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Konkurs poetycki
Poznański konkurs poetycki dla Seniorów „Moje piękne chwile - cieszmy się życiem” odbędzie się już po raz czwarty. Wiersze nadsyłać można do 30 sierpnia 2019 r.
Jego organizatorem są autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada
Osiedla Stare Miasto.
Magazyn „My 60+” jako patron medialny konkursu w imieniu własnym i jego organizatorów
serdecznie zaprasza do udziału wszystkich poznańskich seniorów i seniorki. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane
przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie dwa wiersze, napisane dowolną techniką.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane.
3. Dwa utwory, w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub
wydruku komputerowym formatu A-4.
4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem, tzn. pseudonimem autorskim /nie znakiem
graficznym/.
Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim,
który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny
e-mail kontaktowy.
6. Dane te nie będą dostępne dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.
Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą
klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora i Jury konkursu
poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883
z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których
zdecyduje organizator.
7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
9. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadesłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań
Terminarz:
Konkurs trwa od 1maja do 30 sierpnia 2019 r. Wyniki zostaną
podane do 15 września 2019 r. na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród nastąpi 18 września 2019 r.
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ENEA DLA POKOLEŃ

Wspólnie z Fundacją Enea
działamy na rzecz seniorów
Działamy lokalnie i kontynuujemy program „Enea dla Pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”, który skierowany
jest do seniorów zamieszkujących tereny działania Grupy Enea. To jedno z wielu działań Fundacji Enea, która
10 kwietnia świętowała piątą rocznicę powstania.
To pięć lat owocnej współpracy z partnerami i wspólnego zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności. Seniorzy to jedna z grup społecznych, o których bezpieczeństwo dba nasza Fundacja.
Program „Enea dla Pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”, współorganizowany przez Fundację Enea, Państwową Straż Pożarną i Stowarzyszenie My50+ z udziałem wolontariuszy Grupy Enea, trwa od zeszłego roku.
Od końca kwietnia 2018 r. odbyło się dziesięć spotkań w gminach zlokalizowanych w województwach wielkopolskim i lubuskim. Podczas nich
seniorzy dowiedzieli się m.in. jak zadbać o własne bezpieczeństwo – jako
klienta spółki energetycznej: jak czytać umowy handlowe, jak zachować
się w czasie spotkania z odwiedzającym dom przedstawicielem handlowym oraz jakie praktyki stosują nieuczciwi sprzedawcy.
Każdy warsztat to również okazja do nauki udzielania pierwszej pomocy. W część praktyczną włączają się strażacy, którzy informują seniorów

o tym, jak bezpiecznie ogrzewać domy i mieszkania, o tym
gdzie umieszczać czujkę dymu i tlenku węgla oraz jak
udzielać pierwszej pomocy osobom starszym i dzieciom,
które często zostają pod opieką dziadków.
– Seniorom najbardziej potrzeba wiedzy praktycznej.
Trzeba im pokazać konkretny przykład, np. jak zachować
się w sytuacji, gdy „pseudosprzedawca” pod presją czasu
podsuwa w ich domu do podpisu umowę. Myślę, że każda osoba, która wychodzi z naszych warsztatów, na pewno będzie wiedzieć, jak się zachować i nie dać się nabrać
na nieuczciwe praktyki sprzedawców – podkreśla Tomasz
Wojciechowski, koordynator ds. obsługi klientów w Enei
Centrum, która jest jedną ze spółek zaangażowanych
w program senioralny.

W spotkaniu, które w ramach projektu senioralnego odbyło się podczas
II Forum Seniora w Bydgoszczy, wzięło udział ponad 300 osób

Panie uczestniczące w bydgoskim Forum zaprosiły do wspólnego zdjęcia
naszego prowadzącego red. Jerzego Piasnego z Radia Poznań

26 kwietnia odbyło się spotkanie w Domu Kultury w Górze, gdzie do
projektu włączyła się oprócz straży pożarnej także policja. Policjanci
przestrzegali przed metodami stosowanymi przez oszustów okradających starsze osoby

Podczas każdego spotkania w ramach projektu ,,Enea dla pokoleń”,
seniorzy mogą przećwiczyć zaaranżowane scenki, podczas których
uczą się bezpiecznych zachowań konsumenckich
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ENEA DLA POKOLEŃ
1 400
seniorów wzięło dotychczas udział w warsztatach
w ramach programu „Enea dla Pokoleń. Wspólnie
o bezpieczeństwie”

15
co najmniej tyle spotkań odbędzie się w ramach
naszego programu senioralnego w tym roku

ponad 200
seniorów wzięło udział w Pikniku Aktywnego Seniora
w Kozienicach pod patronatem Enei Wytwarzanie

Spotkania w ramach
,,Enea dla pokoleń.
Wspólnie o bezpieczeństwie”
w 2019 r.:
Poznań – luty, marzec
Bydgoszcz – marzec
Góra – kwiecień
Śmigiel – maj
Złotów - maj
Czarnków – czerwiec

Borek Wlkp. – wrzesień
Pniewy – wrzesień
Rogoźno – październik
Barlinek – listopad
Bojanowo – listopad
Mirosławiec – grudzień

Podczas każdego spotkania, oprócz specjalnie opracowanych poradników, seniorzy mogą otrzymać m.in. czujniki dymu i inne upominki
ufundowane przez organizatorów. Projekt ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie
o bezpieczeństwie” jest też wsparciem dla jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej działających w lokalizacjach, gdzie odbywają się spotkania z seniorami. W ubiegłym roku na rzecz OSP przekazano w ramach projektu
w pełni wyposażone torby ratownicze. W tym roku strażakom wręczany
jest sprzęt dielektryczny niezbędny do wykrywania napięcia podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych.
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. Jedno z największych
dotychczas spotkań z seniorami odbyło się w Bydgoszczy, w ramach marcowego Forum Seniorów. Za nami również dwa warsztaty w poznańskich
klubach seniora. Do końca roku zaplanowano też kolejnych dziesięć spotkań w gminach z obszaru dystrybucji Enei Operator.
Na rzecz seniorów działają także wolontariusze Grupy Enea również
w ramach oddolnych inicjatyw, organizowanych w wielu spółkach. Jedną z nich był Piknik Aktywnego Seniora w Kozienicach, w którym wzięło
udział ponad dwustu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Partnerem
wydarzenia była Enea Wytwarzanie, a okazją do jego organizacji – przypadające w kwietniu: Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju
oraz Międzynarodowy Dzień Zdrowia. Wielu seniorów oraz słuchaczy UTW
to byli pracownicy Elektrowni Kozienice. W trakcie festynu zaprezentowali
swoje umiejętności, które zyskali podczas wcześniejszych zajęć. Wśród
atrakcji były: występy chóru, strzelanie z łuku, a także spektakl „Kozienicka baśń” przygotowany na podstawie utworu
Dariusza Szewca, naszego emerytowanego pracownika. Piknik poświęcony był także tematyce
zdrowia. Seniorzy mogli zmierzyć ciśnienie krwi,
poziom cukru i zbadać wzrok oraz słuch. Ratownicy z grupy medycznej I LO w Kozienicach wykonali pokaz pierwszej pomocy. Niespodzianką dla
seniorów był również konkurs wiedzy na temat
Elektrowni Kozienice oraz występ ludowego zespołu „Skaryszewiacy”.

W Pikniku Aktywnego Seniora w Kozienicach wzięło udział ponad dwustu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Jednym z punktów każdego spotkania jest instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy. W Klubie ,,Zorza” w Poznaniu, seniorzy ćwiczyli
pod okiem ratowników przedmedycznych z Enei

Anna Dolska, Weronika Pernak,
Mateusz Pułkowski

Uczestnicy spotkania w Klubie ,,Zorza” dowiedzieli się od eksperta
z Enei, na co należy zwracać uwagę przy podpisywaniu umów konsumenckich, by nie paść ofiarą nieuczciwych sprzedawców
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MY I ZDROWIE

Przybywa bezpłatnych leków, ale…
Program Leki 75+ poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych. W budżetach domowych osób starszych zauważalny był spadek wydatków na leki. NIK w kwietniu poinformował, że ma jednak wątpliwości co
do tworzenia wykazu darmowych produktów - nie wiadomo, czy w sposób optymalny odpowiada on potrzebom seniorów.
W Polsce pogłębia się proces starzenia się społeczeństwa. Świadczy o tym wzrost udziału osób w wieku powyżej 75. roku życia w ogóle
ludności. W latach 2007 - 2011 stanowiły one 6 proc. ogółu ludności,
a w latach 2012 - 2017 - 7 proc.
Celem wprowadzonego 1 września 2016 r. Programu Leki 75+ miała być poprawa dostępu osób starszych do farmakoterapii. Minister
Zdrowia zobowiązany został do ogłaszania listy bezpłatnych produktów dla seniorów co dwa miesiące.
Aktualnie limit wydatków na Program z budżetu państwa na lata
2016 - 2025 określono na poziomie ok. 8,3 mld zł.
W wykazach bezpłatnych leków dla seniorów są tylko te objęte
refundacją na zasadach ogólnych. Seniorzy mogą odbierać bezpłatne leki wyłącznie na podstawie recept oznaczonych kodem „S”, do
których wystawienia uprawnieni są przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Na wykluczenie z tego grona lekarzy specjalistów zwracało uwagę samo środowisko medyczne. Wskazywano, że
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Skala miesięcznych oszczędności
u ponad połowy respondentów
nie przekraczała 50 zł, a ponad
jedna czwarta ankietowanych
seniorów wskazała na spadek
wydatków oscylujący w granicach
od 50 do 100 zł.
może to powodować problemy seniorów z dostępem
do darmowych produktów. Jak tłumaczyło MZ przyjęte
rozwiązanie miało przeciwdziałać zjawisku polipragmazji (przyjmowania jednocześnie zbyt wielu leków, między którymi mogą zachodzić niepożądane interakcje).
W trakcie kontroli wśród seniorów korzystających
z Programu przeprowadzono badanie
ankietowe. 61 proc. z nich deklarowało spadek miesięcznych wydatków na
realizację recept. Skala miesięcznych
oszczędności u ponad połowy respondentów nie przekraczała 50 zł, a ponad
jedna czwarta ankietowanych seniorów
wskazała na spadek wydatków oscylujący w granicach od 50 do 100 zł.
Jednak pomimo korzyści, jakie przeniosło osobom w podeszłym wieku
wprowadzenie Programu Leki 75 +, to
zdaniem NIK, nie można jednoznacznie
stwierdzić, czy potrzeby seniorów, poprzez odpowiedni dobór produktów na
listę leków bezpłatnych, uwzględniono
w sposób optymalny. W Ministerstwie
Zdrowia nie wypracowano systemowego podejścia gwarantującego jednolity
i przejrzysty, a także zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, sposób

MY I ZDROWIE
doboru produktów przysługujących
bezpłatnie seniorom. Na podstawie dokumentacji Ministerstwa nie
można było odtworzyć według jakich zasad tworzono wykaz leków
darmowych dla osób powyżej 75.
roku życia.
Zanim lek znajdzie się w wykazie
darmowych produktów przysługujących seniorom podlega ocenie
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Tymczasem
w Ministerstwie Zdrowia nie został
określony transparentny sposób
kwalifikowania produktów do oceny
dokonywanej przez Agencję. Nie
wiadomo dokładnie, na podstawie
jakich analiz i algorytmów wybierano te leki.
Ponadto Minister Zdrowia tworzył
wykazy leków przysługujących bezpłatnie seniorom, z pominięciem
jednego z czterech ustawowych
kryteriów, tj. stosunku kosztów do
uzyskiwanych efektów zdrowotnych
w populacji powyżej 75. roku życia.
Nie zapewniono także właściwej
organizacji tworzenia listy leków.
Typowaniem leków do ujęcia w wykazie produktów bezpłatnych dla
seniorów zajmował się ograniczony
krąg osób, którego skład często się
zmieniał.
Dodatkowo NIK zauważa, że Ministerstwo Zdrowia nie wypracowało systemowych zasad
prowadzenia konsultacji i opiniowania produktów, które
mają zostać ujęte na darmowej liście. Ministerstwo występowało o opinie konsultantów krajowych w odniesieniu tylko do części produktów. Dlatego w ramach Programu dostępne były leki, w stosunku do których Agencja
informowała Ministerstwo o istnieniu przeciwwskazań do
ich stosowania u osób w podeszłym wieku.
Jednocześnie terminy publikacji projektów obwieszczeń refundacyjnych ograniczały możliwość zgłaszania
uwag do ich treści. Wiele razy obwieszczenie z listą bezpłatnych leków dla seniorów publikowano zaledwie po
kilku dniach od ogłoszenia jego projektu. Świadczy to
o niepodejmowaniu przez Ministerstwo działań w celu

zdobycia opinii i ekspertyz, które mogłyby pomóc w określeniu potrzeb zdrowotnych populacji 75+.
W krajach europejskich stosowane są różne systemy refundacji
leków dla seniorów. Najczęściej leki podstawowe lub niezbędne w terapii chorób przewlekłych są refundowane w 100 proc. W Niemczech
wdrożono progi dopłat pacjentów do zakupu produktów leczniczych,
po przekroczeniu których wszystkie leki kupowane przez osoby w wieku podeszłym w następnym roku kalendarzowym są wydawane bezpłatnie, a seniorzy inni niż cierpiący na choroby przewlekłe płacą proporcjonalnie do ceny leku, ale nie więcej niż 10 proc.
Wyłącznie w Polsce w wykazach bezpłatnych leków dla seniorów znajduje się tylko część leków objętych refundacją na zasadach ogólnych.
Oprac. Redakcja
Na podst. NIK
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W zdrowym ciele - zdrowy duch
Seniorze, czas na klub fitness!

Jak ważna dla naszego organizmu jest aktywność fizyczna, nie trzeba mówić, ale o tym, jak istotny jest ruch
dla osób po 60 roku życia jako społeczeństwo wiemy niewiele.
Coraz większa grupa osób po 60 roku życia stara się być aktywna,
uczęszcza na zajęcia zorganizowane, do klubów fitness czy wybiera
aktywności fizyczną na świeżym powietrzu. Idąc z trendem i zapotrzebowaniem rynku, powstają coraz bogatsze oferty skierowane
specjalnie do tej grupy, tak aby spełniały one ich wymagania i były
dostosowane do potrzeb i możliwości osób ćwiczących, zarówno tych
zdrowotnych, jak i materialnych.
Dlaczego coraz więcej seniorów stawia na aktywność fizyczną? Ponieważ jak sami twierdzą, czują się lepiej, mają więcej siły i witalności,
a także pomaga im to walczyć z różnymi chorobami wieku dojrzałego.
Aktywność fizyczna wspomaga leczenie i zapobiega między innymi
cukrzycy, chorobom serca czy osteoporozie.
Fitness to dobry sposób na relaks, poza tym hamuje procesy starzenia
i ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Przed wyborem
8 / My 60+ / Nr 2(46)2019

odpowiedniego dla siebie miejsca do ćwiczeń warto porozmawiać z ich specjalistami. W klubach, w których pracuję Seniorzy bardzo sobie cenią nasz autorski program
Organic60+. Polega on na połączeniu ćwiczeń, diety
i motywacji. Szczególnie skupiamy się na elementach
pozwalających wzmocnić osłabione partie mięśniowe,
zwiększyć odporność oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe. Stawiamy na zajęcia ogólnorozwojowe, z elementami zajęć zdrowego kręgosłupa, yogi oraz pilates. W klubach, w których pracuję, oferujemy zajęcia Organic60+,
jak i zdrowy kręgosłup. Są to zajęcia pozwalające wzmocnić osłabione partie mięśniowe, podnoszące odporność
i sprzyjające zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Ćwiczenia te dają też odprężenie i chwilę dla siebie.
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Oczywiście decyzja o tym, czy skorzystamy z usług
klubu fitness jest uzależniona od wielu czynników. Pojawiają się pytania: Czy dam radę? Co powiedzą inni?
Czy nie jestem za stary? I tutaj z pomocą przychodzimy
my - instruktorzy. W Organic Fitness możesz liczyć na
wykwalifikowanych trenerów, doświadczonych w pracy
z osobami po 60 roku życia. Każda z takich osób bezwarunkowo zna anatomię, fizjologię, biomechanikę czy
podstawy geriatrii. Ta cała wiedza pozwala nam przygotować zestaw ćwiczeń, które dadzą pełną swobodę
podczas treningu, tak aby każdy senior czuł się komfortowo. Na tym nam zależy najbardziej, bo przecież
trening ma przynosić same korzyści, zarówno fizyczne,
jak i psychiczne. A skoro przy korzyściach już jesteśmy,
warto się na chwilę zatrzymać.
Dobrze dobranyplan treningowy, w skład którego wchodzą zajęcia grupowe i treningi indywidualne
może przynosić tylko pozytywne efekty. Jednym z nich
jest zwiększenie siły. Przyjmuje się, że między 25 a 30
rokiem życia przypada największa sprawność adaptacyjna organizmu, która od 30-35 roku życia stopniowo
się zmniejsza. Niestety, często wynika to z siedzącego
trybu życia, jaki prowadzimy w okresie produkcyjnym.
Środkiem do spowolnienia tego procesu jest RUCH. Badania1 pokazują, że trening, zwłaszcza siłowy, przynosi
fantastyczne rezultaty. Dzięki treningom siłowym, czy to
z użyciem ciężaru własnego ciała, czy z ciężarem zewnętrznym (oczywiście dostosowanym do możliwości
seniora) zwiększa się siła oraz masa mięśniowa, podnosi wytrzymałość, poprawia ruchomość, redukujemy też

tkankę tłuszczową, co ma bezpośredni wpływ na redukcję cholesterolu, możemy ponadto przyspieszyć procesy przemiany materii. Trening
pośrednio będzie wpływał na polepszenie wyników badań. Jednak to
nie wszystko. Tutaj należy także dołączyć trening aerobowy wspomagający układ krążenia i oddechowy, a także trening rozciągający, który
pozwoli nam zwiększyć zakresy ruchu czy elastyczność mięśni.
Zmiany jakie pojawiają się w raz z procesem starzenia dotyczą
wszystkich układów naszego organizmu – kostnego, mięśniowego,
nerwowego czy układu krążenia. Rozsądna aktywność fizyczna wydłuża prognozowaną długość życia, łagodzi przebieg przewlekłych
chorób, ale także poprawia sprawność umysłową. Oczywiście bardzo
ważne jest to, aby przed każdą aktywnością fizyczną skontaktować się
z lekarzem. Następnie tę wiedzę przekazujemy trenerowi czy instruktorowi prowadzącemu, aby mógł on dopasować trening możliwie
najlepiej do danej osoby. Czy to będą zajęcia grupowe, czy treningi
personalne to już zależy od stopnia zaawansowania ćwiczącego oraz
możliwości, jednak najważniejsze to wyjść z domu!
Drogi Seniorze! Nie bój się, wyjdź z domu i zacznij ćwiczyć razem
z nami!

Karolina Sikorska
Koordynator Fitness w klubach
Organic Fitness

1
Badania WalteraFroneta oraz dr Marii Fiatarone i dr Miriam Nelson z Tufts University.

Trzeba się ruszać
Z inicjatywy redakcji My60+, 8 kwietnia, w poznańskim Klubie ,,Raszyn” odbyła się prelekcja na temat
tego, jak postępować z naszym kręgosłupem. Karolina
Sikorska, instruktorka z Organic Fitness, nie tylko opowiadała o tym, jakie ćwiczenia należy wykonywać, żeby
utrzymywać właściwą postawę i redukować bóle pleców, ale też zaprosiła seniorów do wspólnych ćwiczeń.
Wszyscy wyszli ze spotkania bogatsi o praktyczną wiedzę oraz pełni zapału do aktywności fizycznej.
Nr 2(46)2019 / My 60+ / 9
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Hipnoterapia

– sposób na pracę ze sobą
Hipnoza znana jest ludzkości od najdawniejszych czasów. Dawni kapłani sprowadzający uzdrawiający sen zostali zastąpieni współczesnymi hipnotyzerami, którzy w kilka minut są w stanie wprowadzić praktycznie każdą
osobę w głęboki, hipnotyczny trans.
Już w 1958 r. hipnoterapia została zaakceptowana przez American
Medical Association jako dziedzina medycyny oraz psychologii. Jej wartości terapeutyczne są doceniane przez środowisko naukowców i lekarzy
na całym świecie. Również Kościół katolicki za sprawą papieża Piusa XII
w 1956 r. poparł stosowanie hipnozy jako skutecznej metody do pracy
terapeutycznej i pracy z bólem.
Trans hipnotyczny to jeden ze stanów naszej świadomości, w którym
wzrasta podatność na sugestię. Nie oznacza to jednak, że tracimy w nim
wolną wolę, ponieważ przez cały czas pozostajemy świadomi i przytomni,
innymi słowy, jeżeli pojawi się sugestia dla nas niekorzystna, to po prostu
jej nie przyjmiemy. Podobnie z naszymi sekretami, jeżeli nie chcemy czegoś
wyjawić lub do czegoś się przyznać, to w hipnozie również tego nie zrobimy.
Wejście w stan hipnozy możliwy jest dla każdego, kto chce w nią wejść
oraz jest wolny od strachu i niewłaściwych przekonań z nią związanych.
Hipnotyzer jest jedynie przewodnikiem, który daje sugestie i wskazówki,
natomiast całą pracę wykonuje osoba hipnotyzowana, dlatego właśnie
hipnozy nie można nikomu narzucić ani zmusić, aby się jej poddał.
Rolą hipnotyzera lub jeśli mówimy o hipnozie terapeutycznej hipnoterapeuty jest pomoc pacjentowi w znalezieniu źródła jego problemu. Nasza
podświadomość działa jak kamera, która zapisuje całe nasze życie, nie tylko
dźwięki i obrazy, ale także uczucia i emocje, które im towarzyszą. Będąc
w stanie transu, możemy cofnąć się do dowolnego wydarzenia ze swojego
życia, do dnia narodzin włącznie. Dzięki temu możemy powrócić do sytuacji, w której problem powstał i zneutralizować go u samego źródła.
Jest to kluczowe, aby nastąpiła trwała zmiana, działanie jedynie objawowo może spowodować, że problem uzewnętrzni się pod inną postacią.
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Hipnoterapia pomaga we wszystkich dolegliwościach,
które swoje podłoże mają w psychice, m.in. depresji,
anoreksji, jąkaniu, bruksizmie, wszelkiego rodzaju uzależnieniach i fobiach. Również nasze nawyki, takie jak odkładanie wszystkiego na później, niekończenie rozpoczętych
projektów, blokady przed działaniem lub realizacją zamierzonych planów. Wszystko to nadaje się do przepracowania w stanie hipnozy.
Kolejną zaletą hipnoterapii, poza skutecznością, jest jej
szybkość. Średni czas potrzebny na rozwiązanie problemu
wynosi 3-4 sesje, często jednak całkowity efekt uzyskujemy już po pierwszym spotkaniu. Oczywiście istnieją różne style i szkoły hipnozy. Jako absolwent OMNI Hypnosis
Training Center mogę potwierdzić skuteczność procesu
terapeutycznego stworzonego przez Dave’a Elmana,
a rozbudowanego przez jego ucznia i założyciela OMNI,
Geralda F. Keina.Proces ten jest na tyle usystematyzowany
i powtarzalny, że uzyskał certyfikat jakości ISO 9001.
Ostatnimi czasy zauważyć można ponowny wzrost
zainteresowania hipnozą i hipnoterapią. Trend ten prawdopodobnie będzie się rozwijał, ponieważ jest to bardzo
skuteczna alternatywa dla często wieloletnich i nie zawsze
skutecznych terapii psychologicznych lub tłumienia objawów dolegliwości za pomocą leków.
Michał Plutowski
www.hipnoterapeuta.info.pl
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Depresja i choroby neurodegeneracyjne
Choroby neurodegeneracyjne to zespół chorób nieodwracalnie uszkadzających neurony w naszym mózgu.
Choroby te są nieuleczalne, osłabiają organizm.
W wyniku chorób neurodegeneracyjnych obniża się sprawność umysłowa (następuje demencja) albo pojawiają się
problemy z poruszaniem się (ataksja). Najczęściej diagnozowaną chorobą z tej grupy jest choroba Alzheimera. Na
świecie co 4 sekundy rozpoznawany jest kolejny jej przypadek. Licznie występują także inne rodzaje otępień, choroba
Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe
boczne, choroba Huntingtona (inaczej zwana pląsawicą),
ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, rdzeniowy zanik mięśni czy
choroba prionowa tzw. choroba wściekłych krów. Bardzo
często wraz z nimi pojawia się depresja – nie bez wpływu na
rozwój choroby neurodegeneracyjnej. Trzeba pamiętać, że
organizm ludzki jest całością. Wszelkie zaburzenia lub dysfunkcje jednego z narządów czy układów – prowadzą do
deregulacji innych. Dwie choroby występujące jednocześnie
zawsze powodują wzajemne pogarszanie, dlatego warto
leczyć depresję, bo wówczas i przebieg tej drugiej choroby
będzie łagodniejszy.
Do wystąpienia depresji w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych predysponują przedchorobowe cechy osobowości. Bywa tak, że depresyjny obraz pacjenta rozwija się
w chorobę neurodegeneracyjną, innym razem jest odwrotnie

– najpierw występuje taka choroba i w jej przebiegu pojawiają się objawy depresyjne. Zawsze pacjent z depresją i chorobą neurodegeneracyjną wymaga
większej troski, jest też trudniejszy do prowadzenia. Chociażby z tego powodu, że w leczeniu trzeba uwzględnić wzajemne potencjalne oddziaływania
leków. Ponadto depresja u pacjentów z chorobami przewlekłymi powoduje
dodatkowe nasilenie choroby podstawowej, często zniechęcenie pacjenta
i gorszą współpracę. Warto też przy okazji wspomnieć, że nierzadko pomocy
wymaga rodzina pacjenta. To bardzo trudne sytuacje. Przewlekły stres dotyka
przecież w równym, a czasem nawet w większym stopniu, bliskich osób chorujących przewlekle. Część objawów depresji jest uchwytna dla otoczenia:
obniżony nastrój, czyli smutek, prezentowany werbalnie (słychać go w tonie
głosu) czy niewerbalnie (mimika, ekspresja twarzy, postawa), problemy z koncentracją i pamięcią, w życiu zawodowym – częstsze popełnianie błędów,
spóźnianie się do pracy. Odmianą nastroju depresyjnego może być także
drażliwość, wybuchowość czy niepokój psychoruchowy („nosi człowieka”).
Warto taką osobę nakłonić do konsultacji u specjalisty.
Zachęcamy zatem do kontaktu z neurologiem, neuropsychologiem lub
psychiatrą – czasem z kilkoma współpracującymi ze sobą specjalistami, którzy mają odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby ocenić stan pacjenta i zastosować właściwe terapie.
Źródło: Sukces po poznańsku. Wydanie 1(8)/styczeń 2019
Reklama
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Jak dobrze Cię słyszeć

Wielu z nas dostrzega, że z wiekiem coraz gorzej słyszy. Zwiększamy głośność telewizora, radia, telefonu. Prosimy rozmówców, by mówili głośniej. Pogarszający się słuch powoduje, że czujemy się coraz bardziej niepewni,
a przez to także podenerwowani. Czas na wizytę u specjalisty.
Badania wskazują, że osoby z lekkim niedosłuchem narażone są na
depresję. Ryzyko zachorowania zwiększa się u nich dwukrotnie. I wraz z
pogłębiającą się chorobą – wzrasta.
Pierwsze objawy niedosłuchu, które są niemal niezauważalne, pojawiają się po czterdziestce. Znacznie częściej dotyka on mężczyzn niż
kobiety. Lekarze wskazują, że w grupie osób po 65 roku życia aż połowa zmaga się z niedosłuchem. Jego przyczyny mogą być różne – od
hałasu począwszy po stosowanie leków, które mogą go upośledzić
poprzez oddziaływanie na narząd słuchu.
A hałasu nie da się ograniczyć, bo jesteśmy narażeni na niego niemal wszędzie. Co prawda można wymienić okna na dźwiękoszczelne,
ale przecież i tak musimy wychodzić z domu. Na zewnątrz docierają do
nas dźwięki, które naukowcy uważają za jedne z najbardziej dokuczliwych – samolotu, samochodów, pociągów, tramwajów. Na co dzień
narzekamy także na hałasy sąsiedzkie. Niektórym osobom pomaga je
zagłuszyć po prostu ulubiona muzyka. W niektórych miejskich parkach
emitowana jest „muzyka natury”, dźwięki ptaków, wodospadu, szum
Reklama
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liści, by pomóc spacerowiczom „wyłączyć się” z miasta.
Ale im człowiek starszy, tym trudniej mu znaleźć odpowiedni dla niego sposób pozbycia się hałasu, a coraz
trudniej komunikować z otoczeniem.
Problemy z komunikowaniem powodują też, że ograniczamy nasze kontakty towarzyskie, bo po co mamy
chodzić do kogoś na kawę skoro on tak cicho mówi,
że ciągle trzeba go prosić o powtórkę… Czasami niedosłuch powoduje, że słyszymy innych, ale wydaje się
nam, że mówią niewyraźnie, wręcz bełkoczą. Świat staje się coraz mniej przyjazny. Dlatego warto regularnie
korzystać z wizyt kontrolnych u lekarza specjalisty, który
wychwyci moment, kiedy być może trzeba będzie sięgnąć po aparat słuchowy. Dziś to nie jest żaden wstyd
tylko jeden ze sposobów, by po prostu czuć się dobrze
w towarzystwie.
Opr. Redakcja

MY I ZDROWIE

Czarny bez – hyćka na zdrowie
Czarny bez jest rośliną leczniczą tak popularną, że niemal zapominamy jak istotna jest dla zdrowia. Wykorzystuje się zarówno ich kwiaty, które wkrótce rozkwitną, jak i czarne owoce. Rośnie w naszym najbliższym
otoczeniu, nie wymagając szczególnej troski ze strony człowieka. Doskonale radzi sobie w parkach, na łąkach,
lasach lub mniejszych zaroślach, przy drogach i nieużytkach.
Czarny bez osiąga wysokość do 5 metrów, tworząc
duży krzew, o liściach ciemnozielonych z wierzchu, od
spodu jaśniejszych, lekko owłosionych. Kwiaty promieniste białe lub kremowe, zebrane w duże pozorne baldachy.
Wydzielają intensywny i duszący zapach. Owocem są kuliste czarne pestkowce, zawierające 3-6 nasion o jajowatym kształcie. Kwiatostany zbiera się w suche i pogodne
dni czerwca, zaś owoce na przełomie sierpnia i września,
ścinając całe baldachy lśniących czarnych kuleczek. Ważne by zbierane kwiatostany nie były przekwitnięte, pogniecione czy naderwane, bo wówczas tracą częściowo
swoją wartość. Podobnie owoce – największe znaczenia
dla zdrowia mają nieprzejrzałe, zdrowe i nieuszkodzone.
Zarówno kwiaty, jak i owoce po zbiorze trzeba wysuszyć
w temperaturze do 30%, rozkładając na białych prześcieradłach na półkach w miejscach zacienionych i przewiewnych. Uwaga, owoce są przysmakiem ptaków, które chętnie korzystają z tak atrakcyjnie przygotowanego posiłku.
Mimo niewątpliwych zalet kulinarnych, bez czarny cieszy
się popularnością przede wszystkim ze względu na wyjątkowe walory zdrowotne. Dzieje się tak za sprawą wielu
substancji czynnych. W kwiatach są nimi np. flawonoidy,
kwasy wielofenolowe, kwasy organiczne, garbniki, śladu
olejku eterycznego oraz sole mineralne. W owocach, za
ich niesamowite zdrowotne oddziaływanie odpowiadają
garbniki, barwniki antocyjanowe, kwasy wielofenolowe,
kwas jabłkowy i askorbowy (witamina C), witaminy z grupy
B, karotenoidy i sole mineralne.
Kwiaty działają przede wszystkim napotnie, wykazują
też niewielkie właściwości moczopędne i przeciwzapalne. Polecane wspomagająco w stanach zapalnych dróg
moczowych. W dawnych opracowaniach sugerowano by
stosować je w schorzeniach przebiegających z osłabieniem naczyń krwionośnych (szczególnie włosowatych),
gdyż dzięki obecności rutyny, wzmacniają i uelastyczniają
ich ściany. Zewnętrznie jako płukanki pomocniczo w zapaleniu gardła i jamy ustnej, spojówek i brzegów powiek.
Ponadto, herbatka z kwiatu bzu w tradycyjnym ziołolecznictwie stosowana jest w celu łagodzenia wczesnych objawów przeziębienia, suchego kaszlu oraz chorób przebiegających z podwyższoną temperaturą.
Owoce są wykorzystywane w postaci odwarów jako
środek odtruwający i ułatwiający usuwanie z organizmu
zbędnych produktów przemiany materii, toksyn oraz szko-

dliwych metabolitów. Szczególnie polecany w chorobie gośćcowej oraz
niektórych dermatozach. Mają także działanie napotne, przeciwgorączkowe, moczopędne, przeczyszczające i lekko przeciwbólowe. Podaje się
je także przy biegunkach, chorobach reumatycznych i neurologicznych,
w tym przy bólach migrenowych. Również ważne jako źródło związków
o działaniu przeciwutleniającym i niwelujące efekt działania wolnych
rodników. Podstawa większości preparatów używanych do detoksykacji
organizmu.
Wytrawne panie domu bez wątpienia znają przepisy na syropy, oleje
czy wino z czarnego bzu. Równie liczne są przepisy na dżemy i konfitury,
gdzie owoce tej rośliny łączone są np. z dziką różą, porzeczką lub aronią.
Zanim jednak wprowadzimy ją do naszego menu trzeba zwrócić uwagę
na działania niepożądane. Wśród tych jest ostrzeżenie przed stosowaniem w odwodnieniu organizmu oraz zdecydowany zakaz jedzenia surowych owoców - ze względu na trujący glikozyd cyjanogenny. Na szczęście podczas obróbki termicznej, związek ten ulega unieszkodliwieniu
i ze spokojem sumienia można korzystać z dobrodziejstw czarnego bzu.
Joanna Nestorowicz-Kiegiel
www.instytutzielarstwa.pl
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Kochać każdy może…
także po 60.
Jolanta swą srebrną miłość poznała dzięki pracy. Janusz związał się z… sąsiadką. Jadwiga skorzystała z usług
biura matrymonialnego. Nigdy nie wiesz, gdzie i kiedy spotkasz „drugą połówkę”. Udowodnili to ostatnio bohaterowie jednego z najpopularniejszych programów telewizji pt. Sanatorium miłości.
Jolantę z emeryckiego odrętwienia wyrwały kłopoty finansowe. Wyjechała jako opiekunka osoby starszej do Niemiec. Na miejscu okazało się,
że syn staruszki, którą miała się opiekować to całkiem przystojny facet.
W dodatku wdowiec. W dodatku bardzo bogaty. Zadziałała chemia, pojawiły się motylki w brzuchu. - Jak za dzieciaka – mówi Jola. – Gdy przyjechałam na kolejną zmianę Andreas czekał z bukietem róż. Chciał byśmy
się pobrali. Na przeszkodzie stanęły jego dzieci i… rozsądek. Chodziło
o majątek. Ale mnie jego pieniądze nie są potrzebne.
Jolanta i Andreas są parą od 7 lat. Ona mieszka w Polsce, On w Szwajcarii. Spędzają ze sobą tydzień w miesiącu. Ona ma tu dzieci i wnuki,
a On tam.
- Pewnie, że to dziwny związek, ale my naprawdę jesteśmy zakochani!
Nigdy nie marzyłam, że będę siedziała w miękkim fotelu, z kawą w ręku
i patrzyła przez szklaną ścianę pięknego domu na Alpy – mówi Jola. –
A teraz tak mam. Tak wygląda moja bajka.
Janusz. Gdy jego żona, Mirka, zachorowała na raka szukał pomocy.
Dzieci – wiadomo – pracują, a tu potrzebny był ktoś dyspozycyjny. Padło na
sąsiadkę. Mirka na tydzień przed śmiercią powiedziała Januszowi, że gdyby szukał kogoś na jej żonine miejsce to może to być tylko Krysia. Janusz
i Krystyna nie są małżeństwem i go nie planują. Ale Janusz sprzedał swoje
mieszkanie. Pieniądze podzielił między dzieci i wprowadził się do Krysi.
- To było rok po śmierci żony, ale my, seniorzy, nie mamy zbyt wiele czasu na podejmowanie życiowych decyzji – mówi Janusz. Dlatego Jadwiga,
zaraz potem, gdy mąż zostawił ją dla „młodszego modelu”, nawiązała
kontakt z biurem matrymonialnym. Poprzeczkę postawiła wysoko. Spotkała się z kilkunastoma mężczyznami. – Już śmiali się ze mnie, że znalazłam
sobie taki sport na stare lata, ale ja szukałam tak długo, aż znalazłam
– mówi.

Sanatorium miłości
Nowa miłość w wieku dojrzałym w Polsce jest wciąż tematem tabu.
Powszechnie uważa się, że ludzie po 60. powinni przede wszystkim zająć
się wnukami. Na szczęście to się zmienia, także za sprawą „Sanatorium
miłości” – programu TVP, który ściągał przed ekrany nawet ponad 4 mln
widzów!
Ich serca skradła także Marta Manowska, prowadząca program, która
doskonale potrafiła rozwiązywać spory i podnosić emocje. Program pokazał, że osoby po 60. są wciąż aktywne, pomysłowe, ale też zdeterminowane,
gdy przychodzi im zawalczyć np. o przywództwo w grupie albo o miłość.
Podczas kwietniowych targów telewizyjnych w Cannes „Sanatorium miło14 / My 60+ / Nr 2(46)2019

ści” uznano za jedną z najbardziej udanych premier telewizyjnych 2019 r. Programem zainteresowali się Francuzi!
Co więcej – trwa już nabór do kolejnej edycji.
Osoby, które chcą wziąć w niej udział mogą wysłać
zgłoszenie zawierające zdjęcie, krótki opis swojej osoby
oraz numer telefonu na adres: sanatoriummilosci@tvp.pl

Kogo szukali bohaterowie pierwszej edycji
programu „Sanatorium Miłości”?
Cezary Mocek – niestety, zmarł w lutym, miał 67 lat.
Niepoprawny romantyk, który szukał wielkiej miłości.
Uwielbiał muzykę i taniec. Ukończył nawet dwa stopnie
w szkole tańca towarzyskiego. Kolekcjoner kaset i płyt.
Jego ulubioną piosenką był utwór „Love Me Tender” Elvisa Presleya.

Publikacje GUS dowodzą, że w Polsce w 2017
roku aż 10 proc. z ogólnej liczby zawieranych związków małżeńskich było między osobami, z których
jedna miała powyżej 50 lat. Oczywiście, malkontenci
powiedzą, że ten ranking podbijają panowie wiążący się z młodszymi kobietami. I jest to prawda! Na
przykład ślubów parom, w których mężczyzna miał
ponad 60 lat a kobieta 20-34, udzielano aż 76 razy!
Zdecydowana większość osób po 60. woli żyć
w wolnych związkach, ale na tyle bliskich, że gwarantują one… udany seks. Bo, jak dowodzą amerykańscy naukowcy z Florida Agricultural and Mechanical
University, seniorzy, którzy uprawiają seks częściej
niż raz w miesiącu postrzegają siebie jako osoby
szczęśliwe i zadowolone z życia. Seks bowiem, i tu
już niepotrzebni są naukowcy, powoduje, że jesteśmy bardziej stabilni emocjonalnie, lepiej radzimy
sobie w życiu, czujemy się atrakcyjni, jesteśmy aktywni społecznie i towarzysko. Wszystko jest dla ludzi,
a zwłaszcza miłość.

WOKÓŁ NAS

foto: Piotr Matey/TVP

Janina (Nina) Busk – 62 lata, pochodzi z Torunia. Szuka wysokiego, inteligentnego mężczyzny. Prawdziwego
przyjaciela, z którym będzie mogła dzielić swoje pasje
i małe słabostki. Kogoś, kto będzie równie aktywny, jak
ona sama. Przy okazji, nie ma dla niej tematów tabu, jest
otwarta i szczera. Nie boi się rozmów czy dyskusji na tematy intymne czy obyczajowo dwuznaczne.
Joanna Tunney – 63 lata, mieszka w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Wygląd nie ma dla niej wielkiego znaczenia, choć lubi
mężczyzn wysokich. W związku szuka porozumienia dusz,
osoby uczciwej, wesołej, ciekawej świata i podzielającej jej
zainteresowania. Marzy o domku na wsi i gromadce zwierząt.
Krzysztof Rottbard – 62 lata; pochodzi z Warszawy.
Brakuje mu tej jednej, szczególnej osoby, z którą mógłby spędzić zwykły wieczór przed telewizorem albo pójść
razem na spacer. Przy tym nie deklaruje żadnego ideału
kobiety. Wygląd nie ma dużego znaczenia. Szuka po prostu kogoś, z kim można porozmawiać i stworzyć związek
oparty na wzajemnym zaufaniu, bez zaborczości.
Lesław Sierakowski – lat 71, z Zielonej Góry. Szuka
kobiety, która wie czego chce, i z którą można stworzyć
związek partnerski, oparty na wzajemnej komunikacji oraz
kompromisie. Lubi kobiety aktywne fizycznie, dlatego też
szuka kogoś, kto dotrzyma mu kroku podczas treningu
i podzieli z nim jego zainteresowania.
Małgorzata Zimmer – 62 lata, z Nadarzyna. Wygląd
partnera nie ma dla niej większego znaczenia, choć może
nie chciałaby kogoś z nadwagą. Szuka osoby szczerej
i inteligentnej, partnera do rozmowy, człowieka o podobnych upodobaniach. Lubi flirtować i być adorowana. Kiedyś uważała, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą.
Dziś sama byłaby w stanie wykonać pierwszy krok.

Ryszard Kruszelnicki – 71 lat, pochodzi ze Świdnicy.
W kontaktach z kobietami pozostaje tradycjonalistą oraz prawdziwym
dżentelmenem. Przy nim panie czują się jak księżniczki, traktowane zawsze z szacunkiem, obdarowywane kwiatami i niezmiennie kurtuazyjnie
proszone do tańca.
Obecnie szuka on kobiety niższej od siebie, szczupłej, zadbanej i ubierającej się ze smakiem. Oferuje, że może być dla niej jej osobistym trenerem, jak i dietetykiem.
Ryszard Lasota – 65 lat, pochodzi z Warszawy.
Kobieta, której dzisiaj szuka, dobrze jak będzie miała długie, gęste włosy.
Nie musi mieć intensywnego makijażu i niech pamięta, że sukienki to wyraz
kobiecości. Sam nie ulega nałogom, więc jest to naturalne, że przyszła partnerka też ich nie powinna mieć. W cenie, jak zawsze pozostaje dobry humor.
Walentyna Kozioł – 66 lat, pochodzi z Mikołowa.
Zależy jej na znalezieniu stałego, oddanego partnera. Tęskni za bliskością i ciepłem drugiego człowieka, zarówno w sferze mentalnej jak
i fizycznej. Szuka mężczyzny uczciwego, kogoś z kim się będą uzupełniać.
Wiesława Kwiatek – 65 lat, mieszka w Warszawie.
Jeśli dziś spotka prawdziwą miłość, chętnie wyjdzie za mąż raz jeszcze.
Szuka mężczyzny wysokiego, przystojnego i czułego. Szczególnie ważne
jest połączenie duchowe, opiekuńczość oraz ciepło. Chciałaby po prostu
znaleźć w tym kimś oparcie.
Teresa Wąsowicz – 61 lat. Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Jej
marzeniem jest znalezienie partnera do wyjazdów w Tatry. Może dlatego
mężczyzna dla niej nie musi być przystojny, wzrost też nie ma znaczenia.
Wystarczy, że będzie czysty i zadbany, uczciwy i opiekuńczy, i będzie miał
poczucie humoru.
Marek Jarosz – 65 lat. Pochodzi z Józefowa.
Na przestrzeni roku pożegnał najpierw swoją siostrę, potem mamę
i żonę. Trzy lata zajęło mu uporanie się z tym bolesnymi przeżyciami
i emocjami. Dopiero od kilku miesięcy czuje, że zaczyna wracać do życia.
Powoli też rozgląda się za druga osobą, przy której zapomniałby o samotności. Pracę i miłość uważa za życiowe filary…
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Organizacje z Wielkopolski z promesami w ramach ASOS
czyliśmy siły, aby dotrzeć do jak największej ilości gmin
– mówiła Ewa Milewska, dyrektor ze Stowarzyszenia
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
W latach 2016-2018 w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1100 projektów, z których
skorzystało blisko 450 tys. osób – w tym prawie 30 tys.
osób z niepełnosprawnościami. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostało przeznaczone łącznie
280 mln zł.Organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione, działające na rzecz osób starszych, mogą
liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. zł do nawet
200 tys. zł.

foto: MRPiPS

Projekty: „Czas na seniora” Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz „Akademia seniora” Stowarzyszenia „Bractwo
św. Idziego” z Mikorzyna, otrzymały promesy w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na kwoty:
199 150 zł oraz 37 500 zł.
– Seniorzy chcą być aktywni, chętnie korzystają z różnego rodzaju
zajęć, warsztatów, kursów – od sportowych, przez kulturalne, kulinarne, techniczne, po naukę obsługi komputera i korzystania z internetu. I wiele, wiele innych. Taka aktywność – fizyczna, intelektualna, ale
również społeczna – jest niezwykle ważna – mówiła minister Elżbieta
Rafalska podczas wręczenia promes.
– Zainteresowanie projektami wśród seniorów jest olbrzymie. Kiedy
jedne projekty się kończą, osoby starsze już pytają o kolejne. Połą-

Karta Dużej Rodziny to zniżki także dla seniorów
Być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale z początkiem roku rozszerzono dostępność Karty Dużej
Rodziny. Dzisiaj wystąpić mogą o nią wszyscy, którzy
wychowali co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny
daje różne zniżki i ulgi ustawowe.
Oprócz zniżek na przejazdy kolejowe czy darmowe
wstępy do parków narodowych, Karta to zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa,
a nawet zakupy spożywcze. Kartę Dużej Rodziny wspiera przeszło 5 tys. partnerów w ponad 20 tys. punktów
w całej Polsce.
Nie ma znaczenia, w jakim wieku są dzisiaj dzieci –
wszystkim, którzy w przeszłości wychowali co najmniej
troje dzieci, przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.
16 / My 60+ / Nr 2(46)2019

Wniosek o jej wydanie można składać w gminie odpowiadającej
miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
Partnerów KDR poznać można pod adresem https://empatia.
mpips.gov.pl/web/piu/kdr
W Wielkopolsce jest ich 1778.

•
•
•
•

Z jakich zniżek można skorzystać?
zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49%
na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe
oraz firmy prywatne.

MRS

Polityka społeczna w XXI wieku.
Wykluczenie w trójwymiarze
W dniach 15 i 16 kwietnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza miało miejsce wyjątkowe wydarzenie związane z II Ogólnopolską Konferencją Naukową, której
tematem była „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze”. Otwarcia Konferencji dokonał prof. dr hab. Maciej Walkowski, a referat wprowadzający pt. „Starzejąca się Europa” wygłosił
prof. Jerzy Babiak z UAM, który przedstawił problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa, genezę i perspektywy, a także problemy,
jakie czekają społeczeństwa w najbliższym czasie. Mgr Jędrzej Solarski - zastępca prezydenta Poznania w swoim wystąpieniu pt. „Polityka
senioralna miasta Poznania” przedstawił zadania i osiągnięcia na polu
działalności senioralnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Rada jako organ opiniujący
i doradczy Prezydenta wnosi także wiele ciekawych inicjatyw w zakresie polityki senioralnej w mieście.

Wszyscy uczestnicy Konferencji w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę większego zaangażowania
w problematykę różnych aspektów życia, a szczególnie
związanych z wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością oraz potrzebami mieszkańców i kierunkami szeroko rozumianej pomocy.
Zwieńczeniem Konferencji był koncert charytatywny
w Auli UAM, z udziałem Małgorzaty Ostrowskiej. Podczas Koncertu pracownicy Zakładu Polityki Ekonomicznej i Społecznej oraz absolwenci Wydziału uhonorowali
prof. zw. dr. hab. Jerzego Babiaka, swojego mentora
naukowego, wręczając Panu Profesorowi portret i zbiorową publikację naukową.
Roman Szymański
foto: Maciej Skrzypek

„Zrozumieć starość” –
bezpłatne szkolenia

logii. Zajęcia prowadzone będą przez lekarza geriatrę,
farmaceutę, dietetyka, psychologa.
Każde spotkanie będzie obejmować 2 wykłady i czas
na dyskusję, w czasie spotkania serwowany będzie ciepły
posiłek oraz przerwa kawowa.
Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz Poradnik, a także certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Uniwersytet Medyczny.
Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.
Grupa szkoleniowa liczyć będzie ok. 25 osób.
W razie pytań kontakt: 61-8738-327
skropins@ump.edu.pl
Joanna Ciechanowska-Barnuś

W ramach III Misji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „ZROZUMIEĆ STAROŚĆ”, UM w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby, które nie
są opiekunami formalnymi osób starszych, a które zainteresowane są
tematem zdrowego starzenia się do udziału w bezpłatnym programie
edukacyjnym.
W ramach szkoleń przewidziano 6 spotkań, podczas których poznacie Państwo tematy dotyczące najczęstszych chorób, bezpiecznego
stosowania leków, zdrowej diety i aktywności fizycznej oraz psycho-
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Kultura dla Seniora

Wydarzeń kulturalnych dedykowanych poznańskim seniorom jest coraz więcej. Od niedawna starsi mieszkańcy miasta mogą z Poznańską Złotą Kartą za darmo wejść na teatralny spektakl albo wybrać się na seans
filmowy w dogodnej cenie.
Oferta kulturalna miasta z roku na rok jest coraz ciekawsza. Seniorzy chcą
z niej korzystać, ale często ich na to po prostu nie stać. Miasto chce im to
ułatwić, proponując darmowe bilety na wydarzenia kulturalne. Do rezerwacji
wejściówek na spektakle niezbędna jest Poznańska Złota Karta.
W najbliższym czasie seniorzy mogą wybrać się na spektakl pt. „Drugi spektakl” w Teatrze Polskim, który zagrany zostanie 21 maja i 25 maja o godz. 18.00
oraz na musical „Kwartet” w Teatrze Muzycznym, który zagrany zostanie 31 maja
i 2 czerwca o godz. 19.00. Rezerwacja wejściówek będzie możliwa: na „Drugi Spektakl” – od 9 maja, od godz. 14.00 (do wyczerpania wejściówek), na
„Kwartet”: od 21 maja, od godz. 14.00 (do wyczerpania wejściówek). W celu
dokonania rezerwacji wejściówek należy zadzwonić w wyznaczonym terminie
pod nr tel. Poznań Kontakt 61 646 33 44 (po połączeniu wybrać 0 lub 1, a następnie 0), podać numer Karty Seniora – Poznańskiej Złotej Karty, swoje imię
i nazwisko. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki (jedna
wejściówka jest ważna dla jednej osoby). W celu odebrania zarezerwowanych
wejściówek, należy zgłosić się do Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24 w dniach 16 i 17 maja, w godz. 8.00-16.00 – w przypadku odbioru
wejściówek na „Drugi Spektakl”, w dniach 28 i 29 maja, w godz. 8.00-16.00
– w przypadku odbioru wejściówek na „Kwartet”, podać imię i nazwisko oraz
okazać Poznańską Złotą Kartę, na którą dokonano rezerwacji.
Osoby, które odbiorą wejściówki, a nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu, proszone są o ich przekazywanie innym osobom posiadającym Kartę.
Wejściówki ważne będą po okazaniu przy wejściu na spektakl Poznańskiej
Złotej Karty (minimum 1 Karta na 2 osoby). W danym półroczu posiadacz
Poznańskiej Złotej Karty może dokonać rezerwacji maksymalnie 2 wejściówek na jeden z oferowanych spektakli. Kolejne rezerwacje na ten sam numer
Karty będą możliwe w następnym półroczu. Informacje o terminach spektakli
w drugim półroczu podawane będą na bieżąco – dostępne będą m.in. pod
numerem: 61 847 21 11 oraz na stronie www.poznan.pl oraz www.centrumis.pl.

Karta Seniora - Poznańska Złota Karta
Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać
w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń
przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.
Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty.
Godziny otwarcia Poznańskiego Centrum Świadczeń:
pon. w godz. 7.30-16.00
wt. w godz. 7.30-15.30
śr. w godz. 7.30-15.00
czw. w godz. 7.30-15.30
pt. w godz. 7.30-15.00.
Osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do wybranych
punktów, mogą złożyć wniosek i odebrać kartę, pisemnie upoważniając
do wymienionych czynności wybraną przez siebie pełnoletnią osobę.
Szczegółowych informacji na temat Poznańskiej Złotej Karty
udziela m.in. miejska infolinia Poznań Kontakt (61 646 33 44).
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Od kwietnia seniorzy mogą uczestniczyć również w bardzo
ciekawych spotkaniach filmowych. „Senior w Muzie” to inicjatywa realizowana przy wsparciu miasta. W każdą środę poznańscy
seniorzy w wieku 60+ spotykają się w kinie Muza, aby razem
obejrzeć filmy z bieżącego repertuaru albo klasykę kina. Specjalnie dla nich wyświetlane są seanse: o godz. 15.00 i 17.30, każdy
z nich dodatkowo poprzedzony jest krótką prelekcją. Po seansie
organizatorzy spotkań zapraszają seniorów do dyskusji na temat
obejrzanego filmu. Bilet na seans kosztuje 10 zł – po okazaniu
legitymacji emeryta-rencisty lub Poznańskiej Złotej Karty. W cenę
wliczona jest kawa lub herbata. Na czas remontu Kino Muza
działa przy ul. Masztalarskiej 8. W czerwcu planowane jest ponowne otwarcie lokalizacji przy ul. Św. Marcin 30.
oprac. Aleksandra Gracjasz

Senior w Muzie:
8 maja
godz. 15:00, „CAŁA PRAWDA O SZEKSPIRZE”
godz. 17:30, „KSIĄŻĘ I DYBUK”
15 maja
godz. 15:30, „TRANZYT”
godz. 17:30, „SŁODKI KONIEC DNIA”

WOKÓŁ NAS

„Niepoważni” dla seniorów
Raz w miesiącu w Klubie Muzycznym B17 w Poznaniu Stowarzyszenie Marcelin przygotowuje atrakcyjną ofertę
kulturalną dla seniorów, których jest w naszym mieście 144 tysięcy.
li ze słuchu i od serca, co im w duszy zagrało. Repertuar
składał się z utworów jakie wcześniej nagrali i wylansowali
m.in. The Shadows, The Beatles, The Ventures oraz muzyki
poważnej takich kompozytorów jak Beethoven, Brahms,
Dworzak, Mozart, Ogiński, co wzbogaciło ich brzmienie.
Zastanawiali się nad nazwą zespołu i doszli do wniosku,
że skoro grają muzykę pop oraz klasyczną, dobrym pomysłem będzie właśnie nazwa „Niepoważni”. W tym samym
czasie w Sztandarze Młodych Roman Waschko redagował
rubrykę muzyczną pod nazwą „Muzyka niepoważna”, co
było dodatkowym impulsem do tej nazwy i wzbogacania
repertuaru.
W latach 60. podobnych zespołów powstawało jak
grzybów po deszczu. Grupa istniała od jesieni 1967 r. do
lata 1972, czyli przez pięć lat. Po latach muzycznego uśpienia zespół reaktywował swoją działalność i w październiku 2017 r. „Niepoważni” zorganizowali swój benefisowy
koncert z okazji 50-lecia zawiązania zespołu. Po różnych
roszadach obecny skład przedstawia się następująco:
Maciej Nowak - gitara solowa, Marek Krause - gitara, Jan
Zięta - gitara, Franciszek Słomiński - gitara basowa, Rafał
Szalapieta - perkusja.
Najbardziej oczekiwany przez publiczność - nie tylko
senioralną - jest następujący program: A hard daysnight,
Yestarday, Michele, I couldEasilyfall, Cheek to cheek, Donovan, Oczy czarne, Nie zadzieraj nosa, Niebo z moich
stron. Jeśli kiedykolwiek i gdziekolwiek zobaczycie afisze
zapraszające na koncert zespołu „Niepoważni”, nie zastanawiajcie się, przybywajcie, a uczta muzyczna was nie
ominie.
Krzysztof Wodniczak

Kulturalny Stary Rynek

ty artystyczne. W poprzedniej edycji w 70 wydarzeniach
wzięło udział ponad 10 000 osób.
Zwycięskie projekty:
• Wlkp. Tow. Jazzu Tradycyjnego „ Swingująca Starówka”
Dixie Club
• Fundacja Świat Możliwości „Kameralny Poznań III”
• Stow. SpółdzielniaTeatralna „Spektakle teatru Fuzja”
• Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej „Spotkania na
Gołębiej”
• Dragon Syndicate S.C. „ Salon sąsiedzki”
• Fundacja NordoffRobbins Polska „Interaktywne koncerty Siły Specjalne”
• Stowarzyszenie Fotspot „ Fotospacery staromiejskie”
• Fundacja Pro-Spin „Stary Rynek- Nowy Cyrk”
Rafał Wąsowicz

foto: Stanisław Wróblewski

Nie tylko Miejska Rada Seniorów, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK mają
przygotowane stałe pakiety dla osób 60 plus. Także nowe Stowarzyszenie
Marcelin wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i organizuje kilkugodzinne
mitingi kulturalne z muzyką, kabaretem, teatrem i tańcami.
W niedzielę 7 kwietnia inicjatorka spotkań Trybuna Kultury Jagoda
Podleśna zaprosiła do występu m.in. zespół „Niepoważni” z Kórnika. Aby
w szczególny sposób go zapowiedzieć ułożyła całkiem udany wierszyk:
Miała mama synów/ miała ich pięcioro/ na gitarach grali/ w grupie
albo solo. Jeden na perkusji/ bo się chciał wyróżnić/ razem nam zagrają/
melodie przeróżne. A że niepoważni/ to jest ich zaleta/ czy to jedna z wielu/ tak dobrze ich nie znam.
Historia grupy rozpoczęła się w październiku 1967 r. Kilku chłopaków
z Kórnika postanowiło się sprawdzić w muzyce granej na żywo, dlatego
po spotkaniu organizacyjnym na wykonanych własnoręcznie gitarach
rozpoczęli mozolne próby w piwnicy Janka Nowaka. Szło im to dość
opornie, chociażby ze względu na fakt, iż nikt z nich nie znał nut. Gra-

Znamy już wyniki konkursu na udział w projekcie Kulturalny Stary
Rynek 2019!
Już po raz piąty odbędzie się cykl plenerowych wydarzeń weekendowych zlokalizowanych na Starym Mieście w Poznaniu. Spotkania z artystami rozpoczną się 28 czerwca, a finał projektu odbędzie się 15 września
- tradycyjnie na Scenie na Quadro.
Szczegółowy kalendarz wydarzeń zaprezentowany zostanie w czerwcu.
Do tej pory w ramach letniej inicjatywy Kulturalny Stary Rynek odbyło
się blisko 270 wydarzeń plenerowych, w tym koncerty artystów prezentujących niemal wszystkie style muzyczne, przedstawienia teatralne dla
dzieci i dorosłych, wystawy, przechadzki z przewodnikiem oraz warszta-

Nr 2(46)2019 / My 60+ / 19

WOKÓŁ NAS

Program „Dozorca”

Materiał promocyjny

pomaga odpracować zadłużenie
Od lata zeszłego roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. realizuje Program „Dozorca”. Jego beneficjentami są najemcy miejskich lokali,
którzy mają zadłużenie czynszowe. Dzięki udziałowi
w programie, dłużnicy mają możliwość odpracowania
swoich długów w charakterze dozorcy miejskich nieruchomości. Uczestnicy programu mogą zaproponować
miejsce, w którym chcą pracować. Często decydują się
na bycie dozorcą domu, w którym sami mieszkają.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie pracuje 85 dozorów, którzy sprzątają łącznie ponad
120 nieruchomości. Nadal zgłaszają się dłużnicy, dla
których udział w programie oznacza możliwość wybrnięcia z finansowych tarapatów i odsunięcie od siebie
groźby utraty mieszkania z powodu zaległości czynszowych. Kolejni chętni podpisują ze spółką porozumienia
i przejmują obowiązki dozorcy w zaproponowanych
przez siebie lub spółkę miejskich nieruchomościach.
W oparciu o stawki rynkowe opracowywany jest kosztorys prac wykonywanych przez dłużnika. Poświadczenie
ich należytego wykonania jest podstawą do obniżenia
zadłużenia uczestnika programu.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy dozorcy przechodzą szkolenie BHP. Wyposażani są także przez spółkę
w niezbędny sprzęt i środki czystości. W ocenie administratorów, którzy bezpośrednio nadzorują czynności
wykonywane przez najemców, jakość sprzątania w przy-

padku dozorców jest dużo lepsza niż pracowników firm sprzątających.
Bardzo rzadko zdarzają się skargi na pracę dozorcy, a takie zdarzają
się w przypadku firm sprzątających. Co ciekawe, szczególnie starannie
wykonują swoje obowiązki dozorcy, którzy odpracowują zadłużenie
w miejscu obecnego zamieszkania.
W programie uczestniczy większa liczba kobiet niż mężczyzn, zainteresowanie panów możliwością odpracowaniem zadłużenia
w charakterze dozorcy jednak wzrasta. Obecnie w przygotowaniu do
podjęcia czynności od dnia 1 maja jest 20 osób, jest to liczba wyższa
niż w poprzednich miesiącach, co jest także spowodowane zakończeniem okresu zimowego.
W zeszłym roku dozorcy odpracowali prawie 150 tys. złotych zadłużenia. Program się rozwija, spółka szacuje, że w tym roku będzie to
już co najmniej 30 tys. złotych miesięcznie. Porozumienia z najemcami
podpisywane są obecnie na trzy miesiące. W przypadku gdy najemca
deklaruje chęć dalszej pracy, a wywiązuje się ze swoich obowiązków,
podpisywane jest kolejne porozumienie.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57 , 60-770 Poznań
www.zkzlpoznan.pl,
www.facebook.com/zkzlpoznan
tel. +48 61 869 48 00
 e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
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XIV Spartakiada Seniorów czeka na Ciebie
Już trwają zapisy na wielkie sportowe święto seniorów. XIV Spartakiada Seniorów będzie trwała od 3 do 6
czerwca. W imprezie organizowanej przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji mogą startować poznanianki
i poznaniacy, którzy w 2019 r. ukończyli lub ukończą 55 lat.
Przez cztery dni uczestnicy będą rywalizować w następujących dyscyplinach sportowych:
– bieg na 60 i 400 m,
– rzut piłeczką palantową,
– pływanie w stylu dowolnym,
– bowling,
– szachy,
– warcaby,
– tenis stołowy.
Konkurencje rozgrywane będą w różnych punktach
miasta: na pływalni Chwiałka, Stadionie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego (Śródka), Oddziale POSiR
Rataje i w Szkole Podstawowej nr 50 na Starym Żegrzu.
Wszyscy startujący otrzymają medale, dyplomy i pamiątkowe koszulki. W sposób szczególny uhonorowani
zostaną najstarsi zawodnik i zawodniczka. Po zakończeniu rywalizacji sportowej uczestnicy spartakiady spotkają się na pikniku.

Jak się zapisać?
Aby wziąć udział w tegorocznej edycji Spartakiady
Seniorów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny:
• w siedzibie POSiR – przy ul. J. Spychalskiego 34, pokój nr 201,
• w Oddziale MOS – przy ul. Gdańskiej 1,
• na stronie internetowej http://posir.
poznan.pl/spartakiada-seniorow/
zapisy/
Wypełniony formularz należy osobiście złożyć w siedzibie POSiR – przy
ul. J. Spychalskiego lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (na adres:
POSiR – ul. J. Spychalskiego 34, 61 –
553 Poznań) z dopiskiem „Spartakiada
Seniorów”.
Pod podanym adresem internetowym można znaleźć również harmonogram imprezy oraz regulamin. Zgłoszenia i opłaty startowej w wysokości

10 złotych dokonać należy do 24 maja. Limit uczestników wynosi 300
osób, w tym w konkurencji bowling maksymalnie 100 osób.

Program
03.06.2019 godz. 9.00 – 11.00 – Pływanie 50 m stylem dowolnym
POSiR, pływalnia kryta Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań
04.06.2019 godz. 8.00 – 10.30 – Szachy
POSiR, Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106a, Poznań
04.06.2019 godz. 10.30 – 13.00 – Warcaby
POSiR, Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106a, Poznań
04.06.2019 godz. 13.00 – 16.00 – Bowling (kobiety 13.00 – 14.30, mężczyźni 14.30 – 16.00)
POSiR, Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106a, Poznań
05.06.2019 godz. 9.00 – 13.30 – Tenis stołowy
Szkoła Podstawowa nr 50, os. Stare Żegrze 1, Poznań – sala gimnastyczna
06.06.2019 godz. 8.00 – 13.00 – Lekka atletyka
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań
06.06.2019 godz. 13.00 – Uroczyste zamknięcie Spartakiady Seniorów
oraz piknik. Rozdanie medali i dyplomów uczestnictwa, występ
artystyczny oraz wspólny posiłek.
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań
POSiR, Oprac. Redakcja
foto: POSiR
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Nasze przepisy
Jabłkowe galette
Składniki:
5 jabłek
½ szklanki brązowego cukru
½ szklanki cukru
2 łyżki mąki
¼ łyżeczki soli
Sok z ½ cytryny
6 łyżek masła
Na ciasto:
3 szklanki mąki
170 g masła
1 łyżeczka soli
1 jajko
5 łyżek mąki

Sposób przygotowania:
Aby przygotować ciasto w misce zmieszaj masło, mąkę i sól. Doprowadź do konsystencji kruszonki. Następnie dodaj jajko i wodę i ugnieć
na jednolitą masę. Włóż do lodówki.
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W tym czasie przygotuj jabłka. Zmieszaj ze sobą cukry,
masło, sok z cytryny, mąkę i sól. Jabłka pozostaw w skórce i pokrój w kostkę. Owoce przesyp do przygotowanej
mieszanki i zamieszaj. Pozostaw.
Piekarnik rozgrzej do 180°C. Na blacie rozwałkuj ciasto,
podsypując mąką, na duży okrągły placek – nie przejmuj się poszarpanym brzegiem. Blachę do pieczenia
wyłóż papierem i przełóż na niego ciasto. Na środek
przesyp owoce i je trochę rozsyp w kierunku brzegów.
Brzeg ciasta zagnieć do środka, tworząc okrągły kształt.
Piecz 30-40 minut.

Wiśniowe serniczki
Składniki:
12 herbatników
400 g kremowego serka
1 puszka mleka skondensowanego
1 szklanka wiśni (świeżych, mrożonych lub frużeliny, dżemu)
2 łyżki płatków migdałowych

Sposób przygotowania:
Pokrusz herbatniki na konsystencję kruszonki i wyłóż
nimi naczynia na deser. Mleko ubij wraz z kremowym
serkiem i przełóż na herbatniki. Ozdób wiśniami i płatkami migdałowymi.
foto: Polsat Food Network

Horoskop My60+
Baran
21.03 – 19.04
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 z tą coraz gorzej. 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?

Waga
23.09-22.10
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?

Byk
20.04 – 22.05
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 nowiną.

Skorpion
23.10-21.11
Jeśli właśnie jesteś w pracy ostatni raz przed urlopem to
nie zapomnij poinstruować osoby, która Cię zastąpi, co i jak ma robić.
W przeciwnym wypadku możesz spodziewać się telefonów nawet do
uzdrowiska. Sprawdź, czy pozałatwiałeś najpilniejsze sprawy. Na wyjeździe nie forsuj się, nie zgrywaj bohatera, ale oddychaj pełną piersią i zawiązuj nowe znajomości.

Bliźnięta
23.05-21.06
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.

Strzelec
22.11-21.12
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.

Rak
22.06-22.07
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.

Koziorożec
22.12-19.01
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 .

Lew
23.07-23.08
Możesz 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!

Wodnik
20.01-18.02
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. Lato nie jest dobrą porą na rachunek sumienia, ale warto czasem
zastanowić się nad swoimi czynami.

Panna
24.08-22.09
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.

Ryby
19.02-20.03
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.

Już wkrótce Weekend Otwartych Ogrodów
3 edycja Weekendu Otwartych Ogrodów już 8 i 9 czerwca w Poznaniu.
Poprzednie dwie edycje dowiodły, że poznaniacy kochają ogrodnictwo.
W przydomowych ogródkach, na rodzinnych ogrodach działkowych,
a nawet na balkonach i tarasach potrafią z roślin stworzyć prawdziwe dzieła sztuki.
WOO odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.
W ramach WOO wszyscy chętni będą mogli wejść do wybranych prywatnych ogrodów, obejrzeć rabaty i nasadzenia,
a także porozmawiać z właścicielami o ich pasji. W wydarzeniu udział wezmą właściciele ogrodów na Podolanach, Strzeszynie, Junikowie, Woli. Udział zapowiedzieli też właściciele najpiękniejszych ogródków działkowych znajdujących się m.in. na
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Urodzaj, im. Armii Poznań, oraz najstarszy poznański ROD im. Roosevelta.
W trzeciej edycji po raz pierwszy udział wezmą ogrody społeczne oraz zielone podwórka, enklawy tworzone przez mieszkańców poznańskich kamienic i wspólnot mieszkaniowych, skupione w projekcie zainicjowanym w 2019 r. przez Fundację
Fractal pod nazwą „Zielony Fyrtel”. Na terenie podwórek odbędą się warsztaty dla osób starszych, podczas których prowadzący zaproponują szereg udogodnień i sposobów na uprawę ogródka w miejskiej przestrzeni.
Każdy poznaniak doskonale wie, co to jest fyrtel, ale pewnie do tej pory nikt z poznaniaków i gości miasta nie był w „Różanym Fyrtlu”.
Ten będzie można odwiedzić na terenie Starego ZOO i przy okazji zaopatrzyć się w najlepszej jakości różane krzewy
prosto z wielkopolskich szkółek, otrzymać porady od fachowców z Polskiego Towarzystwa Różanego oraz spotkać jedyną
królową róż na co dzień pełniącą swe obowiązki w Kutnie. Poznań to zielone miasto, w którym nie brakuje atrakcyjnych
nasadzeń także w przestrzeni miejskiej. Dlatego specjalnie na tę okazję Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował dla pasjonatów
natury, a przede wszystkim rowerzystów, trasę po poznańskich parkach.
W ramach WOO w wybranych centrach ogrodniczych poznaniacy znajdą propozycje rabat specjalnie zaprojektowanych
na tę okazję.
Przygotowali je architekci zieleni z pracowni GARTE, którzy oddali swoje umiejętności poznaniakom w postaci „Rabat na
Gotowo”.
Rośliny zostaną specjalnie na ten cel dostarczone przez Szkółkę Roślin Ozdobnych Byczkowscy. Zainteresowani będą
mogli skonsultować swoje pomysły na ogród z projektantem zieleni.
Termin: sobota i niedziela 8/9 czerwca
Czas: godz. 10-17
Informacje: www.weekendotwartychogrodow.pl, plakaty
(miejsca udostępnione do zwiedzania zostaną oznakowane na bramach wejściowych specjalnymi tablicami z napisem
„Weekend Otwartych Ogrodów”)

Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Weekendu Otwartych Ogrodów są bezpłatne.
Więcej informacji:
Fundacja Fractal
e-mail: weekend@fundacjafractal.pl, tel. +48 602 539 559, www.weekendotwartychogrodow.pl
Facebook: http://www.facebok.com/weekendotwartychogrodow/

