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C o prawda leśnicy w tym roku dają nam 
marne szanse na grzybowe żniwa, ale 
każdy pretekst jest dobry, żeby wybrać 

się na wycieczkę do lasu. Bo któż nie lubi 
przechadzać się po miękkim mchu, w oto-
czeniu drzew wdychając sosnowy zapach? 
Teraz dodatkowo powinniście sobie uświa-
domić, że szukając pod drzewami upragnio-
nych grzybów, jedziecie do lasu po zdrowie, 

bo tam poddajecie się terapii przez Japończyków nazywanej shinrin-
-yoku, a po polsku ,,leśną kąpielą”.
Japońscy naukowcy twierdzą bowiem, że wdychając lotne substancje 
wydzielane przez leśne rośliny, uodparniamy organizm na choroby. 
Związki te, zwane �itoncydami, mają silne działanie bakteriobójcze 
i grzybobójcze. Shinrin-yoku obniża też ciśnienie krwi, reguluje puls, 
zmniejsza poziom kortyzolu (hormon stresu), dodaje sił witalnych, ła-
godzi stany depresyjne. 
Jeśli dodatkowo wierzycie w energię drzew, to przytulając się do dębu, 
zyskacie siłę, a do brzozy spokój. Na taką wyprawę najlepiej wybrać 
się w gronie przyjaciół, dla których zwykle, w codziennej gonitwie nie 
mamy czasu. A grzyby? Nie należy się przejmować, jeśli zbiory nie do-
piszą. Zawsze można kupić garść od pani przy drodze lub mrożone w 
markecie. Nie zawracajcie sobie głowy drobiazgami jak pusty koszyk. 
Zażywajcie leśnych kąpieli przez cały rok, bo zdrowie jest  najważniej-
sze! I jego Wam przede wszystkim życzymy,  zapraszając do lektury 
jesiennego wydania My60+. 

Anna Dolska
Redaktor naczelna
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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ENEA DLA POKOLEŃ

Każdy konsument 
powinien być świadomy 
swoich praw 
Rozmowa z Tomaszem Wojciechowskim, 
Koordynatorem ds. Obsługi Klientów Enea Centrum 

Jest pan obecny na każdym spotkaniu w ramach projektu ,,Enea dla po-
koleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”. Jaką wiedzę przekazuje pan uczest-
nikom warsztatów?
– Moją rolą jest udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie prawa konsu-
menckiego i wszelkich zagadnień dotyczących podpisywania umów. Spotkania 
prowadzone są w formie pogawędki, co pozwala prowadzącemu na kreowanie 
pytań i w efekcie ośmiela publiczność, pobudza do dyskusji. 

O co najczęściej pytają seniorzy?
– Seniorzy zazwyczaj pytają o kwestie związane z podpisywaniem umowy, kiedy 
i jak można od niej odstąpić. Często padają także pytania dotyczące informacji 
znajdujących się na fakturze. Konfrontują też przekazywaną wiedzę ze swoimi 
doświadczeniami. Cieszę się, że poprzez projekt możemy łączyć edukację i pro-
filaktykę – w spotkaniach biorą udział osoby, które spotkały się z nieuczciwymi 
sprzedawcami i takie, które nie miały tego doświadczenia, ale dzięki zdobytej 
wiedzy przekazują dobre praktyki swoim rodzinom i znajomym.

Zdarzają się trudne pytania?
– Oczywiście, ale dzięki mojemu doświadczeniu zdobytemu podczas pracy 
w call center mogę udzielić odpowiedzi na każde pytanie. Lubię kontakt 
z ludźmi, dlatego udział w spotkaniach jest dla mnie cennym i wartościowym 
doświadczeniem. 

W pana ocenie projekt wpływa na zwiększanie świadomo-
ści konsumenckiej wśród seniorów?
– Każdy konsument powinien być świadomy swoich praw. 
Podczas warsztatów opowiadam seniorom o tym, co należy 
zrobić, aby odstąpić od umowy w przypadku podpisania jej 
z nieuczciwym sprzedawcą, tłumaczę, w jaki sposób prawo 
chroni konsumentów przed nierzetelnymi praktykami. Często 
razem z prowadzącym odgrywamy scenki, w których pokazu-
jemy, jak zachowują się nieuczciwe osoby – zarówno sprze-
dawcy, jak i zwyczajni złodzieje. Ta forma przekazu pobudza 
wyobraźnię i aktywizuje naszą publiczność – zdarza się, że 
pytaniom nie ma końca. Uważam, że cel i forma warsztatów 
przemawiają do seniorów, ich opiekunów i podopiecznych, 
dzięki przekazywanej wiedzy i możliwości bezpośredniej roz-
mowy dbamy o bezpieczeństwo i budujemy zaufanie. 

Z seniorami spotyka się pan w ramach swoich obowiąz-
ków służbowych? 
– Jestem zaangażowany w projekt w ramach wolontariatu 
pracowniczego. Wielką frajdę sprawia mi praca społeczna 
i działanie na rzecz innych. 

Rozmawiała: Lucyna Zawada

Po wakacyjnej przerwie, na nowo ruszył projekt ,,Enea dla pokoleń. 
Wspólnie o bezpieczeństwie”, który jest wspólną inicjatywą Fundacji 
Enea, Stowarzyszenia My50+ - wydawcy magazynu My60+ -oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

Projekt skierowany jest do rodzin wielopokoleniowych, w których najstar-
sze pokolenie odgrywa bardzo ważną rolę, m.in. poprzez angażowanie się 
w codzienne życie rodzinne i aktywny udział w opiece oraz wychowywaniu 
wnuków lub prawnuków. Jego celem jest edukacja, kształtowanie świado-
mości konsumenckiej i wsparcie ochrony przeciwpożarowej w gospodar-
stwach domowych. Podczas organizowanych w gminach spotkań dla se-

niorów, będą przekazywane informacje o tym, jak poruszać 
się w gąszczu zapisów umów handlowych, jak zachować się 
w czasie spotkania z odwiedzającym dom przedstawicielem 
handlowym i jakie praktyki stosują nieuczciwi sprzedawcy.

Projekt honorowym patronatem objęli Wojewodowie: 
Wielkopolski, Lubuski i Zachodniopomorski, Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej, Minister Energii, Mini-
ster Pracy i Polityki Społecznej, oraz Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych w Poznaniu. Patronat medialny: My60+, TVP3. 

Więcej informacji na stronie: my60plus.pl 

,,Enea dla pokoleń. 
Wspólnie o bezpieczeństwie” 

– kolejne spotkania 

4 / My 60+ / Nr 4(43)2018



ENEA DLA POKOLEŃ

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do pożaru? 
– Corocznie przeprowadzane analizy zagrożeń pożaro-
wych wykazują wzrost liczby pożarów w budynkach miesz-
kalnych. Główną przyczyną pożarów są wady urządzeń 
i instalacji grzewczych oraz niewłaściwa ich eksploatacja. 
Analiza wieku ofiar śmiertelnych pożarów wykazała, że 
w szczególności są to osoby w wieku średnim i starsze (od 
40 do ponad 90 lat), przy czym najwięcej ofiar znajduje się 
w przedziale wiekowym od 50 do 70 roku życia. Ponadto 
w zależności od płci, ponad 70% ofiar śmiertelnych sta-
nowią mężczyźni. Niepokojące są również dane związane 
z ofiarami zatruć tlenkiem węgla (czadem), czyli gazem 
bezwonnym zbierającym swoje żniwo przede wszystkim 
w okresie grzewczym: jesienno-zimowym. Każdego roku 
z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt 
osób. Najczęściej dochodzi do pożaru w porze nocnej, 
gdy domownicy śpią i są nieświadomi zagrożenia. Bardzo 
często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika 
jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdują-
cych się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. 

Jak się zachować, gdy dojdzie do pożaru?
– W przypadku powstania pożaru powinniśmy natych-
miast zaalarmować wszystkich domowników o zagrożeniu 
i udać się w bezpieczne miejsce (np. wychodząc na ze-
wnątrz budynku). Następnie niezwłocznie zaalarmować 

straż pożarną o powstałym zagrożeniu. Prawidłowe wykonanie zgłoszenia 
to gwarancja, że pomoc nadejdzie szybko. Nie rozłączamy połączenia, aż 
uzyskamy zgodę od przyjmującego zgłoszenie dyspozytora bądź straża-
ka. Postępujemy ściśle z jego wskazówkami i poleceniami.

Na co zwrócić uwagę w kuchni, żeby zachowywać się bezpiecznie?
– Przygotowując codzienne posiłki przy użyciu kuchenek gazowych czy 
płyt indukcyjnych, nie powinniśmy opuszczać kuchni. Pozostawione na 
dużym gazie garnki czy patelnie mogą stać się przyczyną groźnych zda-
rzeń, np. silnego zadymienia w wyniku wygotowania się wody, przypale-
nia czy nawet spalenia się produktów. Niebezpieczne może być również 
wykipienie płynów i zalanie palnika. Wydobywający się gaz w efekcie 
może doprowadzić do silnego zatrucia. Z pewnością powinniśmy zwrócić 
uwagę, aby w pobliżu kuchenki nie zostawiać drewnianych łyżek, ręczni-
ków papierowych lub materiałowych. Gotując, regulujmy gaz na palni-
ku – i nie gotujmy na bardzo dużym gazie. Najlepiej używać minutników 
z alarmem (timerów), przypomną nam o zakończeniu pieczenia lub go-
towania. Pamiętajmy też o wyłączeniu gazu na palniku po zakończonym 
gotowaniu. A w przypadku zapalenia się tłuszczu na patelni – nigdy nie 
gaśmy go wodą! Wyłączmy gaz i użyjmy pokrywki czy ręcznika do zdu-
szenia ognia. Rekomendujemy zakupienie podręcznego sprzętu do ga-
szenia, np. sprayu, małej gaśnicy, które ustawimy w dostępnym miejscu.

Jak udzielać pierwszej pomocy osobom zaczadzonym?
– Jeśli dojdzie do zatrucia tlenkiem węgla, powinniśmy zaalarmować 
niezwłocznie służby ratownicze - straż pożarną, pogotowie ratunkowe. 
Strażacy posiadają odpowiedni sprzęt do sprawdzenia stężenia tlenku 
węgla w pomieszczeniu i odpowiedni sprzęt, aby w takich warunkach 
działać. Jeśli to możliwe, należy pootwierać okna i drzwi, wynieść osobę 
poszkodowaną w bezpieczne miejsce – o ile to nie stanowi poważnego 
zagrożenia dla naszego zdrowia czy życia.

Czy czujniki czadu są skuteczną formą prewencji?
– Zakup czujki tlenku węgla (czadu) i dymu jest skuteczną formą zapo-
biegania śmiertelnym zatruciom. Jest to „mała inwestycja w duże bez-
pieczeństwo”. Głośnym dźwiękiem są w stanie w porę nas zaalarmować 
i uchronić przed zaczadzeniem. Potwierdzeniem tego niech będą przy-
kłady zarejestrowanych kilku zdarzeń w województwie wielkopolskim, 
gdzie odnotowano włączenie się sygnału czujnika tlenku węgla alar-
mującego o niebezpiecznym stężeniu gazu w pomieszczeniu. Podczas 
tych zdarzeń nie odnotowano ofiar śmiertelnych, a osoby zamieszkujące 
opuściły zagrożone pomieszczenia. W jednym przypadku dzięki zgłosze-
niu od lokatora strażacy sprawdzając mieszkanie sąsiadujące,  stwierdzili 
niebezpieczne stężenie gazu i ewakuowali matkę z dzieckiem. 

Czad szczególnie niebezpieczny 
jesienią i zimą 

Rozmowa z st. kpt. Alicją Borucką i kpt. Emilią Pałubicką-Florczak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
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WOKÓŁ NAS

Inauguracja tegorocznej imprezy odbyła się w sobotę 29 września 
o godz. 12.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Pre-
zydent Miasta Poznania tradycyjnie przekazał seniorom i seniorkom 
klucze do bram miasta, by tym samym oddać Poznań we władanie 
najstarszych i najbardziej doświadczonych mieszkańców Poznania. 
Wręczone zostały kolejne certyfikaty w ramach akcji „Miejsce przyja-
zne seniorom”. Po części oficjalnej odbył się Koncert Trzech Tenorów: 
Mirosława Niewiadomskiego, Mariusza Ruty oraz Bartosza Kuczyka, 
pokaz tańca w wykonaniu Mariny Ostopei oraz potańcówka z DJ-em 
Aciu. W trakcie inauguracji można było wyrobić Poznańską Złotą Kartę 
oraz zagłosować na projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. 
Centrum Medyczne Synexus zaprosiło seniorów do udziału w bezpłat-
nych badaniach kontrolnych. 

Program tegorocznych „Senioralnych” prezentuje się imponują-
co – to aż 150 wydarzeń. Tradycyjnie znalazły się w nim wycieczki do 
miejsc znanych i mniej oczywistych w Poznaniu. Będzie można m.in. 
zobaczyć od środka Aquanet oraz elektrociepłownię na Garbarach. 
Poznańscy przewodnicy zabiorą seniorów na wycieczkę po Chartowie 
oraz spacer pod hasłem „Poznań 1918”. Odbędą się też tematyczne 
oprowadzania po Starym i Nowym Zoo oraz Ogrodzie Botanicznym 
UAM. Seniorzy będą mogli też zwiedzić INEA Stadion. Nie zabraknie 
wycieczek do poznańskich telewizji (TVP3 Poznań, TVK Winogrady, Te-
lewizja WTK), redakcji radiowych (Radio Poznań). W Radiu Emaus se-
niorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach radiowych. Tematyczne 

oprowadzania odbędą się też w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu (m.in. o sztuce dwudziestolecia międzywo-
jennego), Bramie Poznania („Kobiecy Ostrów Tumski”, 
„Pieśń świętojańska i nie tylko”) oraz Muzeum Sztuk 
Użytkowych („Kultura Orientu”). 

Tradycyjnie uczestnicy tegorocznych „Senioralnych” 
będą mieli okazję do wysłuchania bardzo ciekawych 
i inspirujących wykładów, m.in. o tajnikach starożytne-
go jubilerstwa, wielkich artystkach z okazji 100-lecia 
praw kobiet, turystyce kulturowej czy prawie spad-

Seniorzy opanowali miasto!
Koniec września to jednocześnie początek ósmej edycji imprezy „Senioralni. Poznań”. Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych po raz kolejny wraz z partnerami – instytucjami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi – 
przygotowało mnóstwo ciekawych wydarzeń dedykowanych najstarszym mieszkańcom Poznania.
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Październik 201

tel.  61 847 21 11

29 września, godz. 12.00 uroczysta 
inauguracja na Wolnym Dziedzińcu Urzędu 
Miasta Poznania i przekazanie seniorom 
kluczy do miasta przez Prezydenta Poznania
Certyfikaty dla Miejsc Przyjaznych Seniorom
Koncert Trzech Tenorów
Potańcówka z DJ-em Aciu
Pokaz tańca
19-20 października Targi VIVA SENIORZY!
Bezpłatne warsztaty i wykłady
Drzwi otwarte
Zniżki i promocje
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kowym. Nie zabraknie też muzyki – w programie m.in. 
koncert zespołu Diapazon oraz koncert pieśni patriotycznych, 
a podczas Śpiewanek senioralnych będzie również okazja do 
wspólnego muzykowania. W ramach „Senioralnych” zapla-
nowano też spotkanie poetyckie z udziałem aktorki Jadwigi 
Jankowskiej-Cieślak oraz wernisaż prac seniorek amazonek. 
Odbędą się też bardzo różnorodne warsztaty, m.in.: z języ-
ka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, tworzenia 
biżuterii, wytwarzania mydła, z robótek ręcznych, ucierania 
i przygotowywania mieszanek ziół, hortiterapii, psychologicz-
ne, stymulujące pracę mózgu, z rozwoju osobistego, a nawet 
programowania komputerowego oraz z obsługi smartfonów. 

Seniorzy znajdą też wiele propozycji w zakresie poradnic-
twa – m.in. będzie to spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego 
Urzędu Pracy, ekspertem ZUS oraz przedstawicielami NFZ na temat po-
mocy medycznej w nagłych wypadkach. Podczas specjalnego dyżuru 
poznańscy policjanci udzielą też porad z zakresu ruchu drogowego. 
Tradycyjnie w programie imprezy znalazło się mnóstwo propozycji 
na aktywne spędzanie czasu – to m.in. zajęcia z fizjoterapeutą, aqua 
gimnastyka, nordic walking, zajęcia z elementami tai chi oraz zumba. 
Odbędzie się też Dzień Seniora w Termach Maltańskich. 

W trakcie „Senioralnych” będzie można też skorzystać z bezpłat-
nych badań wzroku, słuchu, pamięci i krwi. Odbędą się również Drzwi 
Otwarte w dziennych domach pomocy społecznej, przeróżnych sto-
warzyszeniach i organizacjach pozarządowych (m.in. Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, mali bracia 
Ubogich, Fundacja ORCHIdea) oraz Miejskiej Radzie Seniorów. 

Podczas trwania imprezy seniorzy będą mogli liczyć również na 
bilety w promocyjnej cenie na spektakle w Teatrze Nowym oraz na 
pływalnię „Chwiałka”. W tym roku „Senioralni” potrwają dłużej niż 
zwykle, bo aż do 11 listopada. 

Po raz pierwszy integralną częścią „Senioralnych” 
będą targi VIVA SENIORZY!, które odbędą się 19 i 20 
października w pawilonie nr 3 na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. Podczas wystawy swoją ofertę 
skierowaną do osób starszych zaprezentują firmy, organi-
zacje pozarządowe, instytucje oraz kluby seniora. Nowo-
ścią tegorocznej edycji będzie też podział na cztery stre-
fy tematyczne: zdrowie, aktywność, wiedza i otoczenie. 
W programie wydarzeń kulturalnych m.in: koncert Teresy 
Werner oraz zespołu Skaldowie, występ Chóru Kame-
ralnego Poznańskie Senioritki, strefa tańca w wykonaniu 
tancerzy zespołu baletowego Teatru Muzycznego w Po-
znaniu. Drugiego dnia targów odbędzie się też Poznański 
Przegląd Twórczości Seniorów.

Wstęp na większość wydarzeń w ramach „Senioral-
nych” jest wolny, jednak na niektóre z nich obowiązują 
zapisy. Szczegółowy program wydarzeń (z informacją 
o zapisach) dostępny będzie na stronie www.centru-

mis.pl. W formie gazety – w dniu in-
auguracji imprezy, później również 
w Centrum Inicjatyw Senioralnych 
(ul. Mielżyńskiego 24), Centrum 
Informacji Miejskiej (ul. Ratajczaka 
44) oraz Centrum Kultury „Zamek” 
(ul. Św. Marcin 80/82). 

Bilety na targi VIVA SENIORZY!: 
przedsprzedaż w internecie na www.
vivaseniorzy.pl (do 18.10.): bilet jed-
nodniowy – 10 zł, bilet dwudniowy 
– 14 zł. Bilety W KASACH od 19.10.: 
bilet jednodniowy – 11 zł, bilet dwu-
dniowy – 15 zł, bilet jednodniowy 
z wjazdem – 25 zł, bilet dwudniowy 
z wjazdem – 35 zł; Sprzedaż biletów 
w kasach tylko w dniu wydarzenia.

Zdj. R. Szymanski
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W ostatnim numerze Magazynu „My60+” publiko-
waliśmy zatrważający raport NIK dotyczący opieki nad 
seniorami w Polsce. Nasz region, Wielkopolska, jest jed-
nak jednym z niewielu w kraju, który wiele zdziałał w tej 
materii. Pół roku temu w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 2014+ ogłoszono 
konkurs w zakresie usług społecznych i zdrowotnych, na 
który można było zgłaszać projekty wspierające osoby 
starsze oraz niesamodzielne. Szczególny nacisk położo-
no na działalność lokalną i środowiskową. Celem było 
tworzenie w miastach i gminach środowiskowych cen-
trów wsparcia osób starszych i dziennych domów opie-
ki medycznej, bo okazuje się, że najlepszym wsparciem 
dla seniorów jest właśnie środowisko lokalne. 

– Moim zdaniem organy opieki instytucjonalnej i or-
ganizacje pozarządowe powinny przede wszystkim ze 
sobą współpracować, aby dostosować formę opieki 
do konkretnej osoby. Najważniejsze jest to, aby osoba 
z niepełnosprawnością jak najdłużej funkcjonowała we 
własnym środowisku, które zna i wśród ludzi, których ko-
cha. Uważam, że ma to ogromne znaczenie dla aspektu 
psychologicznego i motywacyjnego – tłumaczy Marga-
reta Dorabialska-Muś z Fundacji im. Doktora Piotra Ja-
naszka „Podaj Dalej”, która otrzymała dofinansowanie 
na projekt „ABC – samodzielności dla osób z niepełno-
sprawnością w Wielkopolsce”. Wart jest prawie 1,9 mln 
zł, z czego wkład własny to niewiele ponad 100 tys. zł. 

W założeniach projekt ma pomóc rozwiązać nie-
które problemy osób ze znacznym lub umiarkowanym 
rodzajem niepełnosprawności i ich opiekunów. Chodzi 
przede wszystkim o niesamodzielność, niską aktywność 
społeczną oraz niewystarczający dostęp do usług opie-
kuńczych i asystenckich. 

Osobami starszymi zajmie się także Spółdzielnia 
Socjalna „VIVO” z Koźmina Wielkopolskiego, która od 
wielu lat działa dla seniorów.

– Działanie lokalne jest niezwykle ważne, bo kto ma 
lepiej wiedzieć, co jest potrzebne osobom z tego te-

renu niż instytucje działające w konkretnym środowisku – zaznacza 
Dominik Radwański ze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” i podkreśla: – My, 
którzy na co dzień zajmujemy się usługami opiekuńczymi, znamy te 
osoby. Jesteśmy u nich każdego dnia, nasze opiekunki odwiedzają 
seniorów, rozmawiają z nimi. Spotykamy się z nimi także w naszej sie-
dzibie. Wiemy zatem, jakie mają potrzeby i na tej podstawie stworzy-
liśmy nasz projekt. 

Spółdzielnia otrzymała ponad 500 tys. zł unijnego dofinansowania na 
projekt „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych 
na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”, który będzie kontynuacją przed-
sięwzięć realizowanych dla seniorów i z myślą o seniorach. 

– Głównym celem projektu jest zwiększenie naszym seniorom 
dostępności do różnego typu usług, przede wszystkim rehabilitacji. 
Ważna jest także pomoc geriatry, który służyć będzie poradą. Do tego 
dochodzą różnego typu zajęcia aktywizujące i warsztatowe, jak np. 
program „Bezpieczna jesień”, w którym seniorzy będą objęci zajęcia-
mi profilaktycznymi. Oferujemy też treningi kompetencji życiowych 
oraz pamięci, a także kompetencji społecznych i wielu innych – mówi 
Dominik Radwański. 

Fundacja „Podaj Dalej” planuje m.in. wsparcie w zakresie indywidu-
alnych usług asystenckich, poprowadzi warsztaty niezależnego życia 
i szkolenia na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty i poradnictwo indywidualne. 
Poprzez działania w ramach projektu wspartych zostanie prawie 200 
osób, w tym niepełnosprawni, opiekunowie i asystenci osób niepełno-
sprawnych. 

Oba projekty rozpoczęte zostaną jesienią tego roku. Podobnie jak 
większość pozostałych, które uzyskały dotację z WR PO 2014+.

Oprac. Redakcja na podst. materiałów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska

Seniorzy wyjdą z domów
W Wielkopolsce powstaną aż 43 środowiskowe centra wsparcia osób starszych i dzienne domy opieki medycz-
nej. Otrzymały unijne wsparcie w wysokości ponad 67 mln złotych. 

Znajdź projekt w swojej gminie
Ponad 67 mln zł dofinansowania unijnego otrzymały 43 projekty dla 
seniorów, które będą realizowane w całej Wielkopolsce – wszystkie 
projekty znaleźć można na: https://wrpo.wielkopolskie.pl/
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O zakwalifikowaniu do programu decyduje m.in. brak zaległości 
czynszowych oraz odpowiedniej wysokości dochody. Założeniem pro-
jektu jest podział mieszkań o powierzchni większej niż 80 m2 na lokale 
z samodzielnymi węzłami sanitarnymi (aneksy kuchenne i łazienki) 
połączone wspólną przestrzenią do wykorzystania przez seniorów. 
Spośród organizacji pozarządowych wybrany zostanie operator takie-

go mieszkania, który zapewni sprzątanie powierzchni 
wspólnych i samych lokali w dyspozycji lokatorów, co-
tygodniowe zakupy oraz teleopiekę.

– Niewykluczone, że organizowane będą zajęcia 
usprawniające, na przykład treningi pamięci – infor-
muje Arkadiusz Stasica, prezes Zarządu Komunalnych 
Zasobów Lokalowych, który zapewni mieszkania dla 
seniorów. – Ideą programu jest, by stworzyć seniorom 
wspólną przestrzeń, gdzie mogliby spędzać czas z są-
siadami, mając jednocześnie wsparcie w codziennych 
czynnościach. Nie bez znaczenia jest także umożli-
wienie wyprowadzki z dotychczas zajmowanego miej-
skiego mieszkania, często za dużego jak na potrzeby 
i możliwości finansowe seniora, położonego na wyso-
kich kondygnacjach, bez centralnego ogrzewania. Mia-
sto też korzysta, bo odzyskuje duże lokale, które może 
racjonalnie zagospodarować. Choćby na potrzeby 
programu mieszkań treningowych, czy też dla samych 
seniorów, ale już w nowej formule.

Brana jest także pod uwagę opcja rozszerzenia be-
neficjentów programu o osoby w wieku emerytalnym 
będące właścicielami mieszkań. Jeśli byliby oni zainte-
resowani przeprowadzką do jednego z miejskich lokali 
przeznaczonych dla seniorów, ich mieszkanie mogłoby 
być włączone do projektu Miejskiego Biura Najmu. Biu-
ro zobowiązało się do jego wynajmu, a dochód z najmu 
przekazywany byłby seniorowi. 

ZKZL 
– wytypowano pierwsze 
mieszkania dla seniorów

Wkrótce uruchomiony zostanie kolejny program dla seniorów, najemców mieszkań komunalnych i socjalnych 
w Poznaniu. Wytypowane już zostały pierwsze mieszkania, które po remoncie i adaptacji na potrzeby programu 
zaoferowane zostaną poznaniakom mającym więcej niż 70 lat, zarówno osobom samotnym, jak i małżeństwom. 

Aż 49 poznańskich seniorów zakwalifikowało się do tegorocznej, 
pierwszej edycji programu przystosowania mieszkań komunalnych 
do potrzeb osób starszych. Do wykorzystania było pół miliona zło-
tych. Wartość grantu dla jednego wnioskodawcy nie może prze-
kroczyć kwoty 10 000 zł. Nie jest to dotacja pieniężna, która trafia 
do ręki seniorów. Ma ona formę prac remontowo-adaptacyjnych 
o określonej wartości. Oferta kierowana jest do osób samotnych, 
które ukończyły 65 rok życia i par, w których jeden z partnerów 
ukończył 65 rok życia. To jest warunek wstępny. Poza tym są jeszcze 
dwa inne warunki ubiegania się o dotację – spełnienie kryterium 
dochodowego oraz niezaleganie z opłatami czynszowymi. 

– Program ma na celu adaptację mieszkań do potrzeb ludzi 
w starszym wieku – mówi Arkadiusz Stasica, prezes spółki ZKZL. – Są 
to więc takie prace, jak wymiana wanny na kabinę prysznicową, za-
montowanie sprzętu pomocniczego ułatwiającego poruszanie się 
i korzystanie ze sprzętów w łazience, czy zabezpieczenie posadzki 
powłoką antypoślizgową.

Tegoroczna edycja programu miała charakter pilotażowy. Już 
wiadomo, że będzie on kontynuowany także w przyszłym roku.

WOKÓŁ NAS
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więcej informacji: tel: 606 831 836,
e-mail: zapytanie@windy-schodowe.pl, www.windy-schodowe.pl 

Krzesełka schodowe na schody proste i zabiegowe
to najtańszy i najszybszy sposób na zniwelowanie

bariery architektonicznej
* szybka realizacja * niskie ceny * profesjonalne doradztwo *

Dla osób mających problemy z poruszaniem się, 
starszych i niepełnosprawnych

Twój dom 
zawsze wygodny i bezpieczny



Czujki rozdawane są przez ZKZL już trzeci rok z rzędu. Razem z czujnikiem 
każdy z lokatorów, który wcześniej nie odebrał takiego urządzenia, otrzy-
ma też ulotkę z podstawowymi informacjami, jak należy eksploatować 
urządzenia grzewcze, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym. 
Coroczne serwisowanie kotłów gazowych, konserwacja pieca kaflowego, 
czy troska o drożność przewodów wentylacyjnych to bezpieczeństwo, ale 
i niższe rachunki za ogrzewanie. Dodatkowym wsparciem są czujki czadu, 
które dzięki kolejnej akcji spółki powinny znaleźć się już w każdym komu-
nalnym „M”, w którym nie ma centralnego ogrzewania. 

Każdego roku z powodu zatrucia czadem ginie w naszym kraju kil-
kadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, 
a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się 
w nich urządzeń i instalacji. Wielkopolscy strażacy odnotowują w sezonie 
grzewczym kilkaset zdarzeń, których skutkiem jest wielu poszkodowa-
nych, czyli osób podtrutych czadem. 

Czujki czadu 
dla mieszkańców Poznania

Najemcy mieszkań komunalnych ogrzewanych piecami węglowymi oraz tych wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody, 
czyli popularne junkersy, mogą odbierać kupione przez ZKZL czujki czadu. By otrzymać takie urządzenie, należy zgłosić 
się do mieszczącego się w siedzibie spółki przy ul. Matejki 57 Biura Obsługi Klienta lub do jednego z pięciu terenowych 
Punktów Obsługi Klienta. Po potwierdzeniu zamieszkania w danym miejskim lokalu i pokwitowaniu odbioru pozostaje już 
tylko montaż czujnika, który – choć niewielki – może uratować życie. 

Tlenek węgla nazywany jest cichym zabójcą. Jest bar-
dzo groźny, bo nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie 
szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”. Jest nieco lżejszy od 
powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszcze-
niach gromadzi się głównie pod sufitem, przenika przez 
ściany i stropy. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku 
węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymio-
ty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon. Zamontowany 
niewielki, zasilany baterią czujnik ostrzeże przed zagroże-
niem i pozwoli uniknąć bardzo poważnych konsekwencji. 
Stąd nasza akcja bezpłatnego przekazywania najemcom 
mieszkań komunalnych urządzeń, które powinny być za-
montowane wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeń-
stwo zatrucia czadem. 

WOKÓŁ NAS

Reklama

12 / My 60+ / Nr 4(43)2018



WOKÓŁ NAS

W końcu jesteście już zmęczeni, sfrustrowani toczącymi 
się rozmowami, a w zasadzie konfliktami o podział ma-
jątku, o spadek, o opiekę nad starszymi już rodzicami, 
macie dość sporów z synową czy zięciem. A jeśli Wy 
sami (lub Wasze dzieci) jesteście w trakcie rozwodu, 
martwicie się o kontakty z wnukami, jak będzie wyglą-
dało ich wychowanie, u kogo będą mieszkać, gdzie 
chodzić do szkoły, co z alimentami. A jeszcze ten są-
siad obok, albo z góry, głośno słucha muzyki, ktoś co-
dziennie gra na pianinie, macie już dość tego hałasu, 
w dodatku kupiliście żelazko, które po kilku tygodniach 
nie działa i nie uznali Wam reklamacji. Dochodzicie do 
wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie oddanie 
sprawy do sądu. A czy dałoby się te wszystkie problemy 
rozwiązać w inny sposób?

 W takich sytuacjach można skorzystać z mediacji. 
Czym jest mediacja? Niczym innym jak rozmową, pro-
wadzoną w obecności osoby trzeciej – bezstronnego, 
neutralnego mediatora. Mediator pomoże w przepro-
wadzeniu rozmowy między stronami sporu w sposób 
umożliwiający swobodną komunikację, tak pokieruje 
rozmową, aby strony skupiały się na tym, co je łączy, co 
jest dla nich wspólne, ważne, co pozwoli im budować 
dobre relacje w przyszłości. 

Nie musicie się niczego obawiać, ponieważ mediacja oparta jest 
na jasnych zasadach. Jest poufna, a problemy poruszane podczas 
rozmów nie będą wykorzystane w żaden sposób, nawet w procesie 
sądowym. Mediator nie może być powołany na świadka, chyba, że 
obie strony zwolnią go z poufności. Poufność dotyczy również uczest-
ników mediacji. Daje to poczucie bezpieczeństwa i komfortu w rozmo-
wach. Mediator zachowuje neutralność wobec uczestników mediacji 
oraz wobec przedmiotu sporu. Mediator nie ocenia, nie „faworyzuje” 
żadnej ze stron, dba o równowagę między nimi i usprawnia proces 
komunikacji. Strony przystępując do mediacji, wyrażają zgodę na 
osobę mediatora. Akceptują mediatora, zasady oraz przebieg me-
diacji. Każdy z uczestników ma możliwość swobodnie wypowiedzieć 
się, przedstawić swój punkt widzenia, swoje troski, obawy, powiedzieć, 
co i dlaczego jest dla niego ważne. Następnie wspólnie poszukujecie 
rozwiązań, a mediator Was w tym wspiera. Jeśli rozmowa mediacyjna 
zaowocuje wypracowaniem rozwiązań, które są satysfakcjonujące dla 
każdej ze stron konfliktu, spisywana jest ugoda mediacyjna, która po 
zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej.

Autor: Katarzyna Radziejewska 
– certyfikowany mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, 

gospodarczych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, 
ekspert ds. budowania pozytywnego wizerunku i komunikacji 

w biznesie oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Mediacja
– dobra rozmowa

Reklama

Zastanawiacie się czasami, czy nie porozmawiać z najbliższymi o sprawach, które są dla Was i dla nich 
ważne? Nie wiecie, co zrobić, ponieważ wszystkie dotychczasowe próby rozmów kończą się kłótniami, nie-
potrzebnie wypowiedzianymi słowami? Każdy ma do każdego jakiś żal. Trudno się rozmawia, nawet o co-
dziennych sprawach. 
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W Wielkiej Brytanii choroby skóry pochłaniają rocznie ponad 700 
mln funtów, a w jednym roku do dermatologów zgłasza się tam 
ponad 13 mln pacjentów. 
– Jestem pewna, że i u nas jest równie dużo pacjentów, ponieważ 
nawet po wprowadzeniu obowiązku skierowań nie spadła ich liczba. 
A przecież dla pacjentów taka wizyta jest obecnie utrudniona, bo naj-
pierw muszą pójść do lekarza rodzinnego, a dopiero potem do spe-
cjalisty. Najczęstsze przypadki, z jakimi zgłaszają się do nas, to przede 
wszystkim uczulenia, trądzik, owrzodzenia podudzi, łuszczyca, a także 
powikłania w przebiegu innych chorób, np. cukrzycy, chorób neurolo-
gicznych czy nowotworowych. 

Czy każda skóra, również ta bez zarzutu, wymaga 
pielęgnacji?
– Tak, nawet taka, ale w większości osób wystarczy tzw. 
zwykłe pielęgnowanie – mycie i kremowanie. Szczegól-
nego traktowania wymagają skóry z problemami, jak je 
powszechnie nazywamy.

O mydle powinniśmy już zapomnieć, bo mamy teraz 
żele, toniki, zmywacze itp.?
– Mydło nadal jest najważniejsze. Oczywiście dla zdro-
wej skóry, bo skóra chora potrzebuje specjalnego trak-
towania i dla niej są inne środki myjące. 

Polski klimat z czterema sezonami to swoisty test dla 
cery. Czy po wyniszczającej zimie trzeba się przygoto-
wać na miesiące ze słońcem?
– Jeżeli właściwie dbamy cały czas o skórę, a więc zimą 
stosujemy kremy natłuszczające, a latem nawilżające, 
ewentualnie z dodatkiem witamin, to nasza cera do-
brze zniesie każdy sezon. Nie zapominajmy, że słońce 
jest nam potrzebne, ale każda skóra powinna być chro-
niona przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Czy sięgając do internetu, bo to łatwiejszy dostęp niż 
do specjalisty, można samemu zdiagnozować zaczer-
wienienie, świąd, opuchliznę, wysypkę, znamię?
– Nawet lekarz może mieć problem z postawieniem pra-
widłowego rozpoznania bez wykonania dodatkowych 
badań. Internet nie zastąpi wizyty w gabinecie lekar-
skim, bo tylko lekarz jest w stanie stwierdzić, czy coś, 
co przypomina brodawkę, jest nią, czy nie jest. Tylko on 
zaleci i zapisze właściwe środki na receptę, lub wskaże 
takie, które można otrzymać bez recepty. Dlatego odra-
dzam leczenie na własną rękę w oparciu o nie zawsze 
wiarygodne porady z internetu. 

Czy to prawda, że skóra, jej wygląd, jest odbiciem 
chorób w organach wewnętrznych? 
– Lekarz dermatolog na podstawie zmian, które widzi 
na skórze, może zdiagnozować chorobę, np. cukrzycę 
czy zaburzenia hormonalne. Jednak nie zawsze tak jest. 
Czasami wystarczy odpowiednia dieta, która wpłynie 
na przemianę materii, a to poprawi zdrowie całego or-
ganizmu, a więc również wygląd skóry. 

Fot. Piotr Jasiczek

Skóra wymaga pielęgnacji 
Z dr Aleksandrą Arndt, specjalistką dermatologii z poradni dermatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Po-
znaniu rozmawia Danuta Pawlicka. 

Czerniak – najgroźniejszy rak skóry!
Jeżeli czerniak jest wykryty na samym początku, szansa na wylecze-
nie przekracza 90 proc. Gdy jednak zostanie przeoczony i dojdzie 
do zaawansowanego stadium, wtedy jest tylko 5 proc. szansy, że 
człowiek wyjdzie z tego cało.

Może występować na całej skórze, ale także w obrębie jamy 
ustnej, siatkówki oka, odbytnicy. Alarm powinny wywołać zmiany 
na skórze mające nierówne brzegi i asymetryczny kształt, pieprzyk, 
który nagle zmienia kolor i wielkość, sączące się i swędzące ranki.

Każdy, kto ma dużo pieprzyków i różnego typu znamion, powi-
nien regularnie przeglądać skórę i zwracać uwagę, czy wszystko na 
niej jest bez zmian. Czujność i systematyczny przegląd jest gwaran-
cją, że czerniak zostanie wykryty na samym początku. Taka skóra 
wymaga kremu z bardzo  wysokim filtrem. 
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 Życie na ziemi – ludzi, zwierząt, roślin a także bakterii byłoby niemożli-
we, gdyby nasza planeta była pozbawiona pola magnetycznego. A co się 
dzieje, gdy ono maleje? Zaczynają się pojawiać problemy ze zdrowiem. 
Naukowcy badający tę zależność odkryli magnetoterapię, której napraw-
cze efekty zdumiewają największych sceptyków.

Prawdziwym zwiastunem leczniczej terapii jest japoński lekarz Kyoichi 
Nakagawa. Już w latach 70-tych XX w. przebadał 12 tys. pacjentów i stwier-
dził, że jego pacjenci poddawani zabiegom pola magnetycznego szybciej 
wracali do zdrowia. W Europie działa grupa czeskich współczesnych lekarzy 
zajmujących się tą tematyką. Firmują ją takie sławy, jak dr med. Peter Bed-
narcik - lekarz, naukowiec i wykładowca, dr med. Bohumil Skala z praskiej 
uczelni medycznej oraz dr med.Jaroslav Harvan, który jest ordynatorem fi-
zjoterapii i rehabilitacji szpitala wojskowego w Ołomuńcu. Współczesna pol-
ska magnetoterapia związana jest z takimi nazwiskami jak prof. F. Jaroszyk, 
prof. J. Paluszak i prof. A. Sieroń - kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych, 
Angiologii i Medycyny Fizykalnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Do gabinetu w Poznaniu przeważnie zgłaszają się osoby z problema-
mi bólowymi stawów, kręgosłupa, rwy kulszowej, cukrzycą, bezsennością. 
Wyjątkową uwagę należy poświęcić sprawom krążeniowym. Choroby 
układu krążenia w największym procencie przyczyniają się do wzrostu 
śmiertelności w naszym społeczeństwie. Co drugi Polak umiera z tego 
powodu. Już od 40 roku życia wzwyż widzimy konieczność corocznej 
(rytmicznej) kontroli w tym zakresie. Z tego powodu w gabinecie wyko-
nuje się badanie przesiewowe pod kątem choroby tętnic obwodowych 
posługując się wskaźnikiem „kostka-ramię”. Zabiegi realizowane w tym 
gabinecie skutecznie wspierają rehabilitację schorzeń układu krążenia.

Wymienia się sześć podstawowych działań magnetoterapii: prze-
ciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, rozszerzające naczynia 

krwionośne, gojące rany i owrzodzenia, odtruwające or-
ganizm.

Powyższy gabinet funkcjonuje już cztery lata. Z tej 
okazji realizuje akcję promocyjną dla seniorów z Po-
znania i okolic. Polega ona na bieżącym wykonywaniu 
wszystkich zgłoszonych badań „kostka-ramię” oraz 
zabiegów magnetoterapii bez oczekiwania w kilkumie-
sięcznych kolejkach. Dodatkowym atutem jest sym-
boliczna odpłatność, co umożliwia szerokiej rzeszy se-
niorów udział w badaniach i zabiegach. Akcja została 
uruchomiona, ponieważ zależy nam na zdrowiu oraz 
dobrej kondycji naszych seniorów .

BADANIE KOSTKA-RAMIĘ
CHOROBA TĘTNIC OBWODOWYCH 

( z ang. PAD ) POTRAFI ROZWIJAĆ SIĘ 
BEZOBJAWOWO, PODNOSI RYZYKO ZAWAŁU, 

UDARU, CZYNI NIEDROŻNOŚĆ NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH.

NIE CZEKAJ NA ATAK CHOROBY, 
ZADBAJ O SIEBIE, 

WYKONAJ BADANIE KOSTKA-RAMIĘ
GABINET BIOWAY, ul. Warszawska 112, 

tel. 881 483 483
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Jedno z ostatnich już posiedzeń Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu III 
kadencji odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta. Gośćmi specjalny-
mi byli dr Bartłomiej Wróblewski – Poseł na Sejm RP oraz Ewa Jemielity 
– Przewodnicząca Komisji Samorządowej Rady Miasta.

Przypomnijmy, że obecna kadencja MRS kończy się w chwili wy-
brania nowych władz samorządowych. Krótkiego podsumowania III 
kadencji dokonał obecny jej Przewodniczący dr Zdzisław Szkutnik, 

który jednocześnie podziękował wszystkim członkom Rady za dotych-
czasowe zaangażowanie w sprawy seniorów. Wiele postulatów i pro-
gramów dla starszych mieszkańców Poznania zostało wdrożonych , 
a MRS ma w tym wyjątkowy udział. Oczywiście było to możliwe dzięki 
wyjątkowemu zaangażowaniu Prezydenta Miasta, a szczególnie Z-cy 

Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, dla którego przez 
cały okres kadencji nie było rzeczy niewykonalnych, 
a wszelkie działania na rzecz seniorów miały zawsze 
pełne poparcie władz. Dzięki tej współpracy, Poznań 
– miasto przyjęte do sieci miast przyjaznych starzeniu 
WHO – dla wielu innych stanowi wzór do naśladowa-
nia. Wiele pakietów i projektów wdrożonych w Pozna-
niu zostało powielonych przez inne ośrodki w kraju. Nie 
sposób w jednej publikacji wymienić wszystkie doko-
nania przy współudziale MRS, które zostały wdrożone 
w mieście. Złota rączka, taksówka dla seniora, wypo-
życzalnia książek z dowozem do domu, teleopieka, 
minigranty – bezzwrotne 10 tys. zł. na przystosowanie 
mieszkań do potrzeb osób starszych, wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego i wiele innych bezpłatnych 
pakietów stymulujących i jednocześnie umożliwiają-
cych poprawę doli seniora. O niemal wszystkich tego 
typu działaniach informowaliśmy wielokrotnie na ła-
mach magazynu. 

Wyjątkowym gościem posiedzenia był dr Bartłomiej 
Wróblewski – Poseł na Sejm RP, który przedstawił wy-
brane zagadnienia środowiska osób starszych Miasta 
Poznania w kontekście polityki senioralnej państwa. 
Podczas dyskusji Poseł Wróblewski wspomniał o działa-

Miejska Rada Seniorów 
w Poznaniu
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Kolejny raz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 
– Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAAK oraz Miejska Rada Seniorów w Pozna-
niu zaprosili podopiecznych na koncert z cyklu Senio-
ralne Spotkania z Muzyką pod hasłem „Chłopiec z gi-
tarą byłby dla mnie parą”. Tym razem wystąpił zespół 
gitarowy NIEPOWAŻNI w składzie: Maciej Nowak, Ma-
rek Krause, Jan Zięta, Franciszek Słomiński oraz Rafał 
Szałapieta. 

Repertuar oparty o lata sześćdziesiąte, przybliżył 
słuchaczom instrumentalne wersje przebojów, wśród 
których można było usłyszeć hity różnych grup młodzie-
żowych z tego okresu, m.in. The Beatles, The Shadows, 
Donovana czy Luisa Armstronga. 

Z krótkim recitalem wystąpił również „grajek uliczny” 
Waldemar Herczyński – multiinstrumentalista grający 
nawet na łyżkach stołowych...

Kolejny już raz organizatorzy, a szczególnie Krzysz-
tof Wodniczak, który był głównym animatorem mu-
zycznego przedsięwzięcia, udowodnili, że muzyka jest 
wyjątkową formą terapii zajęciowej, zapewnia emocje 
i wprowadza w nastrój relaksacyjny, ale również pozwa-
la wrócić do czasów młodości...

Tekst i zdjęcia:  Roman Szymański 

Kolejna uczta muzyczna na Ugorach

niach rządu, przewidującego uruchomienie programu 
poprawy dochodów emerytów i rencistów. Nie będzie 
to niestety oczekiwane zniesienie opodatkowania eme-
rytur, czy 500+ dla seniora, jednak zgodnie ze złożoną 
deklaracją, należy spodziewać się, że obecny rząd 
o emerytach nie zapomni i przynajmniej osoby o naj-

niższych dochodach uzyskają ich podwyższenie. Niestety, nie udało 
się uzyskać bliższych informacji w tym temacie.

W posiedzeniu wzięła udział również Ewa Jemielity – Przewodni-
cząca Komisji Samorządowej Rady Miasta, która przedstawiła temat 
związany z rozwiązywaniem problemów geriatrycznych na terenie 
aglomeracji poznańskiej.

Na posiedzeniu nie zabrakło oczywiście innych tematów nurtujących 
środowisko osób starszych. Mówiono również o niedozwolonych prakty-
kach wobec seniorów stosowanych przez banki, zagrożeniach związa-
nych z zakupami na pokazach, o zagadnieniu ławeczek dla Seniorów 
i dostępności toalet w sieciowych marketach, a także tworzeniu enklaw 
z zielenią i potrzebach większej współpracy z Radami Osiedli itd.

Należy wyrazić nadzieję, że po wyborach do władz samorządowych 
kolejna IV kadencja MRS również wykaże się dużym zaangażowaniem 
w sprawy seniorów, co w konsekwencji zaowocuje dalszym wzrostem 
wszelkiej pomocy ze strony władz samorządowych. W samym Pozna-
niu liczba seniorów przekroczyła 145 tys. i oczekują oni dalszych dzia-
łań, jeszcze bardziej efektywnych, które stworzą dla tej grupy społecz-
nej warunki do lepszego życia...

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański
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Ten widok powala na kolana
Rośliny są małe i niepozorne, a te niekwitnące prawie niewidoczne 
dla oka, ale gdy Michał Hoppel opowiada ich historie, nabierają in-
nego wymiaru. Najpierw należy uruchomić wyobraźnię. W naturze 
rosną przyczepione mocnymi korzonkami do skał granitowych, tu-
fów wapiennych i wulkanicznej lawy zastygłej w Alpach, Pirenejach, 
Armenii, Afganistanie, Iranie, Pakistanie, Iranie, Turcji, Nowej Zelandii, 
Afryce, Ameryce Południowej, lub na północnoamerykańskich wyży-
nach! U nas nie przeżyją nawet na najlepszej ziemi kompostowej i nie 

wytrzymają upalnego lata, stepowiejącej Wielkopolski, 
ani typowej polskiej zimy. Im trzeba stworzyć namiastkę 
górskiej ojczyzny. 

Jeszcze pięć lat temu to miejsce, na którym teraz 
oglądam najbogatszy polski zbiór roślin skalnych i su-
cholubnych, było pustą ziemią zarośniętą chwastami. 
Przeobraziły je skały spod Strzegomia, miękkie wapienie 
z Wojcieszowa i grys z okolic Kamiennej Góry. Pod ręką 
ogrodnika ten surowy materiał zamienił się w podłoże, ja-
kiego wymagają do życia te niewielkie rośliny. Dla irysów, 
a raczej irysków o urodzie, jakiej nie widujemy w centrach 
handlowych, skalne bryły zostały ułożone pionowo, aby, 
jak mówi ogrodnik, zatrzymywały wilgoć w ich korzeniach. 
Inne wymagały wilgoci bliżej powierzchni, więc dla nich 
powstało mini wzniesienie z płasko ułożonych głazów, 
a przestrzeń między nimi szczelnie wypełnił kamienny 
tłuczeń, który odtworzył górski stok. 

- Trzeba tutaj być wiosną, bo widok powala na kola-
na – mówi właściciel skalnego krajobrazu.

Kto poza kolekcjonerami widział kwitnący wysoko-
górski Iris iberica ssp.elegantissima, będzie wiedział, 
o czym mowa. Górna połowa tego kwiatka jest idealnie 
biała, a dolna – brązowa, dzięki czemu wygląda, jak 
mały przedszkolak w bluzce i mini spódniczce. Irysowe 
pięknotki robią wrażenie nawet na mężczyźnie, bo Mi-
chał Hoppel wybrał je spośród wielu roślin żyjących na 
naszej planecie. Teraz idylliczna cząstka natury sprawia, 
że tutaj szuka wytchnienia i spokoju. 

- Jestem typowym introwertykiem, który najlepiej wy-
poczywa w spokojnym, blisko przyrody ogrodzie – tłu-
maczy swoje roślinne fascynacje.

Uważa, że podział ludzi na introwertyków i ekstrawer-
tyków, jakiego dokonał Carl Gustaw Jung, trafnie odda-
je typy osobowości człowieka. On, który wyżej ceni ci-
szę od zgiełku ulicznej imprezy i lubi obserwować natu-
rę, często siada w niewygodnej pozycji na twardej ław-
ce, gdzie nie ma nawet miejsca na wyciągnięcie nóg. 
Swoimi roślinami, którym przypisuje rolę terapeutyczną, 

Zaczarowany skalniak 
Pochodzą stamtąd, gdzie szaleje wiatr, pali słońce na przemian z mroźnymi podmuchami, a zamiast deszczu 
często do życia musi im wystarczyć mgła. Do Szczepankowa, zielonej poznańskiej dzielnicy, przywędrowały 
pocztą i zostały dostarczone kurierem, bądź przyjechały razem z Michałem Hoppelem. Teraz tylko on chroni je 
przed nadmierną wilgocią, upałem i ślimakami, a jak trzeba, także chucha i dmucha. Różne formy liści, różne 
odcienie zieleni i najróżniejsze kwiaty, a jednak łączy je podobne siedlisko przyrodnicze – wysokie góry na 
wszystkich kontynentach naszego globu.

WOKÓŁ NAS

Rośliny to rwący górski potok
Dorota Świtała-Trybek z Opolskiej Katedry Folklorystyki, autorka po-
dyplomowej pracy „Hobbyści to ludzie szczęśliwi” pisze, że uprawa 
roślin to świat „zwrócony w przyszłość”, bo nie ma w nim stagnacji. 
Przypomina dynamiczny rwący strumień górski, w którym nieustannie 
coś się wydarza (woda może wystąpić z brzegów, albo wyschnąć).

Z tym trzeba się zgodzić, ale utożsamianie szczęśliwych hobby-
stów z typowymi amatorami, jak twierdzi, nie pasuje do kolekcjo-
nerstwa naszego hobbysty ze Szczepankowa, a także do wielu in-
nych pasjonatów, którzy dzięki zawodowemu przygotowaniu stają 
się zawodowcami w swojej wąskiej dziedzinie.
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cieszy się wiosną i latem, także jesienią, gdy przekwi-
tają i zasypiają w zimnej szklarni niczym niedźwiedzie 
w gawrze. Jednak największą, czystą radość przeżywa 
wiosną, kiedy wybuchają wszystkimi kolorami świata. 
Prawdziwy górski stok w naturze nigdy nie zgromadzi ta-
kiej różnorodności, jak tutaj, gdzie w bliskim sąsiedztwie 
rośnie kilka setek miniaturek flory. Wszyscy wiemy, jak 
wyglądają popularne pierwiosnki, poprawniej nazywa-
ne prymulami, które w kwiaciarniach obwieszczają wio-
snę. W poznańskiej kolekcji ich kolorowe miniaturowe 
bukieciki wzruszają swoim wyglądem, a szczery podziw 
budzą filigranowe pierwiosnki (Primula allioni) pocho-
dzące z południowej Francji, prawdziwe piękności wy-
strojone w delikatne różowości muśnięte fioletem. 

To najlepsi sbirka skalnicek
- tak mówią w Czechach

Czy mógłby zbierać guziki, które zajmują jeszcze 
mniej miejsca, także mają ciekawe historie i nie wyma-
gają ogrodniczych zabiegów? Nie! Michał Hoppel jest 
synem hobbysty ogrodnika. Od dziecka miał dostęp do 
bylin i krzewów, a jako dwunastolatek już posiadał swój 
kawałek ziemi, na której zaczynał eksperymentować 
z roślinami. Właśnie wtedy przekonał się, że włożenie 
serca w to, co się robi, jest podstawą każdego sukcesu. 
Od dziecka udowadnia, że pod jego ręką rośliny rosną 
na kamieniu. To nie jest do końca prawdą, bo o życiu 
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każdej z niemal tysiąca roślin decyduje wiedza o specyficznych wyma-
ganiach glebowych, temperaturze, nasłonecznieniu. A tę, jeżeli ma 
się cierpliwość, trzeba przełożyć na praktykę i tutaj kończy się amator-
stwo, a zaczyna profesjonalizm. 

Wymagającymi roślinami skalnymi, a bywa, że również kapryśnymi, 
zajmuje się niewielu polskich hobbystów i bynajmniej nie z powodu 
kosztów, bo te wcale nie są wysokie. 

- Dzisiaj mogę sobie pozwolić na każdą roślinę, o jakiej zamarzę. Je-
żeli nie mogę jej kupić, to dostanę od przyjaciela klubowicza z Czech, 
Szkocji lub USA (jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw 
roślin skalnych – przyp. red.), albo sprowadzę nasiona i wysieję. Co 
roku wysiewam około 100-150 nasion różnych odmian roślin skalnych 
– opowiada, przyznając, że zawsze ekscytuje go oczekiwanie na wy-
kiełkowanie nasionka, a potem obserwowanie, jak dorasta zielona, 
ledwie widoczna drobina. 

Kolekcjonerska chęć posiadania nowych i nowych okazów nigdy nie 
maleje, a to chyba najbardziej nakręca każdego posiadacza. I dlatego 
miniaturowy górski krajobraz w Szczepankowie nieustannie się zmienia. 
W każdym sezonie coś przybywa i ubywa, a jednocześnie zmieniają się 
też zainteresowania, a więc i upodobania zbieracza. Ostatnimi fawory-
tami stały się na przykład według niego najpiękniejsze na świecie irysy 
rosnące tylko w suchych obszarach Środkowego Wschodu. Przyjaciele 
z czeskich stowarzyszeń hobbystów roślin skalnych mówią o kolekcji ze 
Szczepankowa, że to „najlepsi sbirka skalnicek v Polsku”. 

Tekst: Danuta Pawlicka
Zdjęcia: Piotr Jasiczek
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Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zaprosili Senior-
ki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym! Miejscem spotkania był 
plac przed Urzędem Miasta. Wzięło w nim udział ok. 450 seniorów. 
Bezpłatne wejściówki rozprowadzane przez CIS rozeszły się w kilka 
godzin, co powodowało duże niezadowolenie osób, które mimo 
chęci udziału – nie otrzymały biletu. Szczęśliwcy, poza „miganym na 
wolnym”, mieli zagwarantowaną nie tylko rozrywkę słowno-muzyczną, 
ale i poczęstunek w postaci lodów, ciast, napojów oraz  fantastycznej 

Taka była Potańcówka na Wolnym!
kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej z unijnym świa-
dectwem jakości! Był czas na rozmowy, żarty i tańce 
– w parach i wężach, jak kto wolał. Czas mijał więc 
niepostrzeżenie tym bardziej, że doskonała pogoda 
w pierwszą niedzielę września sprzyjała zabawie. Było 
wspaniale, a fotoreportaż nie odzwierciedla cudownej 
atmosfery i zabawy... 

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański
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Już w 2012 roku Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy 
z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz ze środowiskiem Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku wypracowało model tworzenia w struktu-
rach UTW grup wolontariatu i współpracy ze społecznością� lokalną . 
Tego typu grupy powstały już na  50 UTW w całej Polsce, realizują one 

Już 12 i 13 października w Zespo-
le Szkół Muzycznych w Ostrowie 
Wielkop olskim przy Al. Słowackie-
go 1c odbędą się warsztaty mu-
zyczne z Poznańską „15”. Dzień 
później wielki koncert, wystąpią: 
Poznańska Piętnastka,   „Big Band 
Powiatu Ostrowskiego”, „Young 

Band Ostrów”  przy ZSM w Ostrowie Wielkopolskim 
oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa. Miejsce: Aula 
Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopol-
skim, ul. Poznańska 43. Wstęp wolny! 

Poznańska 15 
w Ostrowie Wielkopolskim

Aktywne Uniwersytety 
Trzeciego Wieku poszukiwane!

różnorodne pomysły: od organizowania przedstawień 
teatralnych w przedszkolach po rewitalizację zaniedba-
nych przestrzeni miejskich i odwiedzanie samotnych 
osób przebywających w domach społecznych.

Tegoroczna edycja programu „Uniwersytety Trzecie-
go Wieku dla społeczności” realizowana będzie w okre-
sie od października 2018 roku do grudnia 2019 roku. 
W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 10 UTW, któ-
re otrzymają wsparcie w uruchomieniu grup wolonta-
riatu i działań społecznych. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 30 września 2018 roku. 

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie: www.utw.seniorzywakcji.pl. 

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środ-
ków Polsko-Amerykań skiej Fundacji Wolności w ramach 
programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” 
realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

Trwa nabór do kolejnej edycji programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”. Program skiero-
wany jest do słuchaczy i słuchaczek UTW z całej Polski, którzy chcą zdobywać kompetencje niezbędne, aby 
aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia. Wybrane w procesie rekrutacji UTW otrzymają wsparcie w uru-
chomieniu grup wolontariatu i działań społecznych oraz mikro-grant. 
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Konkurs jest dwuetapowy. I etap to selekcja uczestników na podstawie 
nagrań nadesłanych na adres konkurs@czerwonak.pl. II etap to przesłu-
chania finałowe, które odbędą się 13 października w Centrum Kultury 
i Rekreacji w Czerwonaku.

Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która przy-
gotuje dwie piosenki w języku polskim lub obcym, które w tytule zawierają 
słowo „czerwony” i dostarczy ich nagranie wraz z Kartą Zgłoszenia do Organi-
zatora. Długość jednej piosenki nie może przekraczać 4 minut.

Jury będzie oceniać uczestnika na podstawie takich kryteriów, jak: 
dobór repertuaru, estetyka wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Za 
I miejsce przygotowano nagrodę Wójta Gminy Czerwonak w wysokości 

KONKURS WOKALNY

CZERWONA(K) PIOSENKA
Amatorscy wokaliści i zespoły muzyczne zostają zaproszeni do udziału w I edycji konkursu wokalnego Czerwo-
na(k) Piosenka. Dla trzech najlepszych wykonawców przygotowano atrakcyjne nagrody.

3 000 zł. Za II miejsce uczestnik otrzyma 2 000 zł, a najniż-
szy stopień podium będzie się równał nagrodzie w wyso-
kości 1 000 zł.

Każdy mieszkaniec może być widzem podczas prze-
słuchań. Wstęp oczywiście jest wolny. To jednak nie ko-
niec atrakcji jakie przygotowano . Zwieńczeniem I edycji 
konkursu Czerwona(k) Piosenka będzie koncert Czerwo-
nych Gitar. Odbędzie się on o godzinie 19:00 w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Bilety w cenie 5 zł do 
nabycia w CKiR w Koziegłowach, siedzibie GOK Sokół 
w Czerwonaku oraz na bilety24.pl.

W pierwszych dniach września trzydziestu wolontariu-
szy Fundacji Veolia Polska, wspólnymi siłami odmieniło 
plac znajdujący się na terenie Domu Pomocy Społecz-
nej Ugory w Poznaniu. Kilka dni później seniorzy oraz 
przedstawiciele Fundacji Veolia Polska i spółek Grupy w 
Poznaniu, spotkali się z Zastępcą Prezydenta 
Poznania Jędrzejem Solarskim, aby uroczyście 
otworzyć Zielone Podwórko Veolii dla miesz-
kańców DPS Ugory. Powstało ono z myślą o 
pensjonariuszach z tak zwanej „osiemniastki”. 
W oddziale tym przebywają osoby, które przez 
stan zdrowia nie mogą swobodnie korzystać 
z parku oddzielonego głównym budynkiem 
placówki. Na otwarcie Zielonego Podwórka 
Veolii zostali zaproszeni także kadrowicze 
Sportowej Akademii Veolii, z którymi seniorzy 
aktywnie spędzili czas. Był pokaz taekwondo 
poprowadzony przez Marka Woźniaka oraz 
zajęcia sportowe z udziałem lekkoatletów 
Aleksandry Styś i Piotra Goździewicza oraz 
wieloboisty Kacpra Jastrzębskiego. 

Zielone Podwórka Veolii, to projekt realizowany w ramach prowadzo-
nego przez Fundację Veolia Polska programu wolontariatu pracownicze-
go w Grupie Veolia. Celem akcji jest tworzenie zielonych miejsc na tere-
nie różnych placówek społecznych, pozwalających obecnym i przyszłym 
jego mieszkańcom czerpać z bogactwa przyrody w mieście.

Zielone Podwórko Veolii 
dla mieszkańców DPS Ugory

Starość jest piękna, jeśli mamy jeszcze siłę na odwiedzanie ciekawych miejsc i zdobywanie nowych doświadczeń. 
Nie każdemu zdrowie pozwala na pełną samodzielność w podeszłym wieku. Wtedy potrzebne są takie miejsca 
jak Dom Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu, przy którym pracownicy Veolii utworzyli Zielone Podwórko. 
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