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Kongres Zielarski w Poznaniu
16-17 marca 2019

Collegium DaVinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań

PLAN WYKŁADÓW I WARSZTATÓW
16 MARCA 2019 – SOBOTA

wykłady:
9.30 – 10.30 – uroczyste otwarcie Konferencji, wykład
inauguracyjny prof. Małgorzata Zimniewska
– dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich w Poznaniu
10.30 – 11.30 – Zmienna rola i znaczenie surowców roślinnych
w ﬁtoterapii polskiej – prof. Waldemar Buchwald,
Polski Komitet Zielarski
11.30 – 13.00 – Czy substancje pochodzenia roślinnego mogą
być wykorzystywane w proﬁlaktyce i terapiach
nowotworów? - dr Natalia Sendkowska-Wysocka
13.00 – 14.30 – Ziołowe kuchenne rewolucje
- mgr farm. Marcin Stępniak
14.30 – 16.00 – Apiterapia – produkty pszczele dla zdrowia
i długiego życia – prof. Bogdan Kędzia
16.00 – 17.00 – Warunki skutecznej ﬁtoterapii
– dr inż. Katarzyna Sadowska
17.00 – 18.30 – Zioła wspomagające pracę mózgu – mgr Anna Bober
18.30 – 20.00 – Cholesterol i homocysteina – prawdy i mity
– mgr Emilia Ptak
warsztaty:
10.30 – 12.00 – Domowe przetwory ziołowe - jak zrobić lecznicze
nalewki? - mgr farm. Marcin Stępniak
12.00 – 13.30 – Rośliny aromatyczno-przyprawowe w uprawie
i codziennym życiu. Wykorzystanie ziół do sprzątania,
gotowania i dekoracji – mgr inż. Sylwia Barłoga
13.30 – 15.00 – Zioła w domowej apteczce – robimy maści, proszki,
herbatki - dr Natalia Sendkowska-Wysocka
15.00 – 16.30 – Apteka na parapecie – Anna Olejnicka-Górczewska
16.30 – 18.00 – Ziołolecznictwo według św. Hildegardy
– mgr Aldona Pol

PATRONAT
HONOROWY

17 MARCA 2019 – NIEDZIELA

wykłady:
9.00 – 9.30 – Wstęp do medycyny św. Hildegardy – mgr Elżbieta Kaśków
9.30 – 10.00 – Jak wzmocnić odporność? Nukleotydy – dr Joanna Wojsiat
10.00 – 11.00 – Funkcjonalna żywność i medyczne bioprodukty na bazie
nasion lnianych i orzeszków konopnych oraz kannabinoidów
wyekstrahowanych z kwiatostanów konopi włóknistych
(Cannabis sativa L.) - prof. dr Ryszard Michał Kozłowski
11.00 – 12.30 – Medyczne konopie – teoria, proﬁlaktyka, zastosowanie
- prof. nadzw. dr hab. Wojciech Piekoszewski
12.30 – 13.30 – Surowce zielarskie wczesnej wiosny – pączki, kora, młode pędy
– zbiór i wykorzystanie – mgr inż. Bartłomiej Byczkiewicz
13.30 – 15.00 – Ziołolecznictwo w chorobach pasożytniczych układu
pokarmowego – ziołowa pomoc dla żołądka, wątroby i jelit
– mgr Barbara Głowacka
15.00 – 16.00 – Jak zioła stają się lekami – rzecz o jakości – wykład ﬁrmy
Kawon
16.00 – 17.30 – Zioła dla kobiet – od ciąży do menopauzy
– mgr inż. Bartłomiej Byczkiewicz
17.30 – 18.00 – Biohacking oraz medycyna antiage - nowe wyzwania
w ﬁtoterapii - wykład ﬁrmy Biolit
18.00 – 19.00 – Zdrowy pomysł na biznes, czyli jak zostać zielarzem?
- mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel
19.00
– Uroczyste zamknięcie Konferencji, wydanie certyﬁkatów
dla uczestników
warsztaty:
10.00 – 11.00 – Aromaterapia w praktyce – warsztaty – Agnieszka Dworczyńska
11.00 – 12.30 – Receptury do domowej apteczki z wykorzystaniem produktów
pszczelich – warsztaty – mgr Elżbieta Kaśków
13.00 – 14.30 – Zioła w kosmetyce – Malwa Pitrus
15.00 – 16.30 – warsztaty mydlarskie
16.30 – 17.30 – Mieszanki ziołowe na różne dolegliwości
– mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel

Zapisy na wykłady i warsztaty:

kongres-vivaziola.pl

tel. 600 545 772

Targi ziół, preparatów ziołowych, kosmetyków - wstęp gratis
Wykłady: 1 dzień - 30 zł, seniorzy – 10 zł, warszat - 30 zł
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WOKÓŁ NAS

Wiek na plus

w Europie doświadczeni pracownicy są w cenie
Przeprowadzone w 2017 roku w Polsce badania wykazały, że ponad milion osób 60+ to osoby pracujące
zawodowo. Najczęściej praca jest dla tej grupy wiekowej ważną motywacją do tego, by rano wstać i czuć się
potrzebnym. Część osób pracuje, bo zmusza je do tego niekorzystna sytuacja finansowa. Ale Europejski Bank
Centralny podkreśla też, że „starsi, lepiej wykształceni pracownicy” znacząco wpływają na rozwój i tempo
wzrostu gospodarczego UE.
4 / My 60+ / Nr 1(45)2019

WOKÓŁ NAS
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazują,
że w Polsce mieszka nieco ponad 38 mln osób, z czego
niemal ¼ to osoby w wieku 60 lat i więcej. Z kolei najliczniejsza jest grupa 60 – 64 -latków. To osoby bardzo
aktywne. Na co dzień zajmują się wnukami, bywa, że
własnymi rodzicami, wielu z nich pracuje zawodowo.
Większość z nich, ok. 60 proc., to kobiety. Wskazują na
to dane ZUS-u, który wypłaca emerytury. Najczęściej
wypłacana emerytom kwota w 2017 roku to 1066 złotych brutto. Wielu osobom nie pozwala ona na godne
życie, więc starają się zdobyć pracę – najczęściej jest
to zajęcie tymczasowe. W grupie 60+ aż 70 proc. kobiet pracuje. statystyczna seniorka pomiędzy 61. a 70
rokiem życia przepracowała tymczasowo 568 roboczogodzin, senior w tym samym przedziale wiekowym - 546
roboczogodzin. Niestety, nie każdemu udaje się taką
pracę znaleźć. W lepszej sytuacji są mieszkańcy miast,
w których funkcjonuje więcej zakładów pracy.
- Wytrzymałem na emeryturze tylko 3 lata. Musiałem
podjąć jakąś pracę, bo choć pesel wskazywał na mój
wiek, ja wciąż czułem się jak trzydziestolatek! – mówi
z uśmiechem Antoni Malinowski z Poznania. Okazało
się, że jego dotychczasowy zakład pracy potrzebuje kogoś takiego jak on, choć w niepełnym wymiarze godzin
– Najpierw było to ¼ etatu, potem doszliśmy do ¾, bo
młodsi pracownicy, zwłaszcza dziewczyny, szukali czegoś lepszego, lepiej płatnego – dodaje. Pan Antoni ma
dziś 85 lat i nadal pracuje zawodowo! Jest w doskonałej
kondycji, i mówi, że zawdzięcza ją właśnie pracy.

Żadna praca nie hańbi
Bywa, że seniorzy decydują się na pracę poniżej ich
wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji tylko po to, by móc
„dorobić”. Jedną z możliwości jaka pojawiła się w ostatnich latach i jest szeroko wykorzystywana to praca opie-

kuna osoby starszej. Pozwala na zarobienie nawet kilku tysięcy złotych
miesięcznie. - Praca opiekunki osoby starszej to doskonała możliwość
zarobienia dużych pieniędzy oraz zdobycia ciekawego doświadczenia. Krajem, w którym najczęściej pracują polskie opiekunki są Niemcy, wybierane z uwagi na wysokie zarobki i stabilną, bezpieczną pracę.
Ze względu na sytuację demograficzną starzejących się społeczeństw
zapotrzebowanie na opiekunki w Europie Zachodniej ciągle rośnie, co
stwarza atrakcyjne możliwości zatrudnienia dla Polek pragnących pracować za granicą – mówi Klaudia Wiśniewska, Specjalista ds. Marketingu
Lokalnego Promedica Care Sp. z o.o. Z ramienia tej firmy ponad 34 tysiące opiekunek i opiekunów podjęło pracę w Polsce i zagranicą.
- Wszystko zależy od tego, na jaką osobę i rodzinę się trafi – mówi
Janina Puchalska, która pracuje w Niemczech od dwóch lat w systemie 6/6 tygodni. – Każdy wyjazd do pracy czegoś nas uczy. Dlatego zawsze warto porozmawiać z kimś, kto już ma doświadczenie, by ustrzec
się niespodzianek, np. robienia prania i prasowania dla całej rodziny
albo sprzątania trawników. Różnie to bywa. Czasem trzeba zacisnąć
zęby, bo wiadomo, że tu, w Polsce, nie zarobimy takich pieniędzy –
podkreśla. – Ogromnym plusem jest też to, że to praca legalna.

Starsi, znaczy potrzebni
Dotykamy tu zjawiska starzejących się społeczeństw, które rozpatrywane jest nie tylko jako problem. Europejski Bank Centralny opublikował w grudniu 2018 roku wyniki badań, które wskazują, że wydłużanie
wieku emerytalnego i zastosowanie polityki aktywizacji osób starszych
pozwalają na utrzymanie w dobrej kondycji unijnej gospodarki. Obecnie moment ustania aktywności zawodowej określa się na 75 rok życia
(wcześniej było to 65 lat). W związku ze starzeniem się społeczeństw
oraz rozwojem gospodarek krajów unijnych od 2013 roku liczba etatów wzrosła o ponad 9 milionów! Aż trzy czwarte z tych miejsc pracy
zostało powierzonych osobom między 55 a 74 rokiem życia – podaje
EBC. Warto wskazać, że osoby między 25 a 54 r.ż. zajęły tylko 1/5 z nich.
Dlatego też EBC wysunął tezę, że starsi wiekiem pracownicy są filarem
europejskiej gospodarki.
I my się z nią zgadzamy!
Reklama

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB
STARSZYCH W NIEMCZECH LUB W ANGLII
Nie znasz niemieckiego?
Zapisz się na bezpłatny kurs od podstaw!

Tel. 506 289 113

ul. Głogowska 31/33, Poznań
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ENEA DLA POKOLEŃ

Konsumencie,
znaj swoje prawa
Fundacja Enea we współpracy ze Stowarzyszeniem My50+ oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizuje
projekt społeczny pod nazwą „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”. Projekt obejmuje realizację cyklu spotkań warsztatowych
poświęconych tematyce bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa konsumenckiego.
Żeby ustrzec się przed podpisywaniem niekorzystnej umowy, przede
wszystkim trzeba mieć świadomość swoich praw. Poniżej podstawowe
zasady, które mają zastosowanie w relacjach klient-sprzedawca.

• udzielanie informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych taryfach obowiązujących Konsumenta,
• zaopatrywanie odbiorcy w energię elektryczną
w sposób ciągły, niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych
• usuwanie zakłóceń i awarii dotyczących dostarczania energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci
• sprawdzanie liczników przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego
• powiadamianie odbiorców, z wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
prądu.

Umowa – bezpośrednio i na odległość

Miej jasność – poznaj swoje prawa
Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową. Konsument jest podmiotem szczególnie uprzywilejowanym i chronionym przez przepisy prawa. Wynika to z przyjęcia przez
ustawodawcę założenia o jego słabszej pozycji względem przedsiębiorcy. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcę – jako profesjonalistę – obowiązek szczególnie starannego i uczciwego działania wobec
Konsumenta i zakazują przedsiębiorcom wszelkich działań wobec
Konsumenta, które godziłyby w jego interesy.

Przedsiębiorca – firma energetyczna
Na przedsiębiorcę energetycznego ustawodawca nałożył obowiązki
mające na celu wzmocnienie pozycji Konsumenta.
Prawa Konsumenta:
• umożliwienie Konsumentowi składania przez całą dobę reklamacji
dotyczących dostarczania energii elektrycznej,
• doręczanie Konsumentom faktur VAT zawierających rozliczenie za
świadczone usługi oraz pobraną energię elektryczną,
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Umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa nazywamy umową zawartą na odległość.
Może być zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy
w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).
Umową na odległość jest również umowa z Konsumentem zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności
stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa
danego przedsiębiorcy (np. w domu Konsumenta, na
prezentacji organizowanej w hotelu), w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio
po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt
w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa
danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej
obecności stron (np. zaproszenie Konsumenta z ulicy
na pokaz przedsiębiorcy) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem
jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.
Lokalem przedsiębiorstwa jest miejsce prowadzenia
działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe; miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi
działalność zwyczajowo albo na stałe.

ENEA DLA POKOLEŃ
Zanim podpiszesz
Przed podpisaniem umowy na odległość koniecznie
sprawdź następujące kwestie:
• identyfikator przedstawiciela sprzedawcy, który potwierdzi, że reprezentuje firmę, na którą się powołuje,
• czy umowa zawiera wszystkie załączniki i czy jej treść
jest dla Ciebie zrozumiała,
• jak często będziesz otrzymywać fakturę,
• czas trwania umowy i sposób jej wypowiedzenia.

Jak podpiszesz umowę
• konsument powinien otrzymać pełną treść wzoru umowy w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nim,
• umowa powinna być sformułowana jednoznacznie
i w sposób zrozumiały, stosownie do wytycznych

Spotkania
w ramach programu
,,Enea dla pokoleń”
Projekt w 2018 r. objął środowiska senioralne w wybranych gminach północno-zachodniej Polski. Jego
celem była edukacja osób starszych oraz zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa. Od końca kwietnia 2018 r. odbyło się 10 spotkań w gminach, na
terenie których działa Grupa Enea znajdujących się
w województwach wielkopolskim i lubuskim. Bardzo
dobry odbiór projektu przez środowiska lokalne
i jego efekty edukacyjne spowodowały, że wszyscy
partnerzy ,,Enei dla pokoleń” podjęli wspólną decyzję o kontynuacji spotkań w 2019 r. Do końca roku
zaplanowanych jest 15 spotkań w całym regionie.
W tym roku pierwsze spotkanie odbyło w 17 lutego w poznańskim Klubie ,,Raszyn”.
Podczas III Forum Seniora, które odbędzie się
5 marca w Bydgoszczy, projekt zostanie przedstawiony w panelu ,,Bezpieczeństwo” w godz. 11.30-12.15.
Podczas targów zostanie rozdanych 500 poradników
,,Bezpieczeństwo seniora – edukacja juniora”.
7 marca zapraszamy na spotkanie do Klubu ,,Zorza”, ul. Wojskowa 16, w Poznaniu, godz. 13.00.
Informacje o kolejnych spotkaniach zamieszczone zostaną na stronie my60plus.pl oraz na profilu
magazynu na Facebooku.
Projektowi patronują: minister energii, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewodowie:
wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski.

Pierwsze w tym roku spotkania w ramach projektu ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” odbyło się w poznańskim Klubie ,,Raszyn”.

ujętych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących wzorców
umownych oraz pozostałych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o prawach Konsumenta. Postanowienia
umowy nie mogą budzić wątpliwości Konsumenta.
• umowa powinna zawierać przedmiot świadczenia oraz sposób
porozumiewania się z Konsumentem, dane identyfikacyjne firmy,
adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery
telefonów, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, adres, pod którym Konsument może
składać reklamacje, łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami.

Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Klienta w domu,
zawartej przez telefon czy za pośrednictwem Internetu lub poczty,
w terminie 14 dni od dnia jej podpisania – bez podania przyczyny
i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy po terminie 14 dni od daty jej podpisania może wiązać się z ewentualną karą od nowego sprzedawcy.
Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę
o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dnia od dnia zawarcia umowy. Jeżeli
Konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem ww. 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi
tej informacji.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w dowolnej formie –
oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dostarczone na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub może być przesłane
faksem.
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Poszukują właścicieli
obozowych pamiątek
Po 73 latach od zakończenia wojny rodzina Tadeusza Tomaszewskiego, fryzjera z Gostynia, otrzymała osobiste
pamiątki po krewnym, który zginął w obozie koncentracyjnym Neuengamme. Przez wszystkie te lata sygnet, portfel, zdjęcia przechowywane były w kopercie archiwum ITS (International Tracing Service) w Arolsen w Niemczech.
Pamiątki po fryzjerze zobaczyli w reportażu telewizyjnym autorzy portalu
gaso-gostyn.pl, publikującym stare fotografie z Gostynia. Na podstawie
pokazanych tam zdjęć i dokumentów odnaleźli jego krewnych w Krotoszynie. W styczniu przedstawicielka ITS oficjalnie przekazała rodzinie osobiste rzeczy Tadeusza Tomaszewskiego.
W zasobach Międzynarodowego Biura Poszukiwań (ITS) znajduje się
jeszcze 3200 kopert, z czego 450 należało do Polaków. Mimo upływu czasu, pracownicy Biura nie ustają w poszukiwaniach rodzin, którym chcą
przekazać pamiątki po bliskich, którzy zginęli w głównie w obozach Neuengamme (ok. 2.400) i Dachau. Poza tym, nieliczną część stanowią rzeczy osobiste kilku więźniów osadzonych w więzieniu gestapo Hamburg,
w obozach koncentracyjnych Natzweiler i Bergen-Belsen oraz w obozach
przejściowych Amersfoort i Compiègne. ITS posiada dokumenty ponad
17 mln osób i 26 km akt.
Część z nich niedawno upubliczniono w sieci. Dostęp do nich jest
nieodpłatny. Na razie jest to ok. 50 tys. z 30 mln zgromadzonych dokumentów. Strona dostępna jest w trzech językach: niemieckim, angielskim
i francuskim.
ITS upamiętnia ofiary holocaustu i nazistowskich zbrodni oraz wnosi
trwały wkład w kulturę pamięci. Od 2013 r. oryginalne dokumenty ar-

chiwum zostały wpisane na Światową Listę Programu
UNESCO „Pamięć Świata”. Nadzór nad ITS sprawuje Międzynarodowa Komisja, składająca się z przedstawicieli
jedenastu państw: Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Izraela,
Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, USA oraz Wielkiej Brytanii. Działalność ITS w całości finansowana jest
z budżetu Rzecznika Rządu ds. Kultury i Mediów (BKM).
Partnerem instytucjonalnym ITS jest obecnie Niemieckie
Archiwum Federalne (Bundesarchiv).
Archiwum stanowi jednocześnie podstawę do prowadzenia badań naukowych i edukacji. Aby w pełni
sprostać powierzonym zadaniom ITS korzysta z międzynarodowej współpracy z miejscami pamięci, archiwami
i innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe,
w tym z polskim IPN.
Na pierwszy zasób archiwalny dostępny w sieci w zakładce „Effekte” składają się przedmioty, które trzeba było
oddać przy rejestracji po przybyciu do obozu koncentracyjnego: dokumenty, portfele, zdjęcia, listy. Pieniądze
i kosztowności naziści konfiskowali. Reszta była magazy-

Właściciel: Jan Kajak
Znajdująca się w Internecie lista nazwisk właścicieli pamiątek przechowywanych w archiwum ITS zawiera: nazwisko, imię oraz datę urodzenia
byłego więźnia. W przypadku, kiedy ktoś z krewnych odnajduje znane nazwisko, przesyła do ITS krótką wiadomość.
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Bezpłatne badania
Właściciel: Dariusz Kaczyński

Dzięki nawiązaniu współpracy z ośrodkiem koordynującym w Lublinie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu zaprasza Seniorów
na bezpłatne badanie przesiewowe w kierunku tętniaków aorty brzusznej.
Badania są wykonywane w ramach projektu realizowanego ze środków finansowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach
„Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”.
Zarejestrować się można pod numerem telefonu 514 198 499 –
pon-pt. 7:30-12:00 oraz 16:00-17:00.

Waloryzacja emerytur

Właściciel: Stanisław Maciąg

nowana. Są to przedmioty bez wartości materialnej, ale
mają one ogromną wartość dla ofiar i ich bliskich.
Po wojnie przedmioty te zostały oddane do dwóch
urzędów w celu restytucji. Po ich likwidacji w 1963 roku
trafiły do ITS.
Celem ITS jest przekazanie tych przedmiotów żyjącym
ofiarom lub ich krewnym. Zidentyfikowano ok. 2800 ich
właścicieli. Jeśli ktoś znajdzie swoje nazwisko na alfabetycznej liście lub zidentyfikuje przedmiot czy zdjęcie, może
liczyć na ich zwrot.
Zakładka „Kindersuchdienst” zawiera dokumenty głównie z lat 1945-1951 Głównej Kwatery Poszukiwań dzieci
UNRRA i IRO. Dotyczą one poszukiwań zaginionych dzieci
i ich identyfikacji. Są tam też dokumenty repatriacji, względnie emigracji, dzieci i młodocianych bez opieki dorosłych.
W aktach znajdują się również raporty z poszukiwań dzieci
z innych krajów wywiezionych do Rzeszy i umieszczanych
w domach dziecka lub rodzinach adopcyjnych.
Do dzisiaj wpływają do Bad Arolsen zapytania o losy
ofiar reżimu hitlerowskiego. W 2015 ponad 11 proc. z nich
było z Polski.
Zachęcamy do wejścia na https://www.its-arolsen.org/pl/
Anna Dolska

Tabela waloryzacji, która weszła w życie od marca zakłada wzrost
świadczeń emerytalno-rentowych o ustawowy wskaźnik waloryzacji,
jednak nie mniej niż o 70 złotych. Jednocześnie najniższe świadczenia
podniesione zostaną odpowiednio do 1100 oraz 825 zł.
Procent waloryzacji jest pokłosiem średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co
najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Dane ogłoszone przez Prezesa GUS w połowie stycznia, dotyczące
średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w roku ubiegłym to odpowiednio 101,6 i 101,8. To oznacza, że najniższa emerytura
wzrośnie od 1 marca 2019 o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł.
W tym roku waloryzacja jest o tyle wyjątkowa, że zakłada też minimalną podwyżkę świadczeń na poziomie 70 zł brutto. Taka podwyżka
emerytury będzie jednak zagwarantowana dla osób, które mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy w ZUS. Dla kobiet ten okres to 20 lat,
a dla mężczyzn - 25 lat.
Jest też dobra wiadomość dla pobierających emeryturę minimalną. Już od 1 marca 2019 r. sięgnie 1100 zł brutto (wcześniej 1029,80 zł).
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Poznań Viva Senior

pakiet bezpłatnych usług
dla najstarszych mieszkańców Poznania.
Poznańskie Pudełko Życia. Zawiera informacje o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. Ma na celu
usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Dostępne w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24,
tel. 61 847 21 11.
Poznańska Złota Karta. Upoważnia do korzystania z szerokiej oferty
ulg i rabatów w miejskich instytucjach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz w prywatnych firmach. Przysługuje osobom w wieku
60+. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy Za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady).
Książka dla Seniora. Wypożyczanie książek, audiobooków i filmów
z Biblioteki Raczyńskich z dostawą do domu. Usługa skierowana jest
od osób w wieku 60+. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33
44 (po połączeniu należy tonowo wybrać 0).
Złota Rączka dla Seniora. Pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Usługa skierowana do osób w wieku 65+. Z usługi można skorzy-

stać nie więcej niż 2 razy w ciągu roku – maksymalnie
można zgłosić 4 usterki. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy tonowo
wybrać 1, następnie 0).
Taksówka dla Seniora. Usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym
poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na
terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na
cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej. Usługa skierowana jest do osób w wieku 80+ (lub
w wieku 70-79 lat, których niepełnosprawność jest widoczna i uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej). Przewozy odbywają się od pn. do pt.
w godz. 7.00-18.00. Z usługi można skorzystać maksymalnie 6 razy w roku i nie więcej niż 1 raz w miesiącu.
Zgłoszenia pod numerem tel. 22 43 900 50.
Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
W zasobach wypożyczalni są m.in.: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule, laski, materace przeciwodleżynowe, balkoniki,
chodziki, inhalatory. Z wypożyczalni
mogą korzystać osoby w wieku 70+.
Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel.
61 646 33 44 (po połączeniu należy wybrać tonowo 1, następnie 0).
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp
seniorów. Usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki
paznokci stóp, skierowana do osób
w wieku 75+. Usługa wykonywana jest
od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00. Można z niej skorzystać nie częściej niż co
2 miesiące. Zgłoszenia pod numerem
tel. 663 172 461.
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Fot. Hieronim Dymalski
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Skład MRS: Wanda Dziechciarz, Krzysztof Sawiński, Zygmunt Pawlik, Anna Sarbak, Aldona Anastasow, Urszula Filimon-Kucharska, Ewa Zawieja,
Halina Bąkowicz, Małgorzata Dolata - reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku oraz Joanna Ciechanowska-Barnuś, Iwona Rzadkiewicz, Antoni Szczuciński - reprezentujący Radę Miasta Poznania, Piotr Frydryszek, Jerzy Babiak i Roman
Szymański - reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania. Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów został Antoni Szczuciński. Wiceprzewodniczącą - Joanna Ciechanowska-Barnuś. Sekretarzem - Urszula Filimon-Kucharska. Na zdjęciu są obecni także Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta
Poznania, Magdalena Pietrusik-Adamska – dyr. WZiSS, Grzegorz Ganowicz - przewodniczący Rady Miasta Poznania, Andrzej Białas - Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz radna Małgorzata Woźniak.

Poznaniacy wybrali nowych członków
Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji
Ostatni dzień stycznia był pierwszym dniem funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji w Poznaniu.
Spotkanie w Sali Białej UM otworzył w imieniu Prezydenta Miasta - Jędrzej Solarski Z-ca Prezydenta, który
pogratulował osobom powołanym w skład nowej Rady.

Fot. RHieronim Dymalski

Prezydent liczy, że współpraca z MRS będzie owocna,
a ich realizacja przyniesie poznańskim seniorom dalsze
odczuwalne efekty. Zadeklarował również pomoc w realizacji wszelkich działań i przedsięwzięć, szczególnie
pakietu „Poznań VIVA Senior”, w skład którego wchodzi
wiele udogodnień dla starszych poznaniaków. Wyraził

jednocześnie nadzieję, że tak jak dotychczas miasto Poznań postrzegane, jako wiodące i w efekcie wszelkich działań w zakresie polityki
senioralnej - wyznaczać będzie nadal standardy dla całej Polski.
Na pierwszym spotkaniu, zgodnie ze statutem MRS, powołany został nowy Przewodniczący MRS, którym został profesor UAM, dr hab.
nauk społecznych Antoni Szczuciński. Przez ponad 20 lat zasiadał
w Radzie Miasta i przewodniczył Komisji Kultury i Nauki, co pozwoliło
mu poznać całokształt problemów związanych z miastem, w tym również osób w starszym wieku.
W posiedzeniu wzięli udział, poza osobami wchodzącymi w skład
MRS, Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych, Przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Ganowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa
Obywatelskiego – Andrzej Białas oraz radna Małgorzata Woźniak.
Nowej Radzie i Przewodniczącemu IV kadencji – redakcja składa
gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz seniorów!
Roman Szymański
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Senior studentem,
bo chce wiedzieć więcej
Na poznańskich uczelniach powstaje coraz więcej sekcji, które
skierowane są do seniorów. Oferta tematyczna zajęć jest bardzo szeroka, dzięki czemu można rozwijać swoje umiejętności
i zdobywać wiedzę z wielu dziedzin. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady i warsztaty odbywające się w ramach
Przyrodniczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas których
można było poznać zasady klonowania ssaków, arcyciekawe
historie ptaków zamieszkujących Poznań, zasady doboru odpowiedniego materaca do spania, pożytki z picia chińskiej, zielonej
herbaty, żywieniowy sposób na długowieczność i wiele innych.

Fot. B. Marcińczyk

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku (UATW), działający przy
Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UA w Poznaniu, zaprosił
seniorów i seniorki na cykl zajęć z zakresu fotografii, ikonopisania, malarstwa, rysunku oraz na wykłady.
Ponad sto osób przybyło także na inauguracyjny wykład Medycznego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod tytułem „Czy można spowolnić proces
starzenia?”, który wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis –
inicjatorka powołania MUTW. Lista słuchaczy zapełniła się błyskawicznie!

Fot. B. Marcińczyk

Rozwiązanie krzyżówki
z numeru świątecznego
magazynu „My60+”
Częścią spotkania na Uniwersytecie Medycznym były badania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 113
e-mail: cku@up.poznan.pl
tel.: (061) 848 70 26
Uniwersytet Przyrodniczy
Medyczny Uniwersytet
w Poznaniu
Trzeciego Wieku
Dział Promocji i Karier
SEKRETARIAT UATW
Plac Wielkopolski 9
ul. Fredry 10
Poznań 61–746
61-701 Poznań
pok. 401, budynek C
tel.: 61 854-60-31
e-mail: promocja@ump.edu.pl
e-mail: uatw@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 w. 119
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Szanowni Czytelnicy, dziękujemy za nadesłane do naszej redakcji rozwiązania krzyżówki, której patronem
i sponsorem nagród jest biuro „Podróże na Emeryturze”. Mieści się ono w Poznaniu przy ul. Ratajczaka
26/111.
Spośród osób, którym udało się prawidłowo rozwiązać
krzyżówkę i nadesłały do nas hasło: Malinowe wczasy
z wnukami, wylosowaliśmy laureatów. Otrzymają oni komplety ręczników z logotypem „Podróże na Emeryturze”.
Nagrody otrzymają: Alina Smykowska, Leszek Zagórski,
Przemysław Wielgosz.
Laureatów prosimy o odbiór nagród w siedzibie biura
przy ul. Ratajczaka 26/111 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 61 671 34 34.

WOKÓŁ NAS

Fot. Archiwum prywatne

Pamięć o żołnierzach
niezłomnych
Z prof. Waldemarem Handke, historykiem, autorem licznych publikacji dotyczących żołnierzy wyklętych rozmawia Anna Dolska
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pan od wielu lat z niezwykłym zaangażowaniem odkrywa historyczną prawdę o ich losach.
Skąd u pana taka pasja w badaniu losów żołnierzy
powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego?
– Jak to w zwykle bywa zdecydowało życie. Podczas internowania w 1981 r. jeszcze będąc studentem historii, siedziałem w jednej celi z porucznikiem Marianem Rączką,
szefem grupy działającej w powiatach krotoszyńskim i gostyńskim, który w 1951 r. został skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie, a następnie zwolniony na mocy
amnestii w 1957 r. To spotkanie spowodowało, że kiedy po
1989 r. zmieniły się w Polsce warunki, postanowiłem zająć
się losami żołnierzy wyklętych, a potem kontynuowałem
badania będąc pracownikiem poznańskiego oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej, czego efektem jest kilka
napisanych przeze mnie książek i artykułów na ten temat.
W powojennej historii Polski żołnierze wyklęci byli tematem tabu. Nie mówiło się o nich w przestrzeni publicznej, nie wydawano o nich książek, nie pisano w podręcznikach. Czy to tylko kwestia sytuacji politycznej
w czasach PRL?
– Myślę, że to jeden z efektów walki polityczno-propagandowej. Na początku chodziło o to, żeby usankcjonować
nową władzę. Prawda jest taka, że przed wojną w Wielkopolsce komunistów było tylu, że ze świecą szukać. Po wojnie
trzeba więc było stworzyć przekonanie, że nie było opozycji.
Druga sprawa, że w Wielkopolsce dość szybko został złamany opór zbrojny. Zwykle o partyzantce mówi się oddziały leśne, a my tu przecież nie mamy lasów jak na wschodzie Polski. Dlatego w Wielkopolsce możemy mówić o oddziałach
polowych, które oparcie miały w mieszkańcach wsi. Urbanizacja tego terenu była zupełnie inna niż na wschodniej
ścianie – tutaj była najgęstsza sieć dróg bitych i kolejowych.
Jedni gloryfikują żołnierzy wyklętych, inni nazywają ich
bandytami, którzy napadali i rabowali np. napadli na
bank we Wrześni. Skąd takie skrajne opinie na ich temat?

– Poza tym, że byli bohaterami, trzeba pamiętać, że byli normalnymi
ludźmi. W walce konspiracyjnej, w której przyszło im działać, zdarzały się
incydenty. Nikt tego nie neguje. Jednak napad na bank w czasie okupacji nazywa się czynem bohaterskim, a napad na bank zawłaszczony
przez komunistów – bandyckim. Do prowadzenia działalności podziemnej potrzebowali żywności, broni, odzieży. Pomagali im miejscowi. Karmili
i opierali. Na zdjęciach widać, że mieli czyste mundury i schludnie wyglądali. Bez wsparcia mieszkańców wsi, nie mogliby walczyć. Musieli też na
własną rękę organizować sobie środki.
Działalność partyzantki kojarzy się przede wszystkim z Podlasiem, Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Liczna była grupa walczących w Wielkopolsce?
– W tym przypadku możemy mówić wyłącznie o danych szacunkowych.
Komuniści doliczyli się, że w latach 1945-1946 Wielkopolska Samodzielna
Grupa Ochotnicza ,,Warta” liczyła ok. 6,5 tys. zaprzysiężonych. Oczywiście
nie wszyscy oni walczyli w lesie. Na tę liczbę składała się cała siatka. Najaktywniej działali w południowo-zachodniej Wielkopolsce, w okolicach Ostrowa. Twórcą i zarazem dowódcą WSGO „Warta” był ostatni komendant okręgu poznańskiego AK, ppłk Andrzej Rzewuski ps. „Hańcza”. On zresztą wraz
z rozkazem o rozwiązaniu formacji, wydał swoim żołnierzom rozkaz o zakazie ujawniania się. Tym samym, wielu z nich uratował życie. Oprócz ,,Warty”
na terenach w okolicy Wrześni walczyła organizacja ,,Zielony Trójkąt”.
31 sierpnia na zakończenie mszy św. w gdańskiej bazylice św. Brygidy
w 38. rocznicę zawarcia Porozumień Sierpniowych i powołania NSZZ
„Solidarność”, metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź uhonorował
pana Pierścieniem ,,Inki”, odznaczeniem przyznawanym za ,,przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych”. Czy Pierścień ,,Inki” traktuje
pan jako uhonorowanie swoich badań nad historią żołnierzy wyklętych?
– Nie myślałem o tym w takich kategoriach. Traktuję to jako docenienie
żołnierzy wyklętych walczących na zachodnich kresach Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak się złożyło, że ja otrzymałem odznaczenie, ale tych, którzy
wraz ze mną dociekają prawdy jest przecież więcej.
Patrząc na pana życie, można stwierdzić, że pan również był niezłomny
w walce z komunizmem – był pan więziony i internowany. Skąd ten
opór przeciwko komunistycznej władzy?
– Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu czułem, że tak trzeba.
Źródło: Solidarność Wielkopolska
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Jedzenie ma moc
Siła i zdrowie wprost z żywności

Moc, siła, witamina! Na marcowym przednówku szczególnie nam tego brakuje, ale jest żywność, która może
to zmienić. Co kryje w sobie superfood i jaką żywność tego rodzaju możemy znaleźć na polskim rynku, aby
zagwarantować sobie natychmiastową bombę witaminową?
Superfood, czyli po prostu żywność, która jest po brzegi napakowana składnikami odżywczymi. Jest pełna tego, co najlepsze – antyoksydantów, witamin, minerałów i protein. Włączając te składniki do naszej diety lepiej odżywimy organizm,
poprawimy jego odporność i dostarczymy mu energetycznego kopa! A zatem, po co należy sięgnąć?

Co kryje w sobie

SUPERFOOD?
3

Wybór jest naprawdę spory. Pełna lista superfood zawiera
kilkadziesiąt pozycji, są to nie tylko egzotyczne produkty, ale
i żywność, którą możemy znaleźć w polskim menu od lat.
Specjalnie dla Was opiszemy takie, które możecie znaleźć
w swoim supermarkecie!

Chia

Ciecierzyca – źródło roślinnego białka i węglowodanów. Naładowana błonnikiem, który daje uczucie sytości i nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, poprawia naszą gospodarkę
lipidami. Bomba witaminowa zawarta w ciecierzycy poprawia stan naszej skóry, włosów i paznokci.

3

Płatki owsiane – jeden z najzdrowszych rodzajów płatków,
pełne żelaza, magnezu, cynku, potasu, fosforu, wapnia, witamin B1, B6, E i kwasu foliowego. Tak jak i w przypadku ciecierzycy – fantastyczne źródło błonnika.
Komosa ryżowa – gratka dla osób unikających glutenu,
a ponadto skarbnica białka i składników mineralnych takich
jak żelazo, magnez, potas, cynk i wapń, plus oczywiście błonnik, co gwarantuje jej działalność oczyszczającą i regenerującą.
Pamiętaj, że posiłki seniora powinny być regularne i zbilansowane pod względem objętościowym. Dobra dieta oparta
jest o wszystkie składniki odżywcze. Pełnowartościowe białko (np. z produktów mlecznych) zmniejszy ryzyko powstania
chorób związanych z trawieniem. Węglowodany (zawarte np.
w kaszy, produktach zbożowych i ryżu) uregulują pracę jelit.
Cennym składnikiem wzmacniającym odporność są tłuszcze
omega-3. Można je znaleźć w rybach morskich, chudym
mięśnie i tłuszczach roślinnych. Zrezygnować należy również
z soli, tłuszczów nasyconych, dużej ilości kawy, alkoholu i papierosów. Bardzo ważne jest picie płynów. Woda pomaga
rozrzedzić krew i tym samym ułatwia jej przepływ.
Źródło: FoodNetwork
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1
8 razy wiecej
kwasów Omega-3
niż w łososiu

15 razy więcej
magnezu
niż w brokułach

2
2 łyżeczki
= 10g białka

2

Duża ilość białka
wydłuża uczucie
sytości

Witaminy B, C, E i K

Awokado

1
18 różnych
aminokwasów

1

Burak

Nie zawiera
glutenu

1
Moc z żelaza

2
3

Witaminy z grupy B.
witamina E
i lecytyna

Witaminy B, C, A
i betakaroten

FoodNetwork Polsat

Kasza
jaglana

2

3

Błonnik na
przyspieszenie
przemiany materii

Przyspiesza
przemianę materii

MY I ZDROWIE

BIOPSJA

NIEZASTĄPIONE
BADANIE

Rozmowa z doktorem Januszem Kopczyńskim, histopatologiem z Centrów Medycznych Medyceusz w Łodzi
Mamy coraz doskonalsze metody diagnostyki obrazowej, czyli zaglądania do wnętrza naszego ciała, ale
w przypadku stwierdzenia jakichś zmian, o tym, czy są
one groźne, czy nie nadal decyduje biopsja, czyli pobranie próbki tkanki do badania pod mikroskopem?
- Chociaż w diagnostyce obrazowej – ultrasonografii,
tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym –
widzimy zmiany w tkance, w jakimś organie i możemy
nawet powiedzieć, że są to zmiany chorobowe, to dopiero obejrzenie przez specjalistę tej zmienionej tkanki pod mikroskopem daje o niej pełną informację. Na
podstawie wyniku biopsji można postawić pewną diagnozę: ocenić, czy zmiany są groźne, czy nie, włączyć
odpowiednie leczenie, jeśli jest to konieczne. Dlatego
biopsja, a potem badania histopatologiczne, cytopatologiczne, czyli ocena pobranych tkanek, komórek pod
mikroskopem, to jeden z tak zwanych złotych standardów w medycynie – czyli badania uznanego za najlepsze, najskuteczniejsze i jednocześnie szeroko stosowane w diagnozowaniu zmian w naszym organizmie.
Większość z nas, kiedy dostaje skierowanie na biopsję, trochę boi się tego badania – straszy sama igła
i wyobrażenie nakłucia głębiej, niż na przykład przy
pobraniu krwi. To strach uzasadniony, czy nie?
- Nie jest to badanie bolesne, nie jest agresywne, inwazyjne, choć pacjentom tak się wydaje przez te skojarzenia z igłą, którą lekarz pobiera próbkę tkanki. Jeśli
biopsja jest wykonywana przez doświadczonego specjalistę, dysponującego dobrym sprzętem, większość
pacjentów nawet nie czuje, kiedy pobrano próbkę. Są
zdziwieni, że to już, że nie bolało.
Pan pobiera próbki tkanek metodą biopsji cienkoigłowej aspiracyjnej pod kontrolą USG. Na czym ona
polega?
- Biopsja cienkoigłowa to badanie wykonywane bardzo
cienką igłą, o średnicy od 0,4 do 0,7 milimetra. Biopsja
aspiracyjna oznacza, że próbka tkanki pobrana jest poprzez łagodne zassanie jej za pomocą strzykawki. Kontro-

la USG pozwala na precyzyjne prowadzenie igły – widzę, gdzie ją wprowadzam, pobieram próbkę dokładnie z tego miejsca, z którego chcę.
Biopsję cienkoigłową jakich narządów, tkanek można wykonać?
- Tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych, piersi, guzów tkanek miękkich
podpowięziowych, czyli skóry, tłuszczaków, włókniaków. Generalnie
biopsję wszystkich narządów, tkanek położonych – nazwijmy to – powierzchownie, a więc w zasięgu używanego do badania sprzętu.
To jest badanie wykonywane bezpłatnie, w ramach NFZ?
Tak, ale oczywiście można też wykonać biopsję cienkoigłową prywatnie, badanie nie jest kosztowne.
Czy do biopsji trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
- Nie, na badanie dobrze jest przyjść z dokumentacją medyczną, zgłosić skłonność do krwawień oraz alergię na zewnętrzne środki odkażające, jeśli to dotyczy danej osoby. Badanie trwa kilka minut, po czym
w miejscu nakłucia zakładany jest jałowy opatrunek, który dobrze jest
ucisnąć przez 5, a przy zaburzeniach krzepnięcia przez 10 minut. Opatrunek można zdjąć po 15-30 minutach.
Jak długo czeka się na wynik badania?
Telefonicznie można go dostać już w dniu wykonania biopsji, opis badania otrzymuje się od 2 do 5 dni po jego wykonaniu. Z tym wynikiem
należy zgłosić się do lekarza specjalisty.
Anna Dolska
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Niebezpieczne światło XXI wieku?
O wpływie ekranów LED na wzrok

Postęp technologii ułatwiających życie idzie w parze z rozwojem elektronicznej rozrywki. Jednak bez względu
na to, czy laptop jest dla nas narzędziem pracy czy źródłem relaksu, równie mocno angażuje nasz zmysł wzroku. Jak używać gadżetów technologicznych, aby zabezpieczyć swój wzrok? Porad udziela Grzegorz Romanik,
optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Głównym „zagrożeniem” dla naszych oczu przy korzystaniu z urządzeń
elektronicznych są ekrany z podświetleniem LED. Znajdują zastosowanie nie tylko w smartfonach, tabletach czy laptopach, ale także
w przestrzeni miejskiej jako elektroniczne reklamy, przy stoiskach samoobsługowych kas w marketach czy w naszym domowych oświetleniu. Ta technologia emituje przede wszystkim światło niebieskie, które
wpływa destruktywnie na nasz wzrok, a dokładnie na naszą siatkówkę.
W dużym skrócie – energia niesiona przez niebieską składową światła
ledowego niszczy nabłonek barwnikowy siatkówki oraz fotoreceptory
w naszej siatkówce odpowiedzialne za widzenie. Stopień degradacji
jest uzależniony od nasilenia tego światła, czyli ilości energii jaką ze
sobą niesie, oraz czasu ekspozycji. Ponadto, niebieskie światło może
rozregulować nasz zegar biologiczny.
- Współczesność jest „opanowana” przez ekrany, które dla naszych
oczu są nadal nowością, do której organizm biologicznie nie jest dostosowany – komentuje Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta oraz
ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. – Człowiek w procesie
ewolucyjnym nauczył się widzieć kolory w dali, które zazwyczaj oznaczały dostrzeżone pożywienie. Co zatem ze światłem niebieskim tuż
przed nasza twarzą? W trosce o nasze dobre widzenie zdecydowanie
powinniśmy ograniczać patrzenie na podświetlane ekrany do minimum. W ciągu dnia w pracy będzie to prawdopodobnie niemożliwe,
dlatego zadbajmy o nasz czas wolny – dodaje.

Okulary na miarę technologii
Jeśli na co dzień korzystamy z okularów, zastanówmy się przy najbliższej wymianie „szkieł” nad takimi, które ograniczają ilość światła
niebieskiego docierającego do oka, zwłaszcza jeśli ze smartfona
lub laptopa korzystamy bardzo często. Wieczorami dobrze korzystać
z dodatkowych czytników dokumentów elektronicznych, najlepiej bez
podświetlenia. Ekran imitujący kartkę papieru nie emituje szkodliwych
fal świetlnych jak klasyczne tablety, lecz tekst możemy odczytać dzięki
światłu odbitemu z otoczenia.
- Profilaktyka i umiar zdecydowanie wpłyną na stan naszego wzroku, jednak nie unikniemy całkowicie korzystania z podświetlanych
urządzeń elektronicznych. Dodatkową ochroną będą spersonalizowane okulary z odpowiednimi powłokami filtrującymi, pomocnymi
w korzystaniu z gadżetów. Zdecydowanie pomocna będzie powłoka
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Zdj. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna

Dlaczego powinniśmy uważać na gadżety?

N

Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta

antyrefleksyjna z dodatkowym filtrem ograniczającym
dopływ szkodliwego światła niebieskiego do oka, jednak nie zaburzająca prawidłowego widzenia i postrzegania barw. Taka powłoka charakteryzuje się poblaskiem niebiesko-fioletowym. Jaka powłoka będzie dla
nas odpowiednia? Jej dobór to zadanie dla profesjonalnego optyka – po przeprowadzeniu dogłębnego
wywiadu na temat stylu życia pacjenta, zaproponuje
najlepsze i bezpieczne rozwiązanie. Pamiętajmy, aby
zawsze wybierać sprawdzone punkty optyczne, w których mamy zapewnienie o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym optyków, bo nieodpowiednio dobrane okulary mogą nam zaszkodzić bardziej niż ich
brak – puentuje Grzegorz Romanik.
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Wiedziałem, ale…. zapomniałem
Zaczyna się od zaburzeń pamięci, zubożenia słownictwa, problemów z nazywaniem przedmiotów, koncentracją, odnajdywaniem w pamięci wydarzeń bieżących – gdzie byłem, co robiłem? Kolejny etap to urojenia
i omamy, strach, że opiekun albo ktoś bliski chce nam zrobić coś złego. Znasz to? To może być „alzheimer”.
Choroba Alzheimera należy do grupy chorób neurodegeneracyjnych - takich, w których dochodzi do uszkodzenia
komórki nerwowej – neuronu.
- Istotą tej choroby jest odkładanie się nieprawidłowego
białka, tzw. beta-amyloidu i białka tau w strukturach mózgowia. W wyniku tego procesu tworzą się blaszki amyloidowe
(blaszki starcze), a wtórnie dochodzi do: zmian degeneracyjnych w samym neuronie, istotnego zmniejszenia objętości
mózgu oraz zaburzeń neuroprzekaźnikowych – tłumaczy dr
Justyna Hryniewicz z Neurologicznego NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodka Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki
Hertmanowskiej w Plewiskach. - Są to mechanizmy patogenetyczne, u podłoża których leżą dalsze objawy związane
z chorobą Alzheimera.
Pierwsze niepokojące objawy choroby zauważa się
u osób po 65 roku życia. Najczęściej jako problemy z pamięcią, odnajdywaniem słów - ale któż ich nie ma?
Zwykle w ten sposób w pierwszym odruchu reagują najbliżsi – bagatelizując sprawę. Jednak objawy stopniowo zaczynają się nasilać. Problem stanowi przypomnienie sobie
nazwiska, miejsca pobytu - dosłownie sprzed chwili, nazwy
przedmiotów codziennego użytku.

Kolejno pojawiają się również zaburzenia związane z koncentracją, orientacją przestrzenną, dochodzi do odwrócenia dobowego rytmu snu i czuwania. Najbardziej przykre dla opiekuna osoby chorej jest wejście podopiecznego w kolejną fazę choroby, kiedy pacjent nie poznaje najbliższych.
W końcu wrogiem dla siebie staje się on sam – nie rozpoznaje siebie w lustrze, widzi w nim obcą osobę. Powoli pacjenci przestają mówić, chodzić, aż
w końcu kontakt z nimi jest niemożliwy. Nie ma leku na chorobę Alzheimera.
- Częstym problemem u pacjentów są zaburzenia sfery psychicznej i halucynacje - i tu medycyna daje pewne możliwości leczenia objawowego – zapewnia dr
Justyna Hryniewicz. - Firmy farmaceutyczne wciąż próbują znaleźć lek, który miałby
działać nie na objawy, ale na przyczynę tej choroby i możliwe, że za rok, dwa może
trzy taki lek powstanie – dodaje lekarka. W Ośrodku Badań Klinicznych im. dr n.
med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach prowadzone są badania z takimi lekami.
- Jedno z badań prowadzimy od 2016 roku. Obserwacja pacjentów trwa zatem już ponad dwa lata i muszę powiedzieć, że dotychczasowe spostrzeżenia
dają nadzieję na lepszą przyszłość także dla innych pacjentów – pociesza. Na
razie wiadomo tyle, że najważniejsza jest stała i troskliwa opieka nad pacjentem
- we współpracy z lekarzem rodzinnym i specjalistą, a w wielu przypadkach także z pracownikiem albo placówką opieki społecznej. - Wymiar duchowy takiej
opieki, serdeczność i troska, mają ogromne znaczenie. Nie wiemy przecież jaki
poziom odczuwania zachowuje osoba chora, a cierpienie psychiczne bywa
zdecydowanie bardziej dotkliwe niż fizyczne – podkreśla dr Justyna Hryniewicz.
Reklama

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Jeśli bliska Tobie osoba ma problemy:
b z zapamiętywaniem informacji
b z odtwarzaniem zapamiętanych treści
b czuje się zagubiona
b okazuje cechy pobudzenia ruchowego lub słownego

Może to choroba Alzheimera,
a może łagodne zaburzenie pamięci?

TRZEBA TO ZDIAGNOZOWAĆ!

Zapraszamy na bezpłatne wstępne konsultacje neurologiczne.
62-064 Plewiska , ul. Fabianowska 40
tel. 61 863 00 68 lub 506 444 900
(w godz: 10.00 do 16.00 od pon. do pt.)
e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com

www.hertmanowska.pl
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Nowe mieszkania
dla poznaniaków
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zamierza rozpocząć w tym roku budowę prawie 600 mieszkań
komunalnych - przy ulicach Opolskiej, Hulewiczów i na Darzyborze. Obecnie realizowane są inwestycje przy
ul. Biskupińskiej i ul. Darzyborskiej. Po ich zakończeniu przybędzie w Poznaniu 120 mieszkań komunalnych
i 50 lokali socjalnych.

Materiał promocyjny

Najciekawszym z przedsięwzięć inwestycyjnych, które w tym roku rozpocznie miejska spółka jest budowa osiedla przy ul. Opolskiej. - Są tam
obecnie postawione przez okupanta baraki dla robotników przymusowych. Chcemy zlikwidować tę przestrzeń wstydu, w której mieszkańcy
żyją od kilkudziesięciu lat. Co ważne, będzie to inwestycja, która nie
jest na obrzeżach miasta. Jest tam pełna infrastruktura, w tym szkoły

Ul. Opolska, wizualizacja
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i placówki zdrowia – mówi prezes zarządu spółki ZKZL ,
Tomasz Lewandowski.
Pierwszy etap budowy osiedla przy ul. Opolskiej zakłada powstanie w tym miejscu pięciu wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i placem
zabaw. Obecnie kompletowana jest dokumentacja
techniczna tej inwestycji. Rozpoczęcie budowy, która zaplanowana jest na 2 lub 3 kwartał tego
roku, poprzedzi jeszcze uzyskanie przez inwestora pozwolenia
na budowę. Projekt przewiduje
wyposażenie jednego budynku

Pierwszy etap
budowy osiedla
przy ul. Opolskiej
zakłada
powstanie w tym
miejscu pięciu
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych wraz
z infrastrukturą
i placem zabaw.
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w windę oraz dostosowanie wszystkich mieszkań do
potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Kolejne mieszkania komunalne mają powstać przy
ul. Hulewiczów. Wzniesiony tam zostanie jeden czterokondygnacyjny blok z 55 mieszkaniami. Wszystkie lokale
na parterze i 1. piętrze dostosowane będą do potrzeb
osób starszych i niepełnosprawnych. Większość mieszkań będzie miała 2 pokoje. Projekt przewiduje także
trzypokojowe lokale oraz kawalerki. Wszystkie mieszkania będą miały balkony. W ramach inwestycji powstaną
drogi, chodniki, parkingi, a także plac zabaw dla najmłodszych. Będzie zieleń i elementy małej architektury.
Budowa rozpocznie się już wiosną.
Mieszkania komunalne powstaną też przy ul. Darzyborskiej. W planach miasta jest stworzenie w tym
miejscu nowoczesnej dzielnicy z pełną infrastrukturą
– szkołą, ośrodkiem zdrowia, placówkami handlowo-usługowymi. Pierwszym krokiem jest budowa osiedla
mieszkaniowego z 252 lokalami komunalnymi. Projekt
przewiduje wzniesienie siedmiu budynków. Będą drogi
wewnętrzne, parkingi, miejsca zabaw dla najmłodszych oraz zieleń
i elementy małej architektury. Budowa rozpocznie się w ostatnim
kwartale 2019 roku.
Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych ma obecnie pieniądze na budowę 1,1 tys. mieszkań.
Pochodzą one z budżetu spółki,
kredytów i wyemitowanych w lutym 2019 roku obligacji bankowych. W zeszłym roku spółka uzyskała kredyt z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Spółka ma ambitne plany związane z pozyskaniem
nowych mieszkań oraz remontem
starych, dlatego też szuka dodatkowych źródeł finansowania realizowanych przedsięwzięć. Rozważa
między innymi zastosowanie tzw.
hybrydowego sposobu finansowania budowy mieszkań.
- Poprzedzi go dialog techniczny z potencjalnymi inwestorami,
szefami dużych firm deweloperskich. Chcemy, żeby za ich pieniądze na miejskich gruntach
powstawały mieszkania. Część
z nich byłaby własnością miasta -

Ul. Biskupińska

to jedna pula. Dwie pozostałe pule to byłyby lokale inwestora – jedna
część przeznaczona na sprzedaż, druga do wynajęcia klientom wskazanym przez miasto z czynszem niższym niż rynkowy. Chodzi o stworzenie możliwości najmu na korzystniejszych zasadach - zapowiada
Tomasz Lewandowski.
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PATRONKI
POZNAŃSKICH ULIC
Każdy mijający rok uświadamia nam naszą przemijalność. Żyjemy dopóty, dopóki trwa pamięć o nas. Ofiarami
zapomnienia były zwłaszcza kobiety, o których nie pisano na kartach historii, bo nie mogły pełnić funkcji niosących splendor za życia i pamięć po śmierci. Zmieniło się to w 1918 roku, gdy zyskały pełnię praw wyborczych,
mogły wybierać i być wybierane, stały się pełnoprawnymi obywatelkami.
Sejm RP przypomniał o tym, ogłaszając miniony rok – Rokiem Kobiet. Rada Miasta Poznania zdecydowała, by w 2018 roku kobiety zostawały patronkami poznańskich ulic; Fundacja Kochania Poznania
wyznaczyła zaś cel – „100 kobiet na 100-lecie praw kobiet”. Udało się.
Na poznańskich ulicach pojawiło się 26 nowych patronek, co sprawia,
że uliczne tabliczki przypominają o 101 niezwykłych kobietach. Poznajmy kilka spośród nich.
Świętosława – zwana w Skandynawii Sygrydą – patronuje skwerowi
przy Bramie Poznania. Córka Mieszka i Dobrawy, talentem i determinacją nie ustępowała swemu bratu Bolesławowi Chrobremu. Była wybitną władczynią, jej rozkazów słuchali wikingowie, była królową Danii
i Norwegii, a jej syn podbił Anglię.
Zupełnie inne cechy sprawiły, że patronkami poznańskich ulic są
dwie kolejne kobiety. Celem życia Marii Karłowskiej było ratowanie
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poznańskich dziewcząt przed upadkiem moralnym;
aby robić to skutecznie, założyła zgromadzenie Sióstr
Pasterek od Opatrzności Bożej. Jej zasługi sprawiły, że
w 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
Pięć lat później na ołtarze trafiła Maria Sancja Szymkowiak. Podczas studiów w Poznaniu działała w Sodalicji Mariańskiej, angażowała się w pomoc ludziom wyrzuconym poza margines społeczeństwa. Żeby się temu
oddać w pełni, wstąpiła do zakonu, podczas okupacji
go nie opuściła, niosąc wsparcie dla alianckich jeńców
wojennych.
Na ołtarze trafi też pewnie wkrótce Wanda Błeńska,
która przez ponad 40 lat opiekowała się chorymi na trąd
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Afrykańczykami. Dokta cieszy się wielkim uznaniem poznaniaków, czemu wyraz dali w organizowanym przez
władze Poznania konkursie „Równe babki”, gdzie wybrana została Poznanianką Stulecia.
Niewiele jest osób, które tak jak Irena Sendlerowa
zasłużyły na status świętej. Bohaterska pielęgniarka
podczas okupacji wyprowadziła z warszawskiego getta
ponad 1000 żydowskich dzieci skazanych na zagładę.
W Poznaniu patronowała będzie skwerowi w dawnej
dzielnicy żydowskiej, tuż obok synagogi.
Pamięć o żydowskich mieszkańcach Poznania utrwalona zostanie w nazwie ulicy, której patronowała będzie
polsko-żydowska pisarka Ida Fink. Przed wojną krótko
mieszkała w Poznaniu, który wspomina jako miasto nietolerancyjne, ksenofobiczne, izolujące innych. Uhonorowanie jej uliczną tabliczką doskonale obrazuje zmiany, jakie zaszły.
Otwartość na ludzi z grup etnicznych, które były
przez stulecia izolowane, ukazuje także kolejna patronka. Została nią najwybitniejsza poetka pisząca w języku
romskim – Bronisława Wajs, znana jako Papusza. Kobieta, która przez swą odmienność została wygnana ze
swego taboru, dzisiaj jest zapraszana do Poznania.
Poznaniacy uhonorowali także niezwykłe kobiety
z przeszłości, które są synonimem odmiennych kultur.
Bohaterką taką jest Anna Memorata, wykształcona
w leszczyńskim kolegium prowadzonym przez Jana
Amosa Komeńskiego, najwybitniejsza poetka tego
okresu, należąca do Gminy Braci Czeskich.

Wielką satysfakcję sprawiło mi doprowadzenie do uhonorowania
ulicą jednej z pierwszych profesorek Uniwersytetu Poznańskiego – Ludwiki Rybickiej-Dobrzyńskiej, która przez lata kierowała biblioteką
poznańskiego PTPN, zajmowała się działalnością pisarską i publicystyczną, była jedną z pierwszych poznańskich feministek.
Miłośnikom Poznania nie trzeba nawet przedstawiać kolejnej uhonorowanej badaczki – prof. Moniki Gruchmanowej – współtwórczyni
klasycznej pozycji dla każdego, kto pragnie mówić po naszemu –
Słownika gwary miejskiej Poznania.
Wspomnieć jeszcze muszę o pisarkach, które otrzymały swoje uliczki na Strzeszynie. Janinie Badowskiej-Muszyńskiej, autorce setek wierszy dla dzieci i tekstów przedstawień legendarnego Teatru Marcinek.
Jadwidze Żylińskiej, dzięki której poznawaliśmy nie tylko mity Greków
i Rzymian, ale także naszą piastowską przeszłość. Lucynie Sieciechowiczowej, której książki o renesansowym Poznaniu są w naszej pamięci obecne jako najdoskonalsze opisy złotego wieku.
Ograniczenia wydawnicze sprawiają, że nie ma tu miejsca na
szersze przedstawienie wszystkich niezwykłych kobiet, które stały
się patronkami poznańskich ulic. Zachęcam do poznania fascynujących biografii na stronach Ulicznik poznański oraz Herstoria warta
Poznania.
dr Paweł Cieliczko
Fundacja Kochania Poznania
Patronki poznańskich ulic, placów i skwerów (źródło: GEOPOZ)
01.01.2018 – 74 patronki (64 samodzielnych i 10 współpatronek)
31.12.2018 – 102 patronki (88 samodzielnych i 13 współpatronek)
Autorka rysunków - Agnieszka Zaprzalska
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Ogródek warzywny
pełen kwiatów i ziół
Przyzwyczajeni jesteśmy do poukładanych warzywniaków. Tam pory, pomidory, na następnych grządkach sałata, marchew, pietruszka. A gdyby tak zaszaleć? Pomieszać? Co nam z tego wyjdzie? Samo dobro. Wiele roślin
na siebie działa i chroni nawzajem, ale są też takie, które się nie lubią.
Zaraz zaczniemy pracę w naszych ogródkach warzywnych. Warto przemyśleć, co i jak zrobimy. Nasze warzywa i owoce są przecież najlepsze,
bez chemii, pełne witamin. Pozwólmy im razem rosnąć, a tym samym
wzmocnimy je bez używania sztucznych nawozów.
Podpowiadamy, jakie kwiaty, zioła warto mieć w swoim ogródku warzywnym oraz jakie warzywa sadzić obok siebie.
Wszystkie miododajne zioła posadzone przy naszym ogródku przyciągną pszczoły, a te z kolei zapylą warzywa, które tego potrzebują. W ten
sposób o wiele szybciej otrzymamy pierwsze zbiory w naszym warzywniaku.
Aksamitki, kwiatki z rodziny astrowatych, raz posadzone, pojawią nam
się jeszcze nie raz w kolejnych latach. Zwalczają szkodniki glebowe dodatkowo użyźniając podłoże. Ich zapach odstrasza mątwiki korzeniowe,
mszyce i mączliki warzywne. Aksamitki są potrzebne przy uprawie kapusty,
pomidorów, fasoli, marchwi, ziemniaków i porów.
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Z kolei bazylia nie tylko na stole dobrze wygląda z pomidorem. Na grządce bazylia chroni pomidory od mączniaka. Papryka i kapusta też lubią sąsiedztwo tego zioła.
Cebulę warto sadzić na przemian z marchwią, ponieważ nawzajem się chronią. Marchew chroni cebulę przed
śmietką cebulanką, a cebula marchew przed połyśnicą
marchwianką. Cebulę dobrze też posadzić przy truskawkach, nie zaatakuje ich szara pleśń. Uprawę cebuli należy
też przemyśleć przy drzewach owocowych. Uchroni je
przed pęcherzykowatością liści, mączniakiem właściwym,
brunatną zgnilizną owoców. Cebula nie wszystkie warzywa
lubi, nie sadźmy jej w okolicy kapusty, fasoli i porów.
Cząber nie tylko jako przyprawa kuchenna, ale też
i ziółko na różne dolegliwości, spisze się dzielnie w okolicy
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fasoli, marchwi i roślin kapustowatych. Jego zapach odstrasza owady, których nie chcemy mieć w ogrodzie.
Jeśli chcielibyśmy wykorzystać moc chrzanu w ogrodzie, to musimy to przemyśleć. Chrzan idealnie chroni czereśnie przez szarą zgnilizną drzew czy brunatną zgnilizną
owoców, ale jego korzenie będą małe z uwagi na dość
dużą konkurencję drzewa. Z kolei posadzenie go przy
ziemniakach, zniweluje stonkę ziemniaczaną, niestety, też
może zagłuszyć same ziemniaki.
Właściwości zdrowotne czosnku warto wykorzystać
w ogrodzie. Dobrze rośnie przy truskawkach oraz ziemniakach. Zadba o ich wzrost, ale przede wszystkim odstraszy
norniki, które są groźnymi szkodnikami naszego ogrodu.
Kolejną rośliną odstraszającą szkodniki jest rozmaryn.
Warto posadzić go w sąsiedztwie marchewki.
Dla fasoli dobrymi sąsiadami są bakłażany, buraki, marchew, kapusta, ogórki, szpinak czy też pietruszka i ziemniaki.
Obok fasoli nie należy sadzić porów ani czosnku czy cebuli.
Estragon jest jednym z niewielu ziół, które nie lubią żadnych roślin, dlatego starajmy się sadzić go na obrzeżach
ogródka.
Pietruszka też najbardziej lubi rosnąć sama. Warto wygospodarować dla niej kącik i pozwolić jej kwitnąć. W ten
sposób będzie sama się wysiewać. Jeśli na zimę przykryjemy ją słomą, będziemy mogli cieszyć się świeżą, zdrową
pietruszką cały rok.
Żaden ogródek nie może obyć się bez kopru. Koper
przyciąga złotooki (bardzo pożyteczne owady), które
żywią się mszycami. Koper szkodzi pomidorom, dlatego
ważne jest, żeby nie sadzić pomidorów w jego okolicy. Za
to można posiać marchew, ogórki i zieloną sałatę. Żeby
całkowicie zdezorientować pasożyty, można naprzemiennie posiać marchew, seler i por.
Nagietek lekarski powinien znaleźć się w naszym ogródku nie tylko ze względu na jego dobre działanie na pory,
truskawki czy też pomidory, ale przede wszystkim z uwagi na
swoje włókniste korzenie, które poprawiają strukturę gleby.
Warto również wokół naszego warzywniaka posiać rumianek. Dzięki niemu, nasze warzywa zawsze będą rosły
lepiej i będą zdrowsze. Trzeba jedynie uważać, bo rumianek lubi sam się rozsiewać i w pewnym momencie możemy go mieć wszędzie.

Niezbędnik ogrodnika:
Gnojówka z pokrzyw – nawóz naturalny do wszystkich zadań specjalnych.
Niezastąpiony przy hodowli róż damasceńskich. Wygrywa w naturalnej
walce z mszycami oraz wszelkimi szkodnikami. Dodatkowo przyciąga
dżdżownice, które poprawiają porowatość gleby, dodatkowo ją użyźniając. Podlewanie roślin gnojówką z pokrzyw poprawia ich wzrost oraz polepsza tworzenie się chlorofilu. Nawozu tego nie można stosować jedynie
przy roślinach wymagających gleb ubogich.
Są za to rośliny, które uwielbiają nawóz z pokrzyw i są to bakłażany. Nawóz pokrzywowy można wykonać samemu lub kupić w gospodarstwach
upraw ekologicznych. Stosować w proporcji 1:10.
Nawóz rumiankowy poprawia odporność roślin i odstrasza wszystkie
szkodniki. Jest zdecydowanie łagodniejszy od nawozu pokrzywowego
i można go stosować jako oprysk na rośliny w proporcji 1:2.
Pułapki na ślimaki łatwo wykonać samodzielnie. W pobliżu roślin atakowanych przez ślimaki, wkopać pojemnik w taki sposób, żeby ziemia nie
mogła się wsypać. Do pojemnika nalać piwo i przykryć nieszczelnie np.
dachówką. Gwarantujemy, że ślimak wybierze piwo... Raz w tygodniu wylewać zawartość i uzupełniać świeżym piwem.
Te wszystkie zabiegi oraz ułożenie roślin spowoduje, że zbiory będą
obfite, nawet z bardzo małego powierzchniowo ogródka, a co najważniejsze, zdrowe i pełne witamin.
Barbara Byrka-Lewandowska
Producent ekologicznych hydrolatów
Gospodarstwo Upraw Ekologicznych
Danowiec.pl
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Horoskop My60+ na wiosnę 2019 r.
Baran
21.03 – 19.04
Każdy kolejny tydzień przynosi nowe informacje w bardzo interesującej dla Ciebie sprawie. Dlatego też słuchaj
uważnie, co mówią inni i wyciągaj z tego wnioski. Dzięki nim łatwiej Ci
będzie zbudować odpowiednią strategię działania. Twój plan i wrodzony spryt pozwolą Ci wygrać, a niczego teraz bardziej nie pragniesz jak
lauru zwycięstwa. Uwierz w siebie, a wszystko pójdzie, jak po sznurku.

Waga
23.09-22.10
Jeśli właśnie jesteś w pracy ostatni raz przed kilkudniowym
wolnym to nie zapomnij poinstruować osoby, która Cię zastąpi, co i jak ma robić. W przeciwnym wypadku możesz spodziewać się
telefonów do domu. Sprawdź, czy pozałatwiałeś najpilniejsze sprawy. Na
wyjeździe nie forsuj się, nie zgrywaj bohatera, ale oddychaj pełną piersią
i zawiązuj nowe znajomości.

Byk
20.04 – 22.05
Teraz raczej nie będzie Ci się chciało pracować. Wygląda na to, że masz już dość firmy. Może nadszedł czas, by
rozglądnąć się za inną pracą, choć za mniejsze pieniądze. Nie stawiaj
jeszcze wszystkiego na jedną kartę. Jesteś dobry w tym, co robisz. Warto poczekać z ostateczną decyzją jeszcze kilka miesięcy. Może wkrótce
okaże się, że przykrości, które Cię spotkały były bezzasadne?

Skorpion
23.10-21.11
Będziesz mile zaskoczony podejściem szefa do sprawy,
którą mu przedstawisz. Wreszcie skończy się okres nerwowości i niedomówień. Za kilka dni możesz spodziewać się oficjalnego uznania za
dotychczasową pracę. Będziesz mógł wziąć trochę wolnego i nie przejmować się już niczym. Dobry czas nastanie także w Twoim związku, który
ostatnio zaniedbałeś.

Bliźnięta
23.05-21.06
Uważaj, bo stałeś się bohaterem firmowych plotek. Jakiś
flirt może przysporzyć Ci kłopotów. Jak najszybciej postaraj się go zakończyć. Już wkrótce poznasz smak prawdziwej namiętności
i miłości, a dzięki nim znajdziesz się w siódmym niebie. Nie do każdego
szczęście potrafi się tak szeroko uśmiechać. Postaraj się nie zapomnieć
o przyjaciołach. Po prostu podziel się z nimi dobrą nowiną.

Strzelec
22.11-21.12
Już teraz spokojnie zacząć planować najbliższy miesiąc.
Na pewno wymyślisz coś ekscytującego, co zainteresuje
całą rodzinę lub grupę znajomych. Nie będziecie się nudzić chociaż pogoda nie będzie najlepsza. Zawsze byłeś dobrym organizatorem zabaw,
więc teraz także nikt przy Tobie nudzić się nie będzie. Pamiętaj - przy
dobrej rozrywce zapomina się też o chorobach!

Rak
22.06-22.07
Nie czas teraz na awantury i kłótnie, zwłaszcza takie, które
niczego nie rozwiązują. Postaraj się o więcej wyrozumiałości szczególnie dla dorastających członków rodziny. Oni też chcą czasem zadecydować o swoim życiu. Nie jesteś najmądrzejszy, choć może
starszy od nich. Czas wziąć to pod uwagę. W życiu zawodowym właśnie
czeka Cię delikatna zmiana na lepsze.

Koziorożec
22.12-19.01
Nie próbuj uciekać wcześniej z pracy, bo na pewno ktoś
to zauważy i nie omieszka donieść przełożonym. Cóż, coraz mniej masz wokół siebie przyjaciół, a coraz więcej wrogów. Chyba
nadszedł czas na zmianę w postępowaniu. Postaraj się obiektywnie
ocenić sytuację. Być może trzeba zmienić firmę. Nuda Cię przytłacza.
A może wystarczyłby krótki urlop, by odzyskać chęć do pracy?

Lew
23.07-23.08
Przemyśl dokładnie jeszcze raz sprawę, którą ostatnio się
zajmowałeś. Okazać się może, że pewne decyzje podjąłeś zbyt szybko. Trzeba będzie powrócić do punktu wyjścia. Dzięki Twoim
znajomościom straty będą minimalne. Jeżeli zaś chodzi o sprawy „sercowe” - masz więcej szczęścia niż Twoi znajomi. Poznasz kogoś, kto zupełnie inaczej postrzega świat. I będzie Ci z nim dobrze.

Wodnik
20.01-18.02
Ostatnio czujesz się zbyt pewnie nie tylko w pracy, ale
także w kontaktach towarzyskich. Ufasz i zwierzasz się ludziom, którzy z przyjemnością rozpowszechniają o Tobie plotki. Nie dziw
się więc, że przyjaciele Cię opuszczają. Jeśli w odpowiednim czasie zaczniesz myśleć realnie, jeszcze wszystko da się uratować. W przeciwnym
wypadku wyjdziesz na przemądrzałego bufona .

Panna
24.08-22.09
Masz szansę zagrać o wielkie pieniądze. Nie chodzi tu jednak o grę losową, a raczej o nowe stanowisko pracy. Postaraj się wygrać walkę z przeciwnikiem, który nie zna zasad fair play. Przede
wszystkim bądź uczciwy wobec siebie. W najbliższych tygodniach czeka
Cię wiele niespodzianek dotyczących przede wszystkim kontaktów towarzyskich. Nie żałuj pieniędzy na datki.

Ryby
19.02-20.03
Nie oceniaj źle ludzi, których tak naprawdę nie znasz, bo
możesz im tym wyrządzić ogromną przykrość. Bądź dla
wszystkich raczej miły i nie pozwalaj sobie na żarty czy docinki. Wiele
osób docenia to, że jesteś prawym człowiekiem. Cenią sobie Twoją przyjaźń. Jesień nie jest dobrą porą na rachunek sumienia, ale warto czasem
zastanowić się nad swoimi czynami.

