programowi dopłat inwestuje się
raczej w adaptowanie mieszkań i domów, które pozwolą jak najdłużej funkcjonować seniorom samodzielnie. Granty na modernizację prosenioralną
4 / My 60+ / Nr 1(37)2017

– do wysokości 4 tys. EUR na mieszkanie – finansują opracowanie koncepcji remontu i jego wykonanie, obejmując
nawet zmianę rzutu mieszkania czy konstrukcji budynku.
Nadrzędnym celem działań senioralno-mieszkaniowych jest
spełnienie uniwersalnych potrzeb seniorów: dostępności ruchowej, przystępności finansowej, integracji społecznej, solidarności międzypokoleniowej, oraz wspomagania i opieki.
Źródło: reas.pl

Mieszkanie dla Seniora – poznański projekt
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. realizuje politykę mieszkaniową Miasta Poznania. Misją Spółki jest zapewnienie lokali mieszkalnych
osobom o średnich dochodach, z uwzględnieniem potrzeb seniorów. Spółka współpracuje z Urzędem Miasta
Poznania realizując programy mieszkaniowe takie jak
„Mieszkanie dla Seniora”. W ramach programu, w 2009
r. spółka zrealizowała inwestycję przy ulicy Grabowej z 79
samodzielnymi mieszkaniami jedno- i dwupokojowymi,
a w roku kolejnym powstał Środowiskowy Dom Emeryta
przy ulicy Drewlańskiej. Inwestycje zostały zrealizowane
w ramach miejskiego Programu „Seniorzy” wpisanego
do „Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 2010”
w ramach priorytetu „Obywatelski Poznań”.

Senioralne budynki PTBS przy ul. Grabowej w Poznaniu
Foto: mrs.poznan.pl
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Czuję się

Rozmowa z Anną Dalią Słowińską, pisarką, autorką
opowiadań i pięciu powieści psychologiczno-obyczajowych.

zanurzona w życiu
Przygodę z pisaniem zaczęła pani dość późno. Co było
impulsem do rozpoczęcia pracy literackiej?
– Rzeczywiście przygodę z pisaniem rozpoczęłam dość
późno, ale tak właściwie pisałam od zawsze, tyle, że bardziej do szuflady. Powieść, coś dużego, chciałam napisać
zawsze, ale nie było ani możliwości ani czasu, a poza tym
nie wyobrażałam sobie, że mogę to zrobić na piechotę.
Nie było komputerów. Kiedy przeszłam na emeryturę
w wieku 55 lat, trzeba było poszukać sobie nowej roli
i wreszcie był czas dla siebie i na realizowanie swoich pasji. W krótkim czasie wyszlifowałam i wydałam pięć powieści. Największym impulsem było to, że zdobyłam I wyróżnienie opowiadaniem „ Przodek” w konkursie literackim:
„W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki
w Pile. To zachęciło mnie, by szukać wydawcy dla swoich
już dwóch wcześniej napisanych powieści. I tak w 2012 r.
wydałam: „ Szansa na szczęście” i „ Co ja tu robię?”. Są to
powieści psychologiczno-obyczajowe. Później poszło już
z górki. Rozpędziłam się. Rok 2013 obfitował w trzy tytuły:
„ Przemaluj ten obraz”, „ Życie jak obsesje”,” Samotność
w pułapce”. Są to książki o różnej tematyce, ukazujące
kolory życia we wszystkich jego barwach; sięgające lat
sześćdziesiątych, ale i te najbardziej współczesnych.
Skąd pani czerpie pomysły do swoich książek?
– Tematy czerpię z życia, niekoniecznie swojego, od ludzi,
którzy są moją siłą napędową. Jestem dobrym i uważnym
słuchaczem. Przeinaczam zasłyszane historie, ubieram
swoimi myślami. Dużo też czytam, to narkotyczne czytelnictwo i nierzadko znajduję bezcenny kamyczek, czasami
brylancik, który oszlifuję po swojemu, no i chyba mam tę
iskrę Bożą, nieco wyobraźni i lekkie pióro. Piszę też nieco inaczej. Żadnych planów i scenariuszy. To przychodzi
w trakcie pisania. Buduję schemat, czyli sadzę drzewo,
zwykle bez mocnych korzeni i korony. Następnie dokładam gałęzi, które zazwyczaj już mam zapisane gdzieś
w kajecie.
Czy bohaterowie pani książek mają swoje odzwierciedlenie w realnych osobach z pani otoczenia?
– Zdarza się, że piszę o kimś ze swojego otoczenia, ale
również co nieco ze swojego życia, ubierając bohaterów
inaczej, w inny strój - odświętny lub żebraczy, ale na ogół
wszystkie sytuacje i postaci są fikcyjne, niemniej jak najbardziej osadzone w dzisiejszych realiach, bardzo suge-

stywne, prawdziwe. Postaci z krwi i kości
- pełne wrażliwości, refleksji, pytań, zahamowań i wzruszeń.
Jak rodzina i przyjaciele odnoszą się do
pani pisarskiej pasji?
– No cóż, różnie. Rodzina: dzieci wnuki,
mąż, moi najbliżsi są bardzo dumni, ale
czasami ktoś z moich znajomych, czy
tym bardziej obcych ludzi, w bohaterze,
czy danej sytuacji, odnajdzie siebie, czy
swoje podwórko, na zasadzie: uderz
w stół, a nożyce się otworzą. Emocje, jakie występują w powieściach są przecież
emocjami pisarza, podobnie jak jego
myśli i jego wrażliwość.
Co jest pani największym marzeniem pisarskim?
– Oczywiście chciałabym być znana i uznana, ale cieszę się bardzo
i z małych osiągnięć. Często słyszane: „ Nie mogłam się oderwać od
książki przez całą noc... „ - bardzo buduje. Uważam, że trzeba mieć w życiu poczucie sensu, a to, co robię poszerza nie tylko wachlarz możliwości,
ale i nadaje ten sens.
Jaki ma pani tryb pracy? Jest pani zdyscyplinowana i pisze np. dwie
godziny dziennie? Czy wtedy, kiedy przychodzi natchnienie?
– Z tym bywa różnie. Zwykle piszę, kiedy przyjdzie wena. W sobotę, w niedzielę, przesiedzę przy swoim stanowisku pracy, czyli w kuchni przy dużym
stole niemal cały dzień, dolatując do garnka z zupą i gwałtownie mieszając, żeby się nie przypaliła. Ale też piszę na wczasach, w pełnym słońcu,
w pociągu, na ławce, w parku. Bywa, że piszę złością, łzami, gdy koleżanka
nadepnie mi na odcisk i bardzo boli. Siadam wtedy, zwykle wieczorem do
komputera i uderzam w klawiaturę tak mocno, aż się grzeje i tym samym
odreagowując. Odreagowuję tworząc. To jak rozbić talerz! Szkoda talerza!
Czym się pani wcześniej zajmowała, przed emeryturą i pisaniem?
– Przez całe swoje życie pracowałam jako księgowa w jednostkach wojskowych w Pile. Były ich trzy: począwszy od jednostki budowlanej, przez
lotnisko, po Wyższą Szkołę Oficerską. Była to satysfakcjonująca praca,
która pozwoliła poznać życie i ludzi od każdej strony.
Czy czuje się pani spełniona?
– Czy czuję się spełniona? O tak! Czuję się zanurzona w życiu i spełniona.
To wielkie szczęście robić to, co się kocha, a ja kocham pisać. Realizuję się
ponadto na wielu innych płaszczyznach. Czynnie uczęszczam na zajęcia
na UTW, należę do zespołu tanecznego ,,Seniority” ( dwa razy w tygodniu
próba) i amatorskiego teatru. To właśnie aktywność sprawia, że czuję się
spełniona.
Rozmawiała Anna Dolska
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TABLICA
PROGRAM WYDARZEŃ
PIĄTEK 12 MAJA 2017

SOBOTA 13 MAJA 2017

Sala Ziemi Poziom 2

Sala Ziemi Poziom 2

12.00-13.20 Uroczyste otwarcie targów VIVA SENIORZY!
Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Viva! Wielkopolski Senior - edycja 2017
Fragment spektaklu Teatru Muzycznego w Poznaniu „Zakonnica w przebraniu”
Drzwi do Sali Ziemi otwarte będą od godziny 11.00

12.00-13.00 Teresa Lipowska czyta wiersze Jeremiego Przybory
Drzwi do Sali Ziemi otwarte będą od godziny 11.00

16.30–17.30 Spektakl muzyczny "BODO...tanga" Oksana Hamerska
i Radosław Elis z zespołem w składzie: Jan Zeyland - fortepian,
Michał Gajda - akordeon, Krzysztof Samela - kontrabas, Mirosław
Kamiński – perkusja. Drzwi do Sali Ziemi otwarte będą od godziny 15.30
Sport Poziom 1 / Otwarta Scena Sportowa
10.30-11.30 Dodaj życia do lat. Tańce integracyjne.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu
13.30-14.15 Zajęcia zdrowego kręgosłupa z elementami jogi dla początkujących.
Fundacja Senior Active
14.25-14.55 Gimnastyka z elementami tańca brzucha. Osiedlowy Klub KORONA
15.05-15.35 Szkolenie prawidłowej techniki marszu Nordic Walking.
Nordic Walking Polska
15.45-16.00 Kankan. Zakręcone babki
Scena Sportowa 1C
10.30-11.00 Szkolenie prawidłowej techniki marszu Nordic Walking.
Nordic Walking Polska
11.10-11.40 Spotkanie kominkowo-muzyczne, pląsy i zabawy.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
13.30-14.00 Fitness Latino. Salsa solo dla początkujących. Osiedlowy Klub KORONA
14.10-14.40 Sesja fitness z użyciem pierścieni Smovey.
Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem
14.50-15.20 Taniec ludowy z regionu Biskupizny. Uniwersytet III Wieku w Krobi
15.45-16.15 Edukacja, profilaktyka upadków i rehabilitacja pacjentów po upadkach.
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
(warsztat w ramach XII Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania technologiczne
i rehabilitacyjne w opiece nad seniorami")
UWAGA! Zapisy na pierwsze warsztaty w salach warsztatowych 0A, 0B, 1A, 1B zbierane
będą od 8 maja osobiście w Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24)
lub pod numerem telefonu 61 847 21 11. Lista zostanie zamknięta po jej zapełnieniu.
Zapisy na pozostałe warsztaty odbywają się przy odpowiednich salach warsztatowych
na godzinę przed rozpoczęciem spotkania.
Warsztaty Poziom 0 / Sala Zielona 0A
10.15-11.45 Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu - warsztat
„Damy radę” dla opiekunów osób niesamodzielnych. Fundacja Razem
Zmieniamy Świat oraz PPHU CITO sp. z o.o.
13.30-14.15 Czerniak od A do Z – warsztat profilaktyczny.
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka. Uczestnicy warsztatu będą mogli
skorzystać z badania znamion za pomocą videodermatoskopu.
14.20-15.05 Angielski pod Parasolem – warsztaty z języka angielskiego w formie
zabaw i gier oparte na interakcji z prowadzącymi (dla początkujących).
Fundacja PARASOL
Sala Czerwona 0B
10.30-11.30 Mixmediowe kartki na różne okazje – tworzenie kartek okolicznościowych
z różnych materiałów. Zespół Dziennych Domów Pomocy (Filia nr 1 i Filia nr 2)
13.30-14.30 Warsztaty literackie - omówienie sposobów tworzenia krótkich form
literackich (haiku, aforyzm). Prowadzenie: Danuta Bartosz, Edyta Kulczak.
Fundacja Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja”
14.35-15.20 Filcowanie – zakładki do książek. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”
15.25-16.10 Tworzenie kartek okolicznościowych.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”
Warsztaty Poziom 1 / Sala Niebieska 1A
10.15-11.45 Poznajmy się na Facebooku – warsztat pokazowy. Funclub Sp. z o.o.
14.00-15.45 XII Konferencja Naukowa z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji
nt.: Nowe wyzwania technologiczne i rehabilitacyjne w opiece nad seniorami.
Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN Oddział Poznań
13.00-14.00 Rejestracja uczestników
14.00-14.15 Powitanie Gości
14.15-14.30 Kuchnia przyjazna dla seniora – potrzeby i zalecenia przy aranżacji kuchni
14.30-14.45 Nowe potrzeby życiowe i innowacyjne koncepcje wspomagania
ruchu osób w wieku 50+
14.45-15.00 Złożoność wyboru samochodu dla seniorów
15.00-15.15 Inwestycja senioralna - czy w Polsce deweloperzy są dziś gotowi
na to wyzwanie?
15.15-15.30 Przyczyny i skutki upadków u osób w podeszłym wieku
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-16.15 Edukacja, profilaktyka upadków i rehabilitacja pacjentów
po upadkach – warsztat, sala 1C
Sala Pomarańczowa 1B
10.15-11.45 Życie przez okrągły rok - propozycje działań umożliwiających rozwój
intelektualny, poprawę kondycji fizycznej i relaks. Dbam o zdrowie
– nauka i dokumentowanie pomiarów ciśnienia krwi.
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
13.30-14.20 Nordic Walking – jak chodzić? - prelekcja. Nordic Walking Polska
14.25-15.10 Jak i czy warto czytać etykiety produktów spożywczych? Spójrz, co kupujesz
– zasady czytania etykiet i ich praktyczne wykorzystanie.
Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie”
15.20-16.05 Edukacja Finansowa 50+. Szanse i zagrożenia operacji finansowych
dokonywanych w oparciu o nowe technologie. Fundacja PARASOL

16.30-17.30 Koncert Ewy Bem. Drzwi do Sali Ziemi otwarte będą od godziny 15.30
Sport Poziom 1 / Otwarta Scena Sportowa
10.30-11.30 Chińskie ćwiczenia zdrowotne Taoistycznego Tai Chi.
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce Klub Poznań
13.10-13.40 Szkolenie prawidłowej techniki marszu Nordic Walking.
Nordic Walking Polska
13.50-14.50 Ćwiczenia zdrowotne. Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi
15.00-15.30 Muzykoterapia aktywna z wykorzystaniem rekwizytów.
Klub Seniora ASTER. Stowarzyszenie ASTER
15.40-16.10 Sesja fitness z użyciem pierścieni Smovey.
Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem
Scena Sportowa 1C
10.30-11.00 Sesja fitness z użyciem pierścieni Smovey.
Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem
11.10-11.50 Aktywne ćwiczenia ciała – taneczne, wzmacniające, relaksacyjne.
Ćwiczenia mięśni twarzy.
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
13.30-14.00 Spotkanie kominkowo-muzyczne, pląsy i zabawy.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
14.10-15.10 Dodaj życia do lat. Tańce integracyjne.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu
15.20-15.50 Szkolenie prawidłowej techniki marszu Nordic Walking.
Nordic Walking Polska
UWAGA! Zapisy na pierwsze warsztaty w salach warsztatowych 0A, 0B, 1A, 1B zbierane
będą od 8 maja osobiście w Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24)
lub pod numerem telefonu 61 847 21 11. Lista zostanie zamknięta po jej zapełnieniu.
Zapisy na pozostałe warsztaty odbywają się przy odpowiednich salach
warsztatowych na godzinę przed rozpoczęciem spotkania.
Warsztaty Poziom 0 / Sala Zielona 0A
10.15-11.45 Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu - warsztat
„Damy radę” dla opiekunów osób niesamodzielnych.
Fundacja Razem Zmieniamy Świat oraz PPHU CITO sp. z o.o.
13.05-14.35 Dziadek do gramofonu – otwarty warsztat DJ-ski. Jak połączyć świat
współczesny ze wspomnieniami za pomocą gramofonu, miksera,
laptopa i płyt winylowych. Fundacja „Nieściszalni”
14.45-16.15 PSP z ukulele czyli Przyjdź, Spróbuj i Podziel się radością
– warsztat gry na ukulele. Stowarzyszenie Psyche Soma Polis
Sala Czerwona 0B
10.15-11.45 Czerniak od A do Z – prelekcja i warsztat na temat nowotworu skóry.
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka. Uczestnicy warsztatu będą mogli
skorzystać z badania znamion za pomocą videodermatoskopu.
13.20-14.50 Papieroplastyka – wykonywanie ozdobnych toreb. Klub Seniora ASTER.
Stowarzyszenie ASTER
15.00-16.00 Łap słowo, które masz na końcu języka. Usprawnianie mowy i języka.
Stowarzyszenie Afazja
Warsztaty Poziom 1 / Sala Niebieska 1A
10.15-11.00 Zdrowy kręgosłup - prelekcja. Nordic Walking Polska
11.10-11.40 Testament sposobem na przedłużenie swojego życia - prawne i społeczne
aspekty sporządzania testamentów. Kampania "Napisz Testament".
Fundacja Otwarte Forum
13.30-15.00 Mediacje dla seniorów, czyli polubowne rozwiązywanie sporów.
Europejski Instytut Mediacji
15.05-16.05 Atrakcje Czarnogóry. Prowadzenie: Tanja Cieśla-Ilić.
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
Sala Pomarańczowa 1B
10.20-11.05 Aktywne ćwiczenia umysłu - zajęcia językowe i pamięciowe.
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
11.10-11.40 Prezentacja Wielkopolskiego Portalu Senioralnego „Brawo Senior”.
Fundacja Obywatelska „Czas Jaszczurów”
13.20-14.10 Druga młodość na wczasach senioralnych.
Prowadzenie: Anna Szałaj, Bogusław Zmączyński. Funclub Sp. z o. o.
14.20-16.10 Pomoc medyczna w nagłych przypadkach - gdzie szukać?
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Wielkopolski Odział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa

Ponadto:
• Porady z zakresu nowych technologii (laptop, smartfon) – stoisko CIS
• Konsultacje żywieniowe
• Badanie znamion skórnych: piątek 14.00-17.00, sobota 11.00-14.00
• Atrakcje na zewnątrz pawilonu 15
• Oferta organizacji w zakresie wolontariatu seniorów
• Projekcja spotów pokazujących działalność wystawców
• Atrakcje dla seniorów na wybranych stoiskach podczas trwających równocześnie
targów FitEXPO (wstęp wolny wraz z biletem na targi VIVA SENIORZY!)
Program może ulec zmianom, szczegółowe informacje - stoisko Centrum Inicjatyw Senioralnych

Kasy: wejście Południowe od ul. Głogowskiej,
Hol Wschodni (od Mostu Dworcowego),
wejście Zachodnie od ul. Śniadeckich przez pawilon 7 i 7A
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Ósma edycja targów

VIVA SENIORZY!

Fot. MTP

Wystawa
Jak co roku, podczas targów wystawią się organizacje
pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje działające na
rzecz osób dojrzałych i starszych, jak również instytucje i firmy
kierujące swoją ofertę do seniorów i seniorek.
„To niezwykła możliwość spotkania z organizatorami wydarzeń, do udziału w których, również na co dzień, zapraszamy seniorów w ciągu całego roku. To również okazja do tego,
by podziękować sobie wzajem za wspólne działania na rzecz
seniorów, zainspirować się wzajemnie, poznać, posłuchać
seniorów: co się u nich zmienia, jakie nowe ważne tematy
pojawiają się w ich życiu” – informuje Magdalena KrysińskaSowa z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Wolontariat
W tym roku organizatorzy zachęcają, zarówno wystawców,
jak i zwiedzających do refleksji nad wolontariatem seniorów.
„Być może narodzą się wśród seniorów odwiedzających
targi nowe obszary zaangażowania, wspólnie dzielonych idei
i zapału, by włączyć się w wolontaryjne działania obecnych
na targach organizacji” – dodaje Anna Kubiak z CentrumIS.
Na stoisku Centrum Inicjatyw Senioralnych wolontariusze
udzielać będą konsultacji cyfrowych (laptop i smartfon).
Warsztaty
Jak co roku seniorzy i seniorki będą mogli wziąć udział
w towarzyszących wystawie warsztatach edukacyjnych i artystycznych. Tematyka spotkań jak co roku jest bardzo różnorodna: od spotkań edukacyjnych organizowanych w ramach

Fot. MTP

Impreza organizowana we współpracy Miasta Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnego, Międzynarodowych
Targów Poznańskich i Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu odbędzie się 12 i 13 maja w pawilonie nr 15 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Partnerem targów jest Teatr Muzyczny w Poznaniu, który odpowiada za kształt kulturalnego programu wydarzenia.

Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, po warsztaty ukulele, spotkania z językiem angielskim, wspólne filcowanie i warsztaty didżejskie w ramach projektu „Dziadek do gramofonu!”.
Aktywność fizyczna
Nie zabraknie również aktywności fizycznej, do której zwiedzający zachęcani są niezmiennie od lat. Spróbować będzie można swoich sił w dyscyplinach takich jak: latino fitness, taniec brzucha, tai chi, nordic walking czy
zajęcia z wykorzystaniem pierścieni smoovey.
W tym roku podczas targów obecne będą również stowarzyszenia dbające o osoby chorujące na Alzheimera, czy chorych z afazją i ich bliskich.
Kultura
Teatr Muzyczny w Poznaniu, który jest Partnerem imprezy, zadbał o oprawę kulturalną wydarzenia.
„W piątek, po uroczystej inauguracji seniorzy i seniorki obejrzą fragmenty
musicalu Teatru Muzycznego w Poznaniu „Zakonnica w przebraniu”. Tego
samego dnia Oksana Hamerska i Radosław Elis wystąpią w spektaklu muzycznym „BODO...tanga”. W sobotę spotkamy się z Teresą Lipowską, aktorką
serialu „M jak Miłość”, która czytać będzie wiersze Jeremiego Przybory. A na
zakończenie targów zaprosimy seniorów na koncert Ewy Bem” – informuje
Magdalena Krysińska-Sowa z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Bilety
Bilety w cenie 10 zł (jeden dzień), 14 zł (dwa dni) będą do nabycia
w kasach biletowych w dniu imprezy lub w przedsprzedaży na www.tixer.pl
lub www.ticketpro.pl.
Więcej informacji: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24,
tel. 61 847 21 11 lub centrum@centrumis.pl.
Nr 1(37)2017 / My 60+ / 7

WOKÓŁ NAS

Bezpieczni starszacy
Komenda Miejska Policji w Poznaniu aktywnie włącza się we wszelkie
przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem osób starszych w Poznaniu. Tym razem Wydział Prewencji Komendy Miejskiej, we współudziale
z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta,
Centrum Inicjatyw Senioralnych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego oraz Fundacji „Senior Active, zorganizował
Konferencję dla Seniorów pod tytułem „KTO, JAK NIE TY?”
Jest to kontynuacja działań powołanej w ubiegłym roku
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, która na stałe wpisuje się w poznańską rzeczywistość. O tym, że wszelkie inicjatywy mają sens, nie trzeba nikogo przekonywać. Potwierdza to niestety smutna statystyka różnorodnych ataków
na osoby starsze. Mimo wszelkich działań prewencyjnych
seniorzy nadal stają się ofiarami bezwzględnych przestępców żerujących na nieświadomości osób w starszym wieku,
którzy w trosce o najbliższych, pełni ufności i jednocześnie
posiadanej wrażliwości na wszelkie przejawy chęci niesienia pomocy, stają się ofiarami. I o tym, jak ważna jest edukacja seniorów i postępowanie

w przypadku próby ataku na seniora, między innymi mówiono w siedzibie
Komendy Miejskiej. W spotkaniu z seniorami udział wziął Zastępca Ko-

mendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam
Kachel, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Hieronim Węclewski, Przedstawiciel Centrum Inicjatyw Senioralnych w Po-

znaniu Magdalena Krysińska – Sowa, Zastępca Dyrektora
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
w Poznaniu Agnieszka Ciucias, Dyrektor Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Poznaniu „Senior Active” Marta Bogusz – Czerniewicz, przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Piekarek oraz policjanci.
Liczny udział seniorów w Konferencji jest potwierdzeniem, że tego typu działania uwrażliwiające zarówno seniorów, jak i otoczenie na wszelkie zagrożenia czyhające
z różnych stron, powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i jednocześnie uniemożliwić, a przynajmniej
zmniejszyć ilość wszelkich ataków na osoby w starszym
wieku. Każdy z uczestników konferencji otrzymał dodatkowo upominek umożliwiający być widocznym po zmierzchu w postaci kamizelki, elementów odblaskowych, apteczki pierwszej pomocy oraz informatory o zagrożeniach.
Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa
Spotkania edukacyjne w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa organizowane są na terenie całego miasta tak, aby jak każda zainteresowana nimi osoba mogła z nich skorzystać. Uczestnicy zajęć otrzymują
Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz liczne gadżety,
które pomogą zadbać Państwu o swoje bezpieczeństwo.
Zachęcamy do uczestnictwa!

kaniem seniora w domu pomocy społecznej. Jak bronić się
przed umieszczeniem w placówce wbrew własnej woli.

Spotkania edukacyjne z zakresu prawa rodzinnego
Prowadzenie: Genowefa Pietraszewska

12 czerwca, godz. 11.00 Ubezwłasnowolnienie.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, co zrobić, gdy domownik z powodu stanu zdrowia psychicznego wymaga
ubezwłasnowolnienia - przesłanki i tryb postępowania. Co
zrobić, gdy ktoś z bliskich ma objawy uzależnień (alkohol,
hazard, komputer) - możliwości udzielenia pomocy.

22 maja, godz. 11.00 Domy Pomocy Społecznej.
Ustalanie kuratora - gdy zdrowie nie pozwala na samodzielne załatwianie ważnych spraw życiowych lub urzędowych. Jak dopełnić formalności z zamiesz-

Miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24
Zapisy: osobiście w siedzibie Centrum lub telefonicznie
61 847 21 11
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GŁOS MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

Seniorzy czekają na pełniejsze
usługi geriatryczne
22 kwietnia 2017 r. Poseł na Sejm RP dr Marek Ruciński
(.Nowoczesna) – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji
Zdrowia wraz z przedstawicielami sieci eksperckiej „Lepsza Polska” zaprosił, m.in. MRS na debatę poświęconą
przyszłości polskiego systemu ochrony zdrowia. Uczestniczyło w niej troje przedstawicieli Rady.
W trakcie dyskusji mocno wybrzmiało oczekiwanie poznańskich Seniorów na bogatsze usługi geriatryczne.
Obecnie w Poznaniu istnieją 4 poradnie geriatryczne,
w których lekarze pracują w ograniczonym wymiarze czasu. Przyjmując normę 2 lekarzy geriatrów na 100 tys. mieszkańców (545 tys.), powinno być ich jedenastu w pięciu
dzielnicach. Już te ogólne dane mówią o pilnej potrzebie
zwiększenia liczby poradni geriatrycznych oraz …liczby łóżek szpitalnych. Tymczasem w Poznaniu nie ma oddziału
szpitalnego o profilu geriatrycznym, zaś oczekiwane działania kierowane są do oddziałów internistycznych, gdzie
– jak stwierdziła NIK- umieralność seniorów jest 2-krotnie
wyższa, niż gdyby byli hospitalizowani na oddziałach geriatrycznych. Poza tym, senior leczony na oddz. geriatrycznym po opuszczeniu szpitala wyda w ciągu roku na dalszą

troskę o swoje zdrowie o 1380,- zł mniej, niż jego rówieśnik, który wyszedł
po leczeniu w oddziale internistycznym. Leczenie geriatryczne jest więc
w sumie efektywniejsze, czyli tańsze.
Reasumując – rozwiązaniem byłoby utworzenie Centrum Geriatrii i Gerontologii pod merytorycznym nadzorem Uniwersytetu Medycznego. Czy
poznańscy Seniorzy podzielają taki pogląd?
Zdzisław Szkutnik

Studyjna wizyta w Toruniu

Wzajemna wymiana doświadczeń jest jednym z efektywniejszych sposobów doskonalenia pracy Rad Seniorów
na rzecz starszych mieszkańców lokalnej społeczności.
Wychodząc z tego założenia MRS w Poznaniu odbyła
ostatnio dwie wizyty studyjne w najbliższych sąsiednich
miastach, m.in. w Toruniu. Wybrano się tam w gronie 6
członków Rady (spośród 15) i przedstawicielki WZiSS zajmującej się właśnie Seniorami. W Toruniu spotkano się
także z częścią Rady, która w całości liczy 25 osób.
Spotkanie na Ratuszu, które otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Rakowicz wprowadzając słuchaczy
w problematykę senioralną Miasta, okazało się bogate
we wzajemnie zaprezentowane doświadczenia obydwu
Rad przez Przewodniczących, tj. Krystynę Nowakowską
z Rady Seniorów Miasta Torunia i dr. Zdzisława Szkutnika
z Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Dyskusja potwierdziła dużą użyteczność spotkania, które w konsekwencji
wniesie zapewne garść ciekawych inspiracji do pracy Rad,
zarówno poznańskiej jak i toruńskiej.
Pogodne popołudnie spędzone na zwiedzaniu „klimatycznego” Torunia, nocleg w zabytkowym i zadbanym ho-

teliku, kuluarowe rozmowy z Kolegami z RSMT sprawiły, że wizyta ta będzie
długo i mile wspominana. Możliwa była dzięki przyznanemu MRS przez
RM budżetowi, wsparciu Z-cy Prezydenta Jędrzeja Solarskiego (zapewnienie transportu) oraz WZiSS, CIS (organizacja). To jednocześnie przykład
budującej współpracy MRS z UM i Radami Seniorów sąsiednich miast.
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WOKÓŁ NAS

Ogrody działkowe na miarę XXI wieku
Polskie ogrodnictwo działkowe obchodzi w tym roku piękny jubileusz 120-lecia swojego istnienia. Data ta wiąże się z powstaniem ogrodu działkowego „Kąpiele słoneczne” w Grudziądzu. W ciągu 120 lat powstało w naszym kraju blisko 5 000 ogrodów działkowych, w których działki uprawia prawie milion rodzin działkowych.
Szczególnie intensywny rozwój ogrodów działkowych na ziemiach
polskich miał miejsce po II wojnie światowej, a zwłaszcza w ostatnich 35
latach, pod rządami ogólnopolskiej samorządnej organizacji działkowców - Polskiego Związku Działkowców. Przez lata ogrody zmieniały swoje
oblicze. Od poletek warzywnych, na których uprawiano warzywa i owoce,
poprzez wyposażenie działek w elementy służące rekreacji, po wyposażanie ogrodów w infrastrukturę służącą zaspokajaniu potrzeb wypoczynku
i rekreacji wszystkich działkowców. Nie wszystkie jednak ogrody działkowe
nadążały za biegiem czasu. Nadal można spotkać tereny ogrodów, w których jakby czas stanął w miejscu. Najczęściej ma to miejsce w niewielkich
miasteczkach, oddalonych od aglomeracji wielkomiejskich, gdzie nadal
działka ma charakter uprawowy.

Program rozwoju
Ogrody działkowe były i nadal są utrzymywane głównie ze środków
jakie działkowcy wpłacają do kasy ogrodu. A że tych często brakuje działkowcom, w większości emerytom żyjącym ze skromnych świadczeń, to
i ogrody nie mogą liczyć na strumień pieniędzy z opłat ogrodowych, który
zaspokoiłby potrzeby inwestycyjne.
Dlatego Polski Związek Działkowców wypracował program rozwoju ogrodów działkowych i wskazał ścieżki jego realizacji. Ogrody działkowe chcące poprawiać swoją infrastrukturę mogą korzystać z bezzwrotnych dotacji
z funduszu rozwoju Okręgu i Rady Krajowej. Utworzony został w Związku
Fundusz Samopomocowy, który udziela ogrodom pożyczek na inwestycje
oprocentowanych w wysokości 1% rocznie, które można spłacać nawet
przez 5 lat. Od kilku lat coraz śmielej działkowcy sięgają po środki zewnętrzne. Umożliwia takie działanie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych,
która daje samorządom lokalnym prawo dofinansowania rozbudowy in-
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frastruktury rodzinnych ogrodów działkowych. Działkowcy
starają się także pozyskiwać środki z programów unijnych
i krajowych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie oraz
fundusze ochrony środowiska.

Współpraca z samorządami
Dobra współpraca zarządów ogrodów działkowych
z lokalnymi samorządami owocuje dotacjami na rozwój
ogrodów. Poszczególne miasta przyjmują uchwałami
swoich rad programy dofinansowania ogrodów stawiając
przy tym warunek, by ogrody w większym stopniu niż ma
to miejsce obecnie otwierały się na potrzeby mieszkańców miasta Idea otwierania ogrodów ma polegać na
umożliwieniu dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym
i mieszkańcom sąsiednich bloków korzystanie z alejek
ogrodowych, placów zabaw, urządzeń rekreacyjnych na
części wspólnej ogrodu w czasie sezonu ogrodniczego,
gdy w ogrodzie są działkowcy. Lekcje przyrody w ogrodach, wyposażanie ogrodów w kąciki ekologiczne, ścieżki
edukacyjne, przedsięwzięcia kulturalne, festyny , koncerty
imprezy dla dzieci to szczególnie pożyteczne formy otwierania ogrodów działkowych.

Konieczne inwestycje
Aby jednak nasi goście czuli się w ogrodach dobrze,
konieczne jest doinwestowanie w takich dziedzinach
jak: poprawa oświetlenia, monitoring terenów udostępnianych, ławki na alejach ogrodowych, modernizacja
domów działkowca, poprawa utrzymania
dróg i alejek ogrodowych, bram wjazdowych , ogrodzenia, tablic informacyjnych
itp. Pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych z pewnością przyczyni się do poprawy zagospodarowania naszych ogrodów
i zwiększeniem dostępności do nich, by
mogły cieszyć nie tylko samych działkowców ale i mieszkańców osiedli, którzy będą
akceptować dobre sąsiedztwo ogrodu
działkowego. Na to liczą sami działkowcy
jak i chętni do odwiedzania ogrodów działkowych przyciągających swoim urokiem
i zachęcającym do odpoczynku na ich łonie. I liczą, że ich głos zostanie wysłuchany
przez władze naszych miast i gmin.
dr Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD w Poznaniu

MY I ZDROWIE

PKPS w unijnym projekcie
,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”
Od początku roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi realizuje projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców
Poznania” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Wartość projektu to ponad 13 mln zł. Jego
partnerem jest Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych
i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych
do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych
w Poznaniu.
Polski Komitet Pomocy Społecznej będzie realizował
jeden z obszarów wsparcia w projekcie, mianowicie:
Obszar 1 - Centrum Opieki Środowiskowej w tym:

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, którym towarzyszy budowanie sieci wsparcia społecznego. Ponadto usługi te mogą być uzupełnione o specjalistyczne usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne i psychologiczne, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę wytchnieniową;
– szkolenia dla opiekunów faktycznych w miejscu sprawowania opieki
nad osobą zależną w zakresie metod przemieszczania chorych oraz
prawidłowej pielęgnacji.
Kryterium uczestnictwa w projekcie w ramach naszego obszaru wsparcia jest bycie:
– osobą niesamodzielną,
– opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych.
Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. W przypadku możliwości objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, preferowane jest wsparcie adresowane do osób
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz
do osób z zaburzeniami psychicznymi.

OGŁOSZENIE

Uwaga praca!
Zostań Opiekunem Osób Niesamodzielnych
Polski Komitet Pomocy Społecznej oferuje zatrudnienie dla 70
Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Osoby będą zatrudnione
na umowę cywilno-prawną na okres do listopada 2018 r. Preferowane są osoby z minimum rocznym doświadczeniem w opiece
nad osobami starszymi lub posiadające wykształcenie kierunkowe:
opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, lub inne pokrewne.
Poszukujemy również
wolontariuszy do współpracy z osobami starszymi.
Osoby zainteresowane pracą w charakterze Opiekuna Osoby
Niesamodzielnej czy wolontariusza zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Faridą Haidar pod nr tel. 667 947 615.
Nr 1(37)2017 / My 60+ / 11
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Cukier

– wpływ na zdrowie
i zawartość w produktach

W powszechnym rozumieniu, cukier to termin określający cukier
buraczany lub trzcinowy (sacharozę), który stosujemy do słodzenia.
Tymczasem z punktu widzenia żywieniowego słowo „cukry” oznacza
wszystkie jednocukry i dwucukry – m.in. glukozę, fruktozę, sacharozę
i laktozę. Taką właśnie definicję cukrów przyjęto na potrzeby znakowania produktów spożywczych. W informacji o wartości odżywczej
znajdziemy następujące pozycje: „węglowodany” oraz „w tym cukry”.
Pojęcie „węglowodany” odnosi się do łącznej ilości węglowodanów
przyswajalnych znajdujących się w produkcie. Dodatkowo podaje się
ilość samych cukrów.

Węglowodany stanowią podstawowe źródło energii dla człowieka.
Z punktu widzenia żywieniowego zarówno nadmiar, jak i niedobór węglowodanów w diecie jest dla człowieka niekorzystny. Nadmiar cukrów
jest magazynowany w postaci tkanki tłuszczowej. Powinno spożywać
się przede wszystkim węglowodany złożone. Wysoka konsumpcja
cukrów jest przyczyną chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga
i otyłość, a pośrednio także nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy. Spożywanie dużych ilości słodyczy
i słodkich napojów koreluje ponadto z częstszym występowaniem
próchnicy zębów, a także obniżonym spożyciem innych, bardziej wartościowych produktów.
Należy pamiętać, że cukier niejedno ma imię. W produktach spożywczych występuje w wielu postaciach, nie tylko cukru białego (sacharozy). Cukier to także wymienione na etykiecie: glukoza, fruktoza,
dekstroza, maltodekstryna, syrop glukozowy, syrop skrobiowy, syrop
glukozowo-fruktozowy, syrop z agawy, syrop daktylowy, słód jęczmienny, miód. Oczywiście sama obecność cukru lub innych składników sło12 / My 60+ / Nr 1(37)2017

dzących nie powinna dyskredytować danego produktu. Niekiedy producenci dodają go jedynie w celach
aromatycznych lub dla „złamania” smaku. Z kolei ich
brak na liście składników nie oznacza, że produkt możemy jeść bez ograniczeń. Zawsze należy sprawdzić jego
wartość odżywczą. Ponadto należy pamiętać, że cukry
występują nie tylko jako składnik dodany. Stanowią
także naturalny komponent m.in. owoców czy mleka.
Warto wiedzieć, że cukry mogą być dodawane do podobnych asortymentów żywności w różnych ilościach.
Dlatego czytajmy etykiety!
Zaleca się ograniczanie spożywania produktów, do
których cukier jest dodawany w trakcie procesu produkcji. Zachęca się także producentów żywności, aby
modyfikowali receptury swoich produktów dążąc do
obniżenia w nich zawartości cukru dodanego.
Do produktów, w których składzie znajduje się głównie cukier, możemy zaliczyć: czekoladę, wyroby cukiernicze, miód oraz dżemy.
Należy pamiętać, że z wiekiem spada metabolizm
i jesteśmy mniej aktywni fizycznie, a co za tym idzie,
nasz organizm nie potrzebuje już tylu kalorii jak dawniej. Cukier to też w większości puste kalorie, których
nadmiar prowadzi do otyłości, a ta powoduje cukrzycę
i nadciśnienie.

Zawartość cukrów
w przykładowych produktach:
Grupa produktu

Zawartość cukrów
(g/100 g)

Mleko

4,5-5

Przetwory mleczne (jogurty, serki,
desery)

3-18

Zbożowe produkty śniadaniowe

1-40

Warzywa świeże

0,6-7

Owoce świeże

0,5-16

Dżemy

30-60

Słodycze

8-98

Soki owocowe
Napoje

0,4-10,8
9-12
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Len

– lek na odleżyny
i bariera dla potu

O niezwykłych właściwościach lnu rozmawiamy z prof. dr Ryszardem M. Kozłowskim, zastępcą dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Poznaniu, niekwestionowanym,
międzynarodowym ekspertem od lnu. Nasz rozmówca jest redaktorem naczelnym pisma Journal of Natural Fibers, które wydaje w języku angielskim
w USA.

Jak pan przyjął wiadomość o lnianej koszuli, najstarszej
na świecie, bo mającej 5100 lat? Jej wiek potwierdziło
badanie radiowęglowe w Oksfordzie. Naukowcy uznali
ten fakt za przełomowe archeologiczne odkrycie roku
2016.
– W Kairze, w muzeach, oglądałem wiele mumii owiniętych w lniane tkaniny, które w dobrym stanie zachowały
się do naszych czasów, ale nie były tak wiekowe. Jeden
z zaprzyjaźnionych egipskich profesorów pokazał mi też
nie wystawiane w muzeach cenne zapiski dotyczące
lnu, ale ja szczególną uwagę zwróciłem na len cienki jak
muślin, a wyrabiany za czasów egipskich starożytnych dynastii. Aby uzyskać taki efekt, Egipcjanki międliły włókna
w ustach ze śliną, bo tylko w ten sposób usuwano substancje mineralne. My opracowaliśmy współczesną metodę otrzymywania podobnej przędzy, która polega na
obróbce enzymatycznej nadającej tkaninie szlachetnej

miękkości. Ale w przypadku Egiptu było to pierwsze zastosowanie enzymów (znajdujących się w ślinie) do tego procesu.
Co dzisiaj, w zmienionym świecie przez ponad 50 lat pana przygody
z lnem, jest hitem?
– Prawdziwym hitem trzeba obecnie nazwać ogromnie poszerzone różnorodne zastosowanie lnu – od doskonałej, wielofunkcyjnej odzieży,
prozdrowotnych leczących rany opatrunków, poprzez oleje powszechnie
używane jako zdrowa, naturalną żywność, czy wreszcie produkt znany
jako suplement diety o zastrzeżonej nazwie Boflax. Na końcu tej listy
wymienię jeszcze materiały kompozytowe. Len będzie stanowił ważne
ogniwo w działaniu powstałego w 2014 r. Stowarzyszenia „Żywność dla
Przyszłości”.

Fot. P. Jasiczek

Czym len uwiódł pana, wykształconego chemika UAM?
– Sprawił to przypadek, ponieważ po studiach zaproponowano mi pracę w Śląskim Instytucie Ciężkiej Syntezy
Organicznej oraz w AGH. Mogłem więc wybierać, ale nie
chciałem wracać tam, skąd pochodziłem. Wtedy padła
propozycja poznańskiego ówczesnego Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych. I tak się zaczęła moja zawodowa kariera związana z lnem, którą rozpocząłem od uruchomienia pięciu fabryk lnianych płyt paździerzowych.
Chemia okazała się bardzo przydatna, a pierwszym,
spektakularnym sukcesem naszego Instytutu (i naszej
wybitnej specjalistki dr. Stefanii Manyś) było uruchomienie absolutnie rewelacyjnych, prozdrowotnych skarpetek lnianych. Ich niezwykłe zalety docenione na wielu
konkursach ośmieliły nas na tyle, że zaproponowaliśmy
je... amerykańskim żołnierzom, którzy brali udział w Pustynnej Burzy w Iraku. Odpowiedź podpisał sam generał Schwarzkopf, który przyznał, że jakość skarpet jest
doskonała, ale armia USA z zasady musi być ubierana
w amerykańskie wyroby.

Fot. P. Jasiczek

Czy odkryliśmy już wszystkie tajemnice lnu?
– Nowoczesne technologie i wiedza o tej roślinie ciągle się rozwijają, więc
nadal uczymy się nowych rzeczy. Podam taki przykład. Kilka lat temu gościliśmy naukowca z Japonii, który zwrócił nam uwagę na lnianą odzież,
która, jak żadna inna, fizjologicznie odpowiada człowiekowi. Len prawidłowo przetworzony nigdy nie wywoła alergii!
Rozmawiała Danuta Pawlicka
Źródło: Moja Harmonia Życia nr 2
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Serce

i spontaniczność
Z Faridą rozmawia Ewelina Rajchel
Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia z dzieciństwa związane z muzyką?
Czym jest ona dla Ciebie?
– Myślę, że nigdy nie żyłam bez muzyki, moje dzieciństwo było po prostu nią
wypełnione. Bez muzyki nie wyobrażam sobie życia. Doświadczyłam jednak
wiele bólu z jej powodu.
Jakie są Twoje ulubione style muzyczne i co jest dla Ciebie najważniejsze
w interpretacji?
– Bardzo kocham bluesa. W interpretacji najważniejsze jest dla mnie serce
i spontaniczność.
Co sądzisz o dzisiejszej muzyce, a szczególnie o artystach obecnych teraz
na rynku muzycznym? Czy jest ktoś, kogo podziwiasz?
– Szczerze mówiąc słucham tylko Niemena i muzyki klasycznej. Nie mam zbyt
wiele czasu pomiędzy teatrem a filmem, tak więc nie śledzę działań innych
artystów.
W jakich okolicznościach i kiedy poznałaś Czesława Niemena? Dlaczego
stał się dla ciebie taki ważny?
– Mojego kochanego Niemena poznałam na festiwalu Cantagiro w roku
1970 w Recoaro Terme. Niemen jest postacią wyjątkową, duszą nie z tych
czasów, nawet jeśli modernistyczną, to cudowną, wrażliwą. Nigdy, w całym
moim życiu nie spotkałam osoby, która choćby odrobinę była do niego podobna, jest jedyny, wspaniały.
W jaki sposób Czesław postrzegał życie, jaka była jego życiowa filozofia?
– Jego sposób życia zawierał się w słowie „pokój” - żyj i pozwól żyć. Walczył
jednak bardzo dla swojego kraju poprzez swoją sztukę. W tamtych czasach
było wiele problemów, które były dla niego udręką. Próbował wyjechać z Polski do Włoch, ale jego myśli kierowały się zawsze ku jego krajowi i ku jego
rodakom, którzy cierpieli. On postanowił wrócić do nich, żeby być razem
z nimi w cierpieniu.
Czy to prawda, że Czesław wiele razy próbował przekonać cię, żebyście
byli razem? Dlaczego zdecydowałaś się odejść?
– Ponieważ w tamtym okresie mój tata był bardzo chory. Złożyłam Bogu przyrzeczenie, że jeśli tata wyzdrowieje, zrezygnuję z miłości swojego życia, to
jest z Niemena, z Giulio (tak Farida nazywała Czesława, od jego drugiego
imienia Juliusz - przyp. tłum). Mój ojciec wyzdrowiał, a ja dotrzymałam obietnicy z rozsądkiem, którego nigdy później bym w sobie nie odnalazła. W tej
historii, zapłaciliśmy wszystkim, co mieliśmy, zarówno ja, jak i mój ukochany.
Wycierpieliśmy zbyt wiele, to było wręcz nieludzkie. To, co nie daje mi nadal
spokoju to myśl o całym tym bólu, który zadałam sobie i Niemenowi.
Podczas tych kilku dni spędzonych z tobą w Poznaniu, jedno z twoich
zdań bardzo utkwiło mi w pamięci, że w człowieku jest wszystko, dobro
i zło, miłość i nienawiść - to my jednak decydujemy, którym uczuciom da14 / My 60+ / Nr 1(37)2017

jemy upust, decydujemy co z naszego wnętrza wychodzi
na świat.
– Od dziecka zawsze uważałam, że w istocie ludzkiej jest
wszystko: złośliwości, zazdrość, egoizm, wszystko razem. Zbytecznym jest mówienie, że to czy tamto mnie nie dotyczy. Zrozumiałam, że każdy z nas ma świadomość iwie, co chce dać
światu swoim życiem. Ja osobiście zapłaciłam wielkim bólem
za to by wysyłać światu uczciwość i czystość, ale gdybym mogła cofnąć czas zrobiłabym tak samo, oczywiście nie wszystko.
Farida – właściwie Concetta Gangi - urodziła się w Katanii pod koniec lat 40. Jej ojcem był Włoch, a matką Egipcjanka. Piosenkarka
brała udział w licznych konkursach wokalnych. W 1966 roku wystąpiła (pod pseudonimem Ketty Gangi) na Festiwalu Nieznanych
w Ariccia. W 1970 roku wzięła udział w tournee, prezentując piosenkę „Pensami stasera”. Podczas tych występów została zauważona przez Czesława Niemena, który zaprosił ją na festiwal w Sopocie, gdzie otrzymała Nagrodę Dziennikarzy. Wtedy zrodziła się jej
popularność w krajach środkowoeuropejskich. W Polsce jej płytę
„Farida” wydały Polskie Nagrania. W latach 80. wycofała się z życia
artystycznego. W roku 1995 ukazała się płyta „Di amore In amore”,
a w roku 2005 artystka powróciła na scenę z utworem „Decisamente complici”. W 2009 roku wystąpiła z recitalem w Polsce podczas
poznańskiego koncertu z okazji 70. urodzin Niemena. W 2017 r.,
w Poznaniu wystąpiła 22 i 23 kwietnia.

Fot. Roman Szymański

MY I ZDROWIE

Na seks
nigdy nie jest
za późno
Zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet eksperci zalecają co najmniej jeden orgazm w tygodniu. Seks po 65.
roku życia daje mnóstwo korzyści dla samopoczucia, związku i zdrowia. Seniorzy mogą być najlepszymi kochankami. Z badań wynika, że kobiety po 70-tce czerpią z seksu więcej satysfakcji niż w wieku 40 lat. Co radzą
specjaliści?
Eksperci polecają jeden orgazm w tygodniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego – zarówno dla
mężczyzn, jak i dla kobiet. Taka częstotliwość wystarcza
do tego, by wzmocnić układ krążenia, przeponę miednicy,
a także systemy nerwowy i odpornościowy.
– Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby
również w starszym wieku uprawiać seks dużo częściej,
nawet codziennie. Udane życie seksualne przynosi mnóstwo korzyści dla zdrowia, a także poprawia samopoczucie i wzmacnia związek – mówi prof. Shlomo Noy, wybitny
specjalista w zakresie geriatrii oraz autor prac i książek na
ten temat.
Ważna jest oczywiście nie tylko częstotliwość i regularność, lecz także jakość seksu – poczucie intymnej bliskości, czułość i wzajemne zrozumienie. Wtedy seks daje też
solidny zastrzyk endorfin, przekładając się na natychmiastowe odczucie entuzjazmu i szczęścia. Endorfiny działają
również jak naturalny środek przeciwbólowy.
Co daje seks 65+?
• Zmniejsza ryzyko depresji
• Poprawia pracę układu krążenia
• Wzmacnia odporność
• Wzmacnia układ mięśniowo-kostny
• Powoduje, że ciało staje się bardziej elastyczne
• Pomaga spalić nadmiar kalorii
• Działa przeciwbólowo – 1 stosunek równa się 2 tabletkom aspiryny
• Chroni przed nowotworami, w tym rakiem prostaty i rakiem piersi
Na seks nigdy nie jest się za starym
Seniorzy mogą być najlepszymi kochankami. To dlatego, że seks w starszym wieku trwa nieco dłużej, dzięki
czemu kobiety mogą czerpać z niego większą satysfakcję.

Z badań przeprowadzonych przez amerykańską organizację National
Council on Aging (NCOA) wynika, że kobiety po 70-tce czerpią z seksu
więcej satysfakcji niż po 40-tce. Dodatkowo, osoby starsze zdecydowanie
lepiej znają i rozumieją swoje oczekiwania, mają wreszcie więcej czasu
tylko dla siebie, a także mniej stresu.
Z przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii badań Longitudinal Study of
Ageing (2015) wynika, że wśród 70 i 80-latków nawet 54% mężczyzn i 31%
kobiet uprawia seks przynajmniej dwa razy w miesiącu. Z drugiej strony,
w grupie osób w wieku powyżej 50 lat, 39% mężczyzn ma kłopoty z erekcją, a 27% kobiet zgłasza niezdolność do uzyskania orgazmu.
Seniorzy doświadczają nieraz również innych problemów zakłócających radość z seksu. To przede wszystkim inkontynencja (nietrzymanie
moczu), zaburzenia hormonalne czy suchość pochwy. Tylko niewielka
część seniorów odwiedza lekarza w celu poprawienia jakości swojego
życia seksualnego. Najczęściej wstydzą się lub uważają, że ograniczenia
w tym obszarze są w starszym wieku czymś zwyczajnym.
– W przypadku problemów tego rodzaju warto skonsultować się z lekarzem. Tym bardziej, że na przykład problemy z erekcją mogą oznaczać poważniejsze kłopoty z układem krążenia. Pod względem czysto
fizjologicznym nie istnieje żadna granica wieku, poza którą seks jest już
niemożliwy – podkreśla prof. Shlomo Noy.
Jak utrzymać lub zwiększyć apetyt na seks?
Codziennie się ruszaj – spacer, jazda na rowerze, taniec, joga, pilates,
gimnastyka mają zbawienny wpływ na układ krążenia, ogólną kondycję.
Dbaj też o zbilansowaną dietę – nabiał, drób i owoce morza są szczególnie wskazane. Unikać trzeba cholesterolu, alkoholu, kawy i papierosów.
– Życiu seksualnemu sprzyja zasadniczo wszystko to, co składa
się na zdrowy tryb życia, i to niezależnie do wieku. Jeśli organizm jest
w dobrej formie, odpowiednio odżywiony i nawodniony, to w naturalny sposób przenosi się to również na seksualną aktywność. Poza tym
człowiek dobrze czuje się wtedy mentalnie i akceptuje się takim, jakim
jest, a to fundament udanego życia seksualnego – podsumowuje prof.
Shlomo Noy.
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Medal
„Za długoletnie
pożycie małżeńskie”
Uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego należy
do wyjątkowych w życiu wielu seniorów. Ceremonie wręczenia
medali odbywają się średnio raz w miesiącu z udziałem Prezydenta Miasta, w czasie której następuje akt dekoracji Jubilatów
oraz wręczenie legitymacji pamiątkowych. Ta podniosła uroczystość na długo zapada w pamięci uczestników. Jednak wiele małżeństw,
mimo posiadania odpowiedniego stażu, nie zawsze z tego korzysta. Co
jest tego powodem?
Większość małżeństw oczekuje na takie zaproszenie, jednak nie wie,
że zgłoszenie nie jest dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego automatycznie, a należy tego dokonać indywidualnie, czy to osobiście, czy
za pośrednictwem rodziny lub przyjaciół. To jest główny powód, że wiele
małżeństw nie otrzymuje medalu i nie bierze udziału w uroczystości.
Aby tego uniknąć, postanowiliśmy wyjaśnić i przybliżyć procedurę zgłoszeniową. Miejscem złożenia wniosku jest w Poznaniu Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro pokój 138, 137, 136 tel. 61 646-33-44.
Wniosek powinien zawierać dane jubilatów wraz z podaniem daty i miejsca
zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL. Wnioski o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Wielkopolskie-

go Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego
województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co
obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli
rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz.
450 z późn. zm./2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie
orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743/
Roman Szymański

Nowe Centrum opieki nad seniorem w Poznaniu
W dawnym szpitalu im. Strusia w Poznaniu powstanie największe w Polsce centrum opieki. Realizatorem całości przedsięwzięcia jest firma MEDI-System, która za kwotę 40 mln zł. kupiła od miasta poszpitalny kompleks
przy ul. Szkolnej. Poza budynkami szpitala częścią składową zakupu to
również dawna willa Hipolita Cegielskiego oraz skrzydło dawnego klasztoru Karmelitanek.
Plany zagospodarowania zakupionej struktury przewidują powstanie
w tym miejscu kompleksowego centrum opieki nad seniorem. Znajdować
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się będą: dom seniora dla 140 pensjonariuszy z całodobową opieką oraz dla osób, które potrzebują opieki tylko w ciągu dnia, 50 apartamentów dla seniorów oraz klinika rehabilitacyjna. Pierwsze usługi mają być dostępne już w 2020 r.
Położone w samym centrum Poznania budynki, w pobliżu Starego Rynku, wydają się wyjątkowo ciekawą lokalizacją,
umożliwiającą seniorom o różnym stopniu możliwości i aktywności, korzystania z wielu atrakcji, na jakie pozwala wyjątkowe
sąsiedztwo. Dodatkowym atutem jest bliskość przystanków
komunikacji miejskiej, kościołów i placówek handlowych,
a jednocześnie placówka w takiej lokalizacji pozwala włączyć
starsze osoby do życia kulturalnego miasta. Dzięki istniejącym
budynkom, we wnętrzu kompleksu, zrewitalizowany ogród
stanie się swoistą enklawą spokoju, co umożliwi pensjonariuszom spędzać czas w ciszy pośród zieleni i z dala od ewentualnego hałasu emitowanego na zewnątrz. Taka formuła daje
poczucie bezpieczeństwa i możliwość współżycia w środowisku przez osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej, a jednocześnie staje się ciekawą propozycją dla
seniorów o różnych potrzebach i wymaganiach.
Tekst i foto: Roman Szymański

NIEZBĘDNIK ZUS

Od tych tablic zależy Twoja emerytura
Od kwietnia zmianie uległy tablice średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn.
Tablice trwania życia ogłasza corocznie Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Wyrażają one w miesiącach, wspólne dla kobiet
i mężczyzn, średnie dalsze trwanie życia. Tablice te stanowią
podstawę do obliczenia emerytur na nowych zasadach.
Obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.
Średnie dalsze trwanie życia natomiast to wielkość statystyczna, która określa przeciętny okres, jaki zazwyczaj upływa
od ustalenia prawa do emerytury do dnia naszej śmierci.
Pomaga ustalić jak długo prawdopodobnie będziemy na
emeryturze i równomiernie rozłożyć zgromadzone składki.

Emerytura przyznawana na nowych zasadach to równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia
emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawą obliczenia jest zaś kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie

emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS-ie (od 1 stycznia 1999
r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.).
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wiek emerytalny stopniowo się wydłuża i ostatecznie miał osiągnąć, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn - 67 lat. Jednak wiemy już, że od października 2017 r. wiek emerytalny
zostanie obniżony i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Wszystkie osoby, które 1 października będą miały ukończone 60 lat (kobiety)
i 65 lat (mężczyźni) będą mogły złożyć wniosek o emeryturę.
Należy jednak pamiętać, że przejście na emeryturę to możliwość, a nie
obowiązek. Każdy indywidualnie zdecyduje, czy przejść na emeryturę w wieku emerytalnym, czy pracować dłużej. System ubezpieczeń społeczny oparty
jest bowiem na koncepcji zdefiniowanej składki, która zakłada, że im dłużej
pracujemy, im wyższe składki opłacamy i później przechodzimy na emeryturę, tym mamy wyższe świadczenie emerytalne.
W podjęciu decyzji, czy przejść na emeryturę teraz, czy może warto jeszcze trochę popracować i mieć wyższe świadczenie, pomogą nam doradcy
emerytalni, którzy w połowie roku pojawią się w placówkach ZUS. Z ich porady będą mogły skorzystać osoby, którym do wieku emerytalnego brakuje
nie więcej niż 12 miesięcy. Doradca udzieli wszelkich niezbędnych informacji
i pomoże w skompletowaniu wniosku o przyznanie świadczenia. Ponadto,
doradca, przy pomocy kalkulatora emerytalnego, wyliczy nam prognozowaną emeryturę i zobrazuje jak ona się zmieni, gdy będziemy pracować
przykładowo dwa lata dłużej. Jednak, aby taka symulacja była wiarygodna,
powinniśmy mieć wyliczony kapitał początkowy.
Marlena Nowicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie wielkopolskim

Planujesz emeryturę?
Sprawdź, czy masz kapitał początkowy!
Chcesz przejść w krótce na emeryturę? Sprawdź, czy
masz już naliczony kapitał początkowy. Jeśli nie, nie czekaj! Już teraz złóż wniosek o jego ustalenie – apeluje ZUS.
1 października br. wejdą w życie przepisy, które obniżają
wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
W Wielkopolsce przewiduje się, że w związku z tymi zmianami, w 2017 r. na emeryturę będzie mogło przejść 28250

osób. Z pośród tych potencjalnych emerytów, aż 27 procent nie wystąpiło
jeszcze z wnioskiem o wyliczenie kapitału początkowego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje zatem do osób, które w tym
roku planują przejść na emeryturę, a nie złożyły jeszcze wniosku o wyliczenie
kapitału początkowego, aby jak najszybciej o jego ustalenie wystąpiły. Obliczenie kapitału początkowego już teraz, skróci bowiem czas oczekiwania na
przyznanie emerytury.

Liczba potencjalnych
emerytów w 2017 r.

Liczba potencjalnych
emerytów w 2017 r.
bez kapitału początkowego

Procent potencjalnych
emerytów w 2017 r.
bez kapitału początkowego

I Oddział ZUS w Poznaniu

8274

2323

28%

II Oddział ZUS w Poznaniu

8516

2463

29%

Oddział ZUS w Pile

3460

887

26%

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

8000

1992

25%

Wielkopolska

28250

7665

27%

Oddziały ZUS/dane
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MY I POEZJA

Ewa Biegańska i jej obrazy
słowem malowane
Ewa Biegańska urodziła się w grudniu 1945 r. w Poznaniu. Z wykształcenia plastyczka, z zamiłowania poetka. Od 1966
roku pracowała w Pałacu Kultury w Poznaniu w Pracowni Plastyczno-Dekoratorskiej. Od 1985 roku rozpoczęła działalność w Sekcji Wystaw w Pałacu Kultury, a następnie – po przekształceniu tej instytucji – w Dziale Wystawiennictwa CK
Zamek, gdzie zajmowała się pracą wystawienniczą aż do przejścia na emeryturę w 2002 r. Nie pracując już zawodowo
zaczęła rozwijać swoją pasję turystyczną i ćwiczyć nordic walking.
Autorskie obserwacje przyrody, wrażenia i przemyślenia notuje w zbiorku „Szufladowe rymowanki”.
Życie
Nie przeglądam nekrologów,
bo to strona cienia.
Ja – radośnie chłonę życie.
Mnie tam jeszcze nie ma…

Bolesna prawda
Dzisiaj każde nowe zdjęcie
pozbawia mnie złudzeń.
Bezlitośnie pokazuje,
jak słabnę w naturze.
Chociaż w duszy ciągle wiosna,
to na twarzy zmarszczek splot.
Jak pokonać tę różnicę?
Prosto. Nie rób sobie fot!

Grzybobranie
Na zielonym mchu dywanie
pan borowik sobie śpi.
Marzy, że gdy słonko wstanie,
to osuszy rosy łzy.
A tu nad nim brzęczy muszka,
że grzybiarza zręczna dłoń,
chce go zabrać do garnuszka,
by uzyskać grzybów woń.
Lecz borowik się nie złości,
bo to życia dobry kres.
Zamiast zgrzybieć w samotności,
z apetytem dać się zjeść.
/Miały 2014/
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Opiekun
Cztery kurki i kogucik
nad strumienia brzegiem,
lecz pośpiechu pazurkami
w mokrej ziemi grzebie.
Gdy robaczka lub ziarenko
kogucik znajduje,
to gulgocząc i dreptając
kurki przywołuje.
Dumnie patrzy, kiedy one
szybko się zbiegają
i radośnie pogdakując
przysmaki zjadają.
Bo mądry kogucik
znając swoje siły,
dba by jego kurki
w dobrej formie były.

Leśna miłość
Piękna smukła sosna
wprost do nieba strzela.
Przy niej młody dąbczak
ramiona otwiera.
Czule obejmuje sosnę konarami,
niby ośmiornica
długimi mackami.
W miłosnym uścisku
tak się zapamiętał,
że sosenka w talii
już jest całkiem cienka.
/Sieraków 2014/

Drwale
Słysząc w lesie piły
drzewa medytują.
Czy pójdą na opał,
czy się uratują?
Co zrobi zwierzyna,
gdy las będzie rzadki?
Pójdzie na osiedla,
wyjadać odpadki.
/Zalasewo 2013/

Odgłosy w lesie
Gdy komórka dzwoni w lesie,
to zwierzęta nasłuchują,
skąd te dziwne dźwięki
do nich dolatują.
Czy to ptak inaczej śpiewa?
Czy inaczej dzięcioł bada?
Nie, to tylko człowiek,
co ze skrzynką gada.
/Zalasewo 2013/

Skok w bok
Idę sobie leśną ścieżką,
jeździec mnie wyprzedzić chce.
Wolniuteńko stępem jedzie,
by ominąć mnie.
Chcąc przepuścić jeźdźca przodem
na pobocze robię skok.
Nie pomyślcie tylko sobie,
że to był „skok w bok”.
/Zalasewo 2013/

MY I POEZJA
Strach ma wielkie oczy
Kiedy sama jestem w lesie,
to w panice serce drga,
gdy na drugą stronę ścieżki
wielkie stado dzików gna.
Cichuteńko sobie stąpam,
by nie budzić złego licha.
Nasłuchując z wielką trwogą,
co tam w gąszczu wzdycha.
Coś się kładzie długim cieniem.
Ja na plecach ciarki mam.
A to tylko krzew jałowca,
co w oddali stoi sam.
/Zalasewo 2014/

Lipowy miód
Mądra pszczoła pszczółce małej
taką radę dała:
Nie na każdy siadaj kwiatek,
byś pyłek zebrała.
Wybierz rzepak i akację,
grykę lub kwitnący sad,
ale zawsze leć na lipę,
tam najsłodziej pachnie kwiat.
Bo lipowy miód
to jest taki cud,
choć na świecie mróz,
latem pachnie już.

Szczęście
Kiedy szczęście się uśmiecha,
to je szybko chwytaj w dłoń.
A gdy zacznie Ci uciekać,
to nie czekaj, tylko goń.

Dmuchawiec
Nasze życie jak dmuchawiec
tak ulotne jest.
Świtem złote jak słoneczko,
srebrna głową zmierzch.
Gdyby nawet najpiękniejszy
ten dmuchawiec był,
to najlżejszy podmuch wiatru
rozwieje go w pył.
Nasze życie jak dmuchawiec
tak ulotne jest,
więc nie przeocz żadnej chwili,
kiedy jest the best!

Czas
Ja nie martwię się sobą.
Ja nie martwię się Tobą.
Ja martwię się tym czasem,
co tak cichutko umyka
i drzwi za sobą zamyka.
Na co mi rącze konie?…
Na co mi świata czary?
Gdy dreptać tylko mogę,
podobna do niezdary.
I tylko to mnie cieszy.
I tylko to mnie trzyma,
że serce jeszcze młode
i wspomnień wciąż przybywa.

Reklama
W telewizji nawołują:
ma kobieta być jak kwiat.
Ładnie pachnieć i wyglądać,
Nie posiadać wad.
Wcierać kremy i balsamy,
by nie został czasu ślad.
Maltretować własne ciało,
gorzej niż sam kat.
Omijajcie te reklamy.
Wam nie trzeba żadnych rad,
bo uciekną bezpowrotnie
najpiękniejsze z lat.
/Swarzędz 2014/

Dedykacja dla wnuka
Hej! Używaj młodości,
kiedy jeszcze trwa.
I nie uroń z jej szczodrości,
ani nocy, ani dnia.
Hej! Używaj tej młodości,
bo tak krótko trwa.
A jak blisko do starości,
odpowiedzieć mogę ja…

Przestroga
Kiedy komuś chcesz dopomóc,
a on tego nie chce,
nie narzucaj mu się siłą,
bo Ciebie podepce.
Nie chce nawet Twojej rady,
to mu jej nie wciskaj.
A zachowasz dobre imię
i szacunek zyskasz.

70-latce
Siedemdziesiąt lat minęło.
Hucznie więc obchodźmy je.
Bo nie każdy taką datą
może w życiu chwalić się.
I radości będzie wiele,
każdy już z dzisiejszym dniem
bez limitu i płacenia
będzie jeździł ZTM.
Małolaty niech zazdroszczą,
co wciąż z PEKĄ męczą się.
Bo na takie super-granty
długo, długo czeka się.
A więc, droga Jubilatko,
Ty się z tego tylko ciesz,
że bez stresu i pośpiechu
możesz jechać tam, gdzie chcesz.

Moja własność
Polecano mi w aptece
na cellulit dobry krem,
co odnowi moje ciało
już z dzisiejszym dniem.
Chociaż w tak cudowną magię
bez zastrzeżeń wierzyć chcę,
to nie cofnie kalendarza
żaden balsam, żaden krem.
Zatem moje miłe panie
prostą dziś odpowiedź dam.
Gdy już nic mi nie zostanie,
to cellulit chociaż mam.

Wyboru dokonała:
Krystyna Wiśniewska
/2013/
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Wiosenny horoskop My60+
Baran
21.03 – 19.04
Dobrze wykorzystasz nadchodzący czas bo sprzyjać
temu będzie zarówno wspaniała pogoda, jak i zdrowie. Nie przesadzaj jednak z cięższymi pracami fizycznymi, bo możesz poczuć to w kościach. Nie przegap ważnej daty w kalendarzu.
Bądź przygotowany na odwiedziny znajomych, których dawno nie
widziałeś. Na pewno wspomnieniom nie będzie końca, ale pamiętaj, by wycofać się, gdy rozmowa zejdzie na drażliwe tematy.

Waga
23.09-22.10
Musisz trzymać nerwy na wodzy, przed Tobą bardzo
poważna awantura rodzinna, która podzielić może
pokolenia. Tobie przypadnie w udziale rola negocjatora zachowującego chłodny umysł. Postaraj się dobrze przygotować do
konfrontacji ze zwaśnionymi stronami, bo to będzie naprawdę
ciężka przeprawa.

Byk
20.04 – 22.05
Jesteś w doskonałej formie, która pozwala Ci optymistycznie patrzeć w przyszłość i planować wspaniałe wakacje. Nie
poddawaj się chwilowym słabościom, a wkrótce będziesz mógł
powiedzieć o sobie, że jesteś zwycięzcą. To dobry czas także na porzucenie nałogów. Jeśli z nimi walczysz – walcz wytrwale i do końca.

Skorpion
23.10-21.11
W zdrowiu i szczęściu witać będziesz każdy kolejny
tydzień. Czeka Cię co prawda mnóstwo spraw do
załatwienia, ale nie będzie z tym żadnych problemów. Jesteś doskonale zorganizowaną osobą, więc wkrótce zamkniesz teczkę
i odłożysz na półkę. Nie zapomnij o tym, by raz po raz spojrzeć do
kalendarza, bo znajomi będą czekać na życzenia.

Bliźnięta
23.05-21.06
Słoneczna aura nastraja Cię niezwykle optymistycznie. Możesz być pewien, że wkrótce będziesz miał
jeszcze więcej powodów do radości. Wkrótce czeka
Cię spotkanie w dużym gronie. Spotkasz wielu przyjaciówł sprzed
lat, z którymi straciłeś kontakt. Pamiętaj, że między wami jest jeszcze sporo nie do końca zamkniętych tematów.

Strzelec
22.11-21.12
Stanowczo i zdecydowanie musisz odmówić komuś,
kto chce Cię wciągnąć w jakiś szemrany interes. Postaraj się być
bardziej asertywny. Nie umiesz odmawiać znajomym i stąd rodzi
się wiele Twoich problemów. Pamiętaj, że nie jesteś w stanie pomóc wszystkim wokół. Bądź szczególnie czujny, gdy ktoś poprosi
Cię o pieniądze.

Rak
22.06-22.07
Twoja natura nie daje Ci ostatnio możliwości na
kompromis w sprawach, które już dawno powinny być zamknięte
i zapomniane. Być może wiosna nastroi Cię bardziej przychylnie
do bliźnich. W najbliższych dniach pojawi się kilka ważnych spraw,
które trzeba będzie omówić w większym gronie. Musisz zwrócić
uwagę na powtarzające się problemy ze zdrowiem.

Koziorożec
22.12-19.01
Masz w planach dalszą podróż i kilkutygodniowy
pobyt poza domem. Postaraj się wszystko tak zorganizować, by Twoja nieobecność nie była dla innych kłopotem.
Jeśli masz zamiar wypocząć, wybierz tereny nadmorskie. Tylko
tam naprawdę poczujesz, że jesteś wolny. Zwróć większą uwagę
na zdrowie i na to, co stara się powiedzieć Ci Twój organizm.

Lew
23.07-23.08
Nie będziesz miał w najbliższym czasie zbyt wiele
czasu dla siebie. To skutek wzięcia na głowę cudzych spraw. Na szczęście wkrótce nadejdzie odsiecz i powrócisz
do normalnego trybu życia. Wczesnym latem czekać Cię może
daleka wyprawa, ale będzie to wspaniale spędzony czas. Wrócisz
odmieniony i pełen sił witalnych.

Wodnik
20.01-18.02
W najbliższych dniach dotrze do Ciebie niepokojąca
informacja. Postaraj się sprawdzić ją u źródła. Niezależnie od wyników, nie działaj pochopnie. Staraj się przemyśleć
sprawę „na zimno”, choć zapewne nie będzie to łatwe. Już po zakończeniu całej sprawy poczujesz się dumny z podjętych decyzji
i spojrzysz na świat bardziej optymistycznie.

Panna
24.08-22.09
W ciągu kilku wiosennych tygodni czeka Cię poważny sprawdzian. Pojawią się problemy towarzyskie
w gronie, które od dawna zapomniało o sprzeczkach. Czas uleczy
rany i pozwoli wszystkim na przemyślenie spraw. Na pewno wkrótce będziesz musiał podjąć ważną decyzję życiową. Myśl o sobie,
inni sobie poradzą sami.

Ryby
19.02-20.03
Wszystko, co wydarzy się w najbliższych dniach rzuci nowe światło na stare sprawy, które dla wielu osób są jeszcze
ważne. Nie udawaj, że Ciebie to nie dotyczy. W sercu nosisz żal
i czas najwyższy, by się go pozbyć. Pomóc powinna rozmowa
z przyjaciółmi. Pamiętaj, że na Twoich barkach spoczywa spora
odpowiedzialność.

