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Lato w mieście
Trening seniora  s.7
Zamiast siedzieć  
przed telewizorem… 
strzelają s.14 Teatr Fuzja, Fot. Piotr Bedliński,  

Estrada Poznańska, Projekt: Kulturalny Stary Rynek



Konkurs poetycki 
Poznański konkurs poetycki dla Seniorów „Moje piękne chwile - cieszmy się życiem” odbę-

dzie 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 cha-
rakter 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 da-

nymi 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 or-
ganizatora 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 sie-

dziby 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 Se-
nioralnych w Poznaniu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 18 września 2019 r.

Ruszajcie do piór, długopisów, klawiatur!



Nadszedł czas wakacyjnych wyjazdów, 
tego całego zamieszania związane-
go z przygotowaniami: pakowaniem, 

zakupami, zadbaniem, by ktoś przychodził 
podlać kwiatki, doglądał domu za pamiąt-
kę z wyjazdu. Potem podróż, często męcząca 
i wymagająca czasu. A także poczucie, że jak 
już odpoczniemy, to znów trzeba będzie się 
zmęczyć podróżą i stracić na nią czas. 

Moja przyjaciółka, wyliczając wszystkie negatywne strony wyjazdu – 
przecież nie każdy lubi być w podróży – stwierdziła, że w tym roku po-
traktuje rodzinny Poznań jako docelowe miasto letniego wypoczynku. Na 
początku nie zrozumiałam, o co jej chodzi, ale w miarę jak rozwijałam 
wizję wakacji w miejscu zamieszkania, stwierdziłam, że to wspaniała al-
ternatywa dla zatłoczonej plaży i niepewnej pogody. 
A plan wygląda tak: wyszukujesz w swoim mieście atrakcje i planujesz na 
każdy dzień coś innego: dziś muzeum, jutro warsztaty na Targach, kon-
cert, kino, ogród botaniczny, spotkanie z przyjaciółmi itd. Nie gotujesz 
obiadów, bo jesteś na wakacjach. Dzięki temu możesz codziennie pró-
bować kuchni nie tylko z różnych rejonów Polski, ale i świata. A kto ci 
zabroni pojechać na rybkę nad Rusałkę?! Odpoczywasz, śpisz w swoim 
wygodnym łóżku, atrakcyjnie spędzasz czas i nie musisz dźwigać walizki. 
Po dniu pełnym atrakcji sama sobie podlewasz kwiatki. 
A tym, którzy siedzą już spakowani na walizkach też życzymy wielu wa-
kacyjnych wrażeń. 

Anna Dolska
Redaktor naczelna
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Poznań
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Kolegiacki 
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+ Apteka im. I. Łukasiewicza, Szpitalna 2, Poznań  

(przy przystanku A82 Ogrody)
+ Apteka Vita-Med, osiedle Przyjaźni 125B, Poznań

+ Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich, 
ul. Słowackiego 8, Poznań

+ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych  
ul. Kutrzeby, Poznań

+ Cukiernie ,,Elite”
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ Dom Pomocy Społecznej Ugory, Poznań
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+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
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Fot. Holden
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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ENEA DLA POKOLEŃ

Bądź czujny,  
nie daj się oszukać 

Podczas spotkań w ramach projektu ,,Enea dla pokoleń. 
Wspólnie o bezpieczeństwie” poruszane są zagadnienia 
dotyczące wielu aspektów bezpieczeństwa, począwszy od 
tego, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów, jak 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia 
życia. Spora część spotkania poświęcona jest temu, jak za-
chować czujność i nie paść ofiarą oszustów, którzy szcze-
gólnie upodobali sobie seniorów, wykorzystując ich otwar-
tość i podatność na manipulację. 

Z danych zgromadzonych przez BIK wynika, że ich ofiarą padł co 
dziesiąty Polak z grupy wiekowej 65+. Niepokojąco wyglądają również 
statystyki policyjne wskazujące, że tylko w I połowie 2018 r. niemal 
1,7 tys. seniorów utraciło prawie 27 mln zł w wyniku różnego rodzaju 
oszustw. Nadużycia dotyczą nie tylko pieniędzy, ale również nierucho-
mości. Podwyższone ryzyko dotyczy m.in. szybkich pożyczek, polisolo-
kat, piramid finansowych czy klubów zakupowych. 

Na wnuczka i policjanta
Seniorzy ofiarą nadużyć najczęściej padają we własnych domach. 

Szczególnie popularne są metody „na wnuczka”, „na policjanta”, czy 
„na pracownika energetyki”. Oszuści dzwonią na numery stacjonarne, 
a swoje ofiary wybierają z książki telefonicznej. Dlatego przy choćby 
najmniejszym podejrzeniu kontaktu z oszustem, należy jak najszybciej 

skontaktować się z policją. Ważne jednak, by skutecz-
nie rozłączyć rozmowę z podejrzanym „wnuczkiem”, 
zanim wybierzemy numer 997 lub 112. Telefon stacjo-
narny podtrzymuje połączenie jeszcze przez 30 sekund 
po odłożeniu słuchawki. Wykorzystują to naciągacze, 
którzy sami sugerują seniorowi sprawdzenie informacji 
pod numerem alarmowym. Tymczasem na linii wciąż 
jest oszust, który tym razem podaje się za policjanta. 
W ten sposób jeden z mieszkańców Poznania stracił 
w czerwcu ponad 30 tys. zł, bo wydawało mu się, że był 
czujny i zadzwonił na numer alarmowy. 

Jak więc się bronić? Warto pamiętać, że osoby, które 
działają ze złym zamiarem z rzadka przedstawiają się peł-
nym imieniem i nazwiskiem, a dopytywane o konkretne 
dane i nazwę firmy, z której dzwonią, nie chcą udzielać 
informacji. Ważna jest też odwaga i nieuleganie presji 
czasu, wywieranej przez potencjalnych oszustów – nie 
bójmy się przerwać rozmowę telefoniczną, zadzwonić 
do wnuczka i faktycznie potwierdzić, czy potrzebuje on 
pomocy. Równie istotny jest czas reakcji. Jeśli jest taka 
możliwość, warto zadzwonić na policję z drugiego telefo-
nu, np. komórkowego. Dobrze też poinformować kogoś 
bliskiego lub choćby sąsiadów o swoich podejrzeniach. 
Warto pamiętać, że policja czy prokuratura nigdy nie in-
formuje telefonicznie o prowadzonych działaniach i nie 
prosi o przekazanie pieniędzy czy biżuterii. 

Ostatnie przed wakacjami spotkanie ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” odbyło się w Luboniu.
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ENEA DLA POKOLEŃ

Spirala zadłużenia
Często też słyszy się o nadużyciach związanych 

z szybkimi pożyczkami (tzw. chwilówkami), polisoloka-
tami, ubezpieczeniami na życie zawieranymi w późnym 
wieku (połączonymi z produktami inwestycyjnymi), 
czy rencie dożywotniej. Seniorzy są kuszeni łatwym 
dostępem do kredytów i pożyczek, a czasem obiet-
nicą szybkiego zysku. Zdarza się, że decydują się na 
polisolokaty, nie wiedząc o wysokich opłatach likwida-
cyjnych i wysokim ryzyku utraty (przynajmniej części) 
zainwestowanych środków. Zaciągają również pożyczki 
„chwilówki”, które są kosztowne, gdy weźmie się pod 
uwagę, że prowizja sięga nawet 40 proc. pożyczanej 
kwoty, a dodatkowe koszty są bardzo wysokie. Jeśli już 

zmuszeni jesteśmy zaciągnąć pożyczkę lub chcemy 
zainwestować oszczędności, przed podjęciem decyzji 
o wyborze produktu finansowego porównajmy różne 
oferty – pomogą w tym porównywarki kredytów czy 
lokat dostępne w Internecie. Przede wszystkim trzeba 
jednak dokładnie przeczytać dokumenty i regulaminy. 
Nie należy ulegać presji czasu, wszystkie materiały moż-
na zabrać do domu, by tam spokojnie się z nimi zapo-
znać, a w przypadku niezrozumiałych kwestii poprosić 
później o dodatkowe wyjaśnienia. Trzeba dokładnie 
sprawdzić warunki dotyczące danego produktu finan-
sowego, w przypadku pożyczki - oprocentowanie i czas 
spłaty. Szczególną uwagę należy poświęcić zapisom 
małą czcionką, gwiazdkom i odnośnikom – to właśnie 
te treści seniorzy często podświadomie traktują jako 
nieistotne.

Możesz iść na prezentację,  
ale nie musisz kupować 

Z badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinia 
wynika, że aż 91 proc. emerytów otrzymało zaproszenie na prezen-
tacje różnego rodzaju produktów: garnków i naczyń, koców i poście-
li, sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego. Niemal połowa z nich (48 
proc.) w spotkaniach wzięła udział, a aż 51 proc. badanych faktycznie 
dokonało zakupu. Po spotkaniu aż 45 proc. żałowało decyzji zakupo-
wej, przy czym aż 13 proc. osób przyznało, ze nie miało odwagi, bądź 
nie chciało odmówić sprzedawcy. 

Przede wszystkim nie powinniśmy czuć się zobowiązani do zaku-
pów podczas prezentacji i nie należy kupować bez namysłu. Hasło 
„dla każdego atrakcyjny upominek” może oznaczać, że aby go do-
stać, trzeba będzie kupić coś kosztownego. Przed zakupem warto też 
sprawdzić podawane informacje, a podczas prezentacji sprzedażo-
wych stosować zasadę ograniczonego zaufania. Często okazuje się, 
że kołdra lub odkurzacz, które na prezentacji kosztują 3 000 zł, w skle-
pie można nabyć za 300 zł. Warto pamiętać o prawie do odstąpienia 
od umowy sprzedaży – można to zrobić w ciągu 14 dni od zakupu. 
Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny np. na stronie www.
prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Lepiej nie zabierać na pokaz dowodu 
osobistego czy odcinka emerytury – jeśli są wymagane podczas pre-
zentacji, być może ktoś podstępnie będzie namawiać nas do podpi-
sania umowy kredytowej. Szczególną czujność należy zachować przy 
wyrobach i usługach paramedycznych. 

Podczas spotkania w Klubie Seniora 82 przy ul. Krakowskiej w Poznaniu seniorzy skrzętnie skorzystali z okazji, by dopytać o sprawy związane 
z umowami na dostarczanie energii elektrycznej. 

,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” to wspól-
ny projekt Fundacji Enea, Stowarzyszenia My50+ (wydawcy ma-
gazynu My60+) oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu. Projekt obejmuje realizację cyklu spotkań 
warsztatowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
konsumenckiego i przeciwpożarowego. 

Tylko w I połowie 2018 r.  
niemal 1,7 tys. seniorów  
utraciło prawie 27 mln zł  
w wyniku różnego rodzaju oszustw!
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Zamienniki stosowano w większości skontrolowanych zakładów, 
w co piątym zabiegu bodźcowym. NIK sygnalizuje, że problemem jest 
przede wszystkim brak standardów stosowania naturalnych surowców 
leczniczych oraz procedur wykonywania zabiegów z ich wykorzystaniem. 
Brakuje też badań jakościowych, które potwierdzałyby skład i właściwo-
ści stosowanych surowców naturalnych w zabiegach bodźcowych. W tej 
sytuacji pacjent nie może mieć pewności, że podejmowane przez niego 
leczenie uzdrowiskowe przyniesie spodziewane efekty. 

Jednym z wymogów udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu 
uzdrowiskowym jest wykonywanie co najmniej jednego „zasadniczego 
zabiegu bodźcowego” dziennie z wykorzystaniem naturalnych surowców 
leczniczych. Zgodnie z wytycznymi - Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ nie-
dozwolone jest stosowanie do tego celu produktów innych niż naturalne 
surowce lecznicze. 

W ramach finansowanego przez NFZ leczenia uzdrowiskowego, mimo 
określonego prawnie wymogu, tylko 78% zabiegów bodźcowych wykonano 
z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych (takich jak borowi-
na, woda lecznicza czy gazy lecznicze). Natomiast ich zamienniki (np. żel 
borowinowy, plastry borowinowe, pasta borowinowa, płyn siarczkowy czy 
techniczny dwutlenek węgla) stosowano w 12 (na 16) skontrolowanych 
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w co piątym zabiegu bodźcowym. 

Większość zakładów korzystała z możliwości stosowania naturalnych 
surowców leczniczych spoza własnego uzdrowiska. Aż 13 zakładów 
lecznictwa uzdrowiskowego sprowadzało jednak surowce lecznicze z te-
renów innych uzdrowisk. Co prawda 
zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 
takie rozwiązanie jest dopuszczal-
ne, jednak wykorzystywanie przez 
uzdrowiska naturalnych surowców 
leczniczych sprowadzanych z innych 
obszarów stoi w sprzeczności z ideą 
leczenia uzdrowiskowego. Dochodziło 
nawet do sytuacji, w której w czterech 
zakładach leczniczych (na 16) w ogóle 
nie stosowano do zabiegów bodźco-
wych naturalnych surowców leczni-
czych pochodzących z ich obszaru. 
Np. w uzdrowisku Dąbki nie wykorzy-

stywano borowiny pochodzącej ze złóż położonych na 
jego obszarze, a w Nałęczowie - własnej mineralnej wody 
leczniczej. Natomiast tylko w trzech zakładach leczniczych 
wykorzystywano naturalne surowce lecznicze pochodzą-
ce wyłącznie z obszaru własnych uzdrowisk (Kamień Po-
morski, Kołobrzeg i Połczyn-Zdrój).

Kontrolerzy stwierdzili także przypadki stosowania sub-
stancji, które przechowywano w nieoznakowanych opako-
waniach, bez określenia nazwy, składu, ilości, pochodzenia 
i daty ważności. Substancje te nie były też odpowiednio 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wysuszeniem.

W aż 11 skontrolowanych zakładach leczniczych, co 
czwartemu pacjentowi udzielono świadczeń zdrowot-
nych niezgodnie z warunkami określonymi przez Ministra 
Zdrowia i Prezesa NFZ. Co dziesiąty pacjent nie otrzymał 
wymaganej ilości zasadniczych zabiegów bodźcowych 
z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, a co 
trzeciemu leczonemu w szpitalu - nie wykonano wymaga-
nych badań lekarskich. Połowa skontrolowanych zakładów 
nieprawidłowo prowadziła dokumentację medyczną.

Wobec tego nie można mieć pewności, że pobyt 
w uzdrowisku faktycznie uleczy…

Oprac. Redakcja
na podst. NIK

(Nie)naturalne surowce  
w leczeniu uzdrowiskowym

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła uzdrowiska. Okazało się, że w zabiegach bodźcowych niektóre zakłady 
lecznicze wykorzystywały zamiast naturalnych surowców leczniczych produkty, które nimi nie były, tzw. zamien-
niki. To zresztą nie jedyna uwaga NIK do praktyk stosowanych w uzdrowiskach.

MY I ZDROWIE
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Chęć czynnego udziału seniorów we wszelkiego ro-
dzaju aktywnościach fizycznych (w tym fitness) niesie 
za sobą szereg pozytyw zmian w kondycji zarówno psy-
chicznej, jak i fizycznej.

Jeden z twórców medycyny w Polsce uważał, że: 
„Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden 
lek nie zastąpi ruchu”. Słowa te w obecnych czasach 
trafiają idealnie w słabe ogniwa konwencjonalnej far-
makologicznej medycyny, a ruch okazuje się nie tylko 
prewencją przed różnymi chorobami, ale także znako-
mitą formą usprawniania w trakcie ciężkich chorób oraz 
po ich przebyciu. 

Jako że nie od dziś wiadomo, iż aktywność ruchowa 
ma dobry wpływ na ciało ludzkie, tak od niedawna mo-
żemy cieszyć się poziomem wiedzy na temat treningu 
funkcjonalnego oraz siłowego. Wiele badań odnoszą-
cych się do treningu siłowego osób starszych nie tylko 
wykazuje pozytywny wpływ owej formy fizycznej na or-
ganizm, ale także gloryfikuje ten rodzaj aktywności nad 
dotychczasowe metody pracy ze zdrowiem. 

Ćwiczenia siłowe w życiu osób starszych pozwalają 
na zapobieganie utraty masy mięśniowej, a także pro-
wadzą do rozwoju nowych włókien mięśniowych, co 
z kolei przekłada się na siłę i witalność. Kolejną ważną 
zaletą treningu funkcjonalnego i siłowego jest popra-
wa funkcji motorycznych, a tym samym pozostawanie 

sprawnym i samodzielnym w czynnościach życia codziennego jak 
najdłużej. W zależności od rodzaju podejmowanych ćwiczeń, seniorzy 
mogą osiągnąć poprawę mobilności, szybkości, elastyczności, wydol-
ności, a także polepszenie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.

Spotykając się na co dzień z obiekcjami osób starszych dotyczącymi 
treningów w klubach fitness, mogę z czystym sumieniem zagwaranto-
wać, że efekty uboczne są niezmiernie rzadkie, a w toku rozwoju branży 
fitness kwestią czasu jest, by kontrolę nad osobami ćwiczącymi przejęli 
wyłącznie fizjoterapeuci oraz wykwalifikowani trenerzy medyczni. 

Ubiegły wiek był okrutny w ocenie ćwiczeń siłowych i propagował 
głównie oszczędny tryb życia, redukcję stresu i środki farmakologiczne 
- teraz czas na rewolucję i rozprawienie się z mityczną przeszłością, któ-
ra ciągnie się aż po dziś dzień. To właśnie jest jeden z naszych celów 
w klubach Organic Fitness – być dla każdego.

W dobie XXI wieku niezmiernie istotnym fak-
tem jest udział osób starszych w funkcjono-
waniu społeczeństwa, gdyż grupa ta stanowi 
większość zbiorowości ludzkiej. W aspekcie 
naturalnego fizjologicznego starzenia się or-
ganizmu na poziomie komórkowym, nastę-
puje obniżenie sprawności fizycznej, a proces 
ten jest pierwszym krokiem prowadzącym do 
rozwijania się wielu chorób. Mając na uwadze 
konsekwencje starzenia się organizmu z bierną 
aktywnością fizyczną oraz niskoodżywczą dietą 
warto zastanowić się nad absorbowaniem star-
szych pokoleń w obecne trendy prawidłowego 
stylu życia. 

MY I ZDROWIE

Trening Seniora 

Adrian Dull, trener personalny
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Jeśli chorujesz na

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
i masz problemy ze spastycznością

(sztywnością) kończyn,
a dotychczasowe metody leczenia

nie przynoszą zadowalających efektów

Zapraszamy:

62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40
Rejestracja telefoniczna 
w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku

61-863-00-68 lub 506-444-900 

www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

MOŻEMY TOBIE POMÓC
proponując skuteczne leczenie

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO

OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Ewa Malarska: Czym jest stwardnienie rozsiane?
dr Justyna Hryniewicz: Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex - 
SM) to choroba o podłożu autoagresywnym. Dotyka ona ośrodkowego 
układu nerwowego. W jej przebiegu dochodzi do nieprawidłowej ak-
tywności układu immunologicznego, prowadzącej do stanu zapalnego, 
uszkadzającego mielinę neuronów. Uszkodzone obszary funkcjonują 
nieprawidłowo, powodując ogromne spektrum objawów neurologicz-
nych. Ich intensywność zależy od lokalizacji i wielkości ognisk, które 
mogą pojawić się w strukturach mózgowia lub poszczególnych odcin-
kach rdzenia kręgowego. 

Ewa Malarska: Jakie są najczęstsze symptomy tej choroby?
dr Justyna Hryniewicz: Często pierwszymi oznakami SM są: zaburzenia 
widzenia, rozmaite objawy czuciowe, zaburzenia równowagi, zawroty 
głowy, osłabienie kończyn, trudności w chodzeniu. Bywa, że symptomy 

są na tyle nietypowe, że upływa dużo czasu od ich wystąpienia do po-
stawienia ostatecznej diagnozy.

Ewa Malarska: Co oznacza stwierdzenie, że SM to choroba o stu twarzach?
dr Justyna Hryniewicz: Bywają pacjenci chorujący wiele lat, którzy są 
sprawni i świetnie funkcjonujący zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym. Są również tacy, u których pomimo stosunkowo krótkiego czasu 
trwania choroby dochodzi do znaczącej niesprawności, zwłaszcza gdy 
cierpią na nasiloną spastyczność.

Ewa Malarska: Co to jest spastyczność?
dr Justyna Hryniewicz: Spastyczność to objaw towarzyszący wielu pa-
cjentom chorującym na SM. Wiąże się z uczuciem dużej sztywności 
kończyn, zwłaszcza dolnych. W sposób istotny ogranicza sprawność 
i zdolność do poruszania się.

Ewa Malarska: Czy i czym można leczyć taką 
sztywność?
dr Justyna Hryniewicz: Jest to objaw trudno pod-
dający się leczeniu. Stosuje się przede wszystkim 
preparaty o działaniu zmniejszającym napięcie 
mięśni - tyzanidynę i baclofen. Niestety u pa-
cjentów z bardzo nasilonymi objawami efekty 
leczenia nie są zadawalające, nawet przy dużych 
dawkach. W ostatnim czasie jest dużo doniesień 
o skuteczności leczenia preparatami, które są po-
chodnymi canabinoidów (medycznej marihuany) 
i wielu pacjentów pyta o możliwość zastosowania 
tego rodzaju leczenia. Obecnie spotykam wielu 
pacjentów, którzy często na własną rękę stosują 
preparaty oparte na oleju z konopi indyjskiej. Firmy 
farmaceutyczne prowadzą badania nad wykorzy-
staniem właściwości canabinoidów w leczeniu 
spastyczności. Pojawiają się również badania nad 
innymi preparatami mogącymi przynieść ulgę 
w tej dolegliwości.

Ewa Malarska: A czy jest już znane lekarstwo na 
stwardnienie rozsiane?
dr Justyna Hryniewicz: Od wielu lat pojawia się na 
rynku coraz więcej leków, wpływających na układ 
immunologiczny. Ich zadaniem jest taka jego mo-
dyfikacja, aby nie dochodziło do wytwarzania ak-
tywności przeciwko własnym komórkom. Działanie 
tych leków polega na spowolnieniu postępu cho-
roby. Nie ma jednak mowy o wyleczeniu. Uszkodzo-
ne miejsca w mózgu czy rdzeniu kręgowym nigdy 
nie znikną. Nie ma też możliwości, żeby je w jakiś 
sposób naprawić i zregenerować. Stosując odpo-
wiednie leczenie staramy się ograniczyć ilość rzu-
tów choroby do minimum. Ponadto ich przebieg 
jest na tyle łagodny, że stan pacjenta nie pogarsza 
się tak bardzo, jak jeszcze kilkanaście czy kilkadzie-
siąt lat temu.

MY I ZDROWIE

Żyć tak, jakby choroby nie było
Z dr Justyną Hryniewicz rozmawiam o stwardnieniu rozsianym i związanymi z nim dolegliwościami, które  
w znaczącym stopniu utrudniają pacjentom to, co jest dla nich najbardziej zalecane.

Reklama
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Odpowiednia dieta ma szczególne znaczenie w zapobiega-
niu i wspomaganiu leczenia większości chorób cywilizacyjnych. 
Główną rolę będzie odgrywała w przypadku otyłości, chorób 
układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńco-
wa, miażdżyca), chorób przewodu pokarmowego (np. próch-
nica, choroba wrzodowa, choroba refluksowa przełyku) oraz 
w osteoporozie, alergiach czy cukrzycy typu 2. Istnieją pewne 
uniwersalne zasady, które można wykorzystać w prewencji 
i leczeniu większości tych chorób, ale często w zależności od 
stanu zdrowia, stylu życia oraz indywidualnych preferencji ży-
wieniowych należy poddawać je pewnej modyfikacji. 

Dieta a choroby cywilizacyjne 
Aktualnie najlepiej oceniane przez ekspertów diety to dieta 

DASH, śródziemnomorska czy fleksitariańska charakteryzujące się 
jednocześnie wysoką wartością odżywczą, bezpieczeństwem i ła-
twością stosowania. Charakteryzują się przede wszystkim wyso-
kim spożyciem produktów roślinnych oraz mniejszym spożyciem 
produktów zwierzęcych. Przekłada się to na znaczne spożycie jed-

nonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, 
niskie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, a także wyższe 
spożycie błonnika pokarmowego i antyoksydantów – substancji 
redukujących nadmiar wolnych rodników tlenowych w organi-
zmie, które przyczyniają się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. 
Z kolei spożywanie odpowiedniej ilości błonnika w diecie może 
korzystnie wpływać na mikroflorę przewodu pokarmowego oraz 
zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, no-
wotwory, cukrzycę typu 2 oraz choroby przewodu pokarmowego 
w tym zaparcia. Badania wskazują, że zwiększenie spożycia błon-
nika o 10 gramów dziennie związane jest z obniżeniem o 14 proc. 
ryzyka rozwoju chorób serca oraz zmniejszeniem o 27 proc. ryzyka 
zgonu z powodu choroby wieńcowej.

Optymalna dieta w prewencji  
chorób cywilizacyjnych 

Najlepsza dieta to dieta dobrze zbilansowana i taka, którą 
jesteśmy w stanie stosować długofalowo. Powinna bazować 
na produktach niskoprzetworzonych. Niewskazane są na-

Dieta na straży  
chorób cywilizacyjnych

Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawie 70 proc. wszystkich zgonów na świecie 
stanowią choroby niezakaźne, do których zaliczyć można przede wszystkim najczęstsze choroby cywilizacyjne, 
takie jak otyłość, choroby serca, nowotwory czy cukrzycę typu 2. Za główny czynnik ryzyka tych chorób uważa 
się nieprawidłowy styl życia - nieodpowiednią dietę oraz brak aktywności fizycznej i stosowanie używek. 
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tomiast nieuzasadnione eliminacje dużych grup produktów spo-
żywczych, np. produktów zbożowych czy nabiału. Niedobory w diecie 
mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia lub zwiększać ryzyko 
powstania innych chorób, np. anemii. Zgodnie z aktualnymi wytycz-
nymi podstawę diety powinny stanowić przede wszystkim warzywa 
i owoce. W miarę możliwości należy korzystać z produktów surowych 
(jeśli są dobrze tolerowane) i sezonowych. Warzywa powinny być 
dodawane praktycznie do każdego spożywanego posiłku, ponieważ 
stanowią cenne źródło witamin i składników mineralnych, ale także 
błonnika, który pomaga w regulacji perystaltyki jelit i antyoksydantów 
pomocnych w walce ze stresem. Uzupełnieniem diety powinny być 
produkty zbożowe będące dobrym źródłem węglowodanów złożo-
nych. Najkorzystniej jest wybierać produkty pełnoziarniste: pieczywo 
z mąki nisko oczyszczonej z ziarnami w środku, makaron pełnoziarnisty, 
ryż brązowy oraz kasze, takie jak: kasza jaglana, pęczak, kasza grycza-
na. Jednocześnie należy unikać produktów wysoko oczyszczonych, 
do których zaliczyć możemy białe pieczywo, makarony pszenne czy 
biały ryż. Ważnym elementem warunkującym utrzymanie prawidłowe-
go stanu zdrowia będzie również odpowiedni wybór białka w diecie. 
Dobrym źródłem będzie chude mięso (np. pierś z kurczaka, indyka, 
chude kawałki wieprzowiny, wołowiny cielęciny), ryby, jaja oraz mleko 
i przetwory mleczne. Warto również zwiększyć spożycie roślin strączko-
wych, które są także bogatym źródłem żelaza, cynku, miedzi i potasu 
oraz błonnika pokarmowego. Zgodnie z rekomendacjami unikać na-
leży przede wszystkim tłustych mięs oraz zbyt częstego spożycia mięsa 
czerwonego. W odpowiednio skomponowanej diecie swoje miejsce 
powinny mieć również orzechy, które stanowią skoncentrowane źródło 
składników odżywczych oraz nasiona, pestki i oleje roślinne, takie jak 
dobrej jakości oliwa z oliwek, olej rzepakowy czy olej lniany. Kluczowe 
znaczenie ma również odpowiedni wybór płynów. Odpowiednie 

spożycie wody (minimum 1,5 litra dziennie) korzystnie 
wpływa na funkcjonowanie praktycznie wszystkich 
układów w organizmie człowieka, a przede wszyst-
kim układu krążenia, układu moczowego zapobiega-
jąc chorobom nerek oraz przewodu pokarmowego, 
zmniejszając przykładowo występowania zaparć.

Dieta przyszłości – dieta roślinna
Aktualnie prawdziwy renesans przeżywają diety ro-

ślinne. Nie tylko wśród internautów, ale także wśród 
naukowców. Dowodem na to jest opublikowany 16 
stycznia tego roku raport przygotowany przez eksper-
tów czasopisma medycznego The Lancet i Fundacji 
EAT przedstawiający dietę przyszłości. Według eks-
pertów dieta przyszłości powinna być dietą przede 
wszystkim opartą o produkty roślinne i zawierać nie-
wielkie ilości mięsa i produktów pochodzenia zwierzę-
cego. Coraz więcej badań wskazuje, że wegetarianie 
i weganie, jeśli ich dieta jest dobrze zbilansowana są 
w mniejszym stopniu narażeniu na niektóre choroby 
cywilizacyjne, jak cukrzyca typu 2, otyłość, niektóre ro-
dzaje nowotworów i choroby układu krążenia. Raport 
uwzględnia nie tylko aspekty zdrowotne i te związane 
z żywieniem, ale także czynniki ekonomiczne i bierze 
pod uwagę ochronę środowiska – komentuje mgr 
Klaudia Wiśniewska, dietetyk, ekspert kampanii „inte-
rAKTYWNIE po zdrowie”.

Nie tylko dieta
Należy pamiętać, że zachowanie odpowiedniego 

stanu zdrowia i utrzymanie dobrego samopoczucia za-
leży nie tylko od diety. W profilaktyce i leczeniu chorób 
cywilizacyjnych ważna będzie także aktywność fizyczna 
- zarówno planowana, jak i codzienna. Zgodnie z za-
leceniami minimalna ilość czasu poświęcona przez 
osoby dorosłe na dodatkowe ćwiczenia powinna wy-
nosić 150 minut tygodniowo w przypadku, kiedy inten-
sywność ćwiczeń jest umiarkowana lub 75 minut, gdy 
mamy do czynienia z intensywnym wysiłkiem fizycznym. 
Ruch i ćwiczenia wpływają korzystnie na funkcjonowa-
nie organizmu i jego wydolność oraz na samopoczu-
cie, a zmniejszając uczucie niepokoju pomagają radzić 
sobie ze stresem oraz przyczyniają się do poprawy 
poczucia własnej wartości.W prewencji chorób cywi-
lizacyjnych niezwykle ważne będą również pozostałe 
elementy naszego stylu życia - dbanie o wypoczynek 
i sen oraz unikanie nadmiernego stresu i nałogów.

Oprac. Redakcja

MY I ZDROWIE
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WODA Z KRANU OSZCZĘDZA 
ŚRODOWISKO I KASĘ 

W PORTFELU



Jubileuszowa edycja targów VIVA SENIORZY! odbędzie się w 25 
i 26 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
w pawilonie nr 3, przystosowanym do potrzeb osób starszych i o ogra-
niczonej sprawności ruchowej. Targi po raz kolejny będą integralną 
częścią jesiennego cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań”. Podzielone 
zostaną na cztery bloki tematyczne: aktywność - czyli blok, w którym 
prezentowane będą zagadnienia związane z turystyką, klubami senio-
ra, a także urodą i stylem, zdrowie - prezentacja produktów i usług 
dostosowanych do potrzeb seniora, wiedza - część poświęcona edu-
kacji i rozwojowi, pojawi się także blok dedykowany otoczeniu, który 
podejmuje tematykę infrastruktury, bezpiecznego domu czy spraw 
związanych z pomocą w życiu codziennym.

Chcemy poruszyć wszystkie ważne dla seniorów 
kwestie, odpowiedzieć na ich pytania i pomóc znaleźć 
rozwiązanie problemów, ale też zainspirować do ak-
tywnego i twórczego spędzania czasu oraz dostarczyć 
rozrywki i przestrzeni do wspólnych spotkań. Seniorzy to 
grupa niesamowicie otwarta na nowe doświadczenia, 
znamy się już trochę i wiemy, czym ich zaciekawić i za-
skoczyć. Na etapie przygotowań bierzemy pod uwagę 
wszystkie możliwości oraz ograniczenia, tworząc prze-
strzeń ciepłą i przyjazną. Chcemy, żeby seniorzy czuli 
się tu dobrze i chętnie do nas wracali – mówi Radosław 
Kulupa, dyrektor targów VIVA SENIORZY!.

TABLICA 

Zapraszamy na wyjątkowy jubileusz 
targów VIVA SENIORZY!

Przez 10 lat Międzynarodowe Targi Poznańskie, wspólnie z partnerami – Centrum Inicjatyw 
Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, zbudowały największe w Pol-
sce targi produktów i usług dla seniorów. Co roku seniorzy z Poznania, Wielkopolski i woje-
wództw ościennych mają możliwość uczestnictwa w targach i towarzyszącym im atrakcyj-
nym programie wydarzeń edukacyjnych, ogólnorozwojowych, sportowych i kulturalnych.

Do 30 sierpnia można przesłać zgłoszenie i skorzystać z bez-
płatnego stoiska wystawienniczego (sfinansowanego przez orga-
nizatorów: Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego). Kluby seniora oraz organizacje pozarządowe z Poznania 
i Wielkopolski mogą się zaprezentować na swoim stoisku w dwa 
dni trwania targów w godzinach od 10.00-16.00. Zgłoszenia i szcze-
gółowe informacje: Barbara Kajzerska, e-mail: barbara.kajzerska@
grupamtp.pl, tel. 691 026 861.

Podmioty gospodarcze mogą podczas targów wykupić po-
wierzchnię wystawienniczą według ustalonego cennika. Więcej 
informacji: www.vivaseniorzy.pl;

Ceny biletów:
PRZEDSPRZEDAŻ tylko w Internecie na https://

tobilet.pl/events/viva-seniorzy-2019/: bilet jednora-
zowy (1-dniowy) – 12 zł, bilet wielokrotny (2-dniowy) 
– 17 zł. W przedsprzedaży bilety dostępne będą do 
24 października.

Bilety W KASACH (wyłącznie 25 i 26 paździer-
nika): bilet jednodniowy – 13 zł, bilet dwudniowy 
– 20 zł, bilet jednodniowy z wjazdem – 25 zł, bilet 
dwudniowy z wjazdem – 35 zł.
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Senior-Turysta – warsztaty 
dla seniorek i seniorów

Czym jest turystyka kulturowa? Jak zwiedzać Poznań 
tematycznie i spojrzeć na niego z zupełnie nowej stro-
ny? Jakie zwroty w języku obcym mogą się przydać 
w przestrzeni miejskiej? Brama Poznania zaprasza se-
niorki i seniorów zainteresowanych tematyką turystyki 
na cykl spotkań w Bramie Poznania „Senior-Turysta”.

Każde warsztaty dotyczyć będą innego tematu i skła-
dać się będą ze spaceru tematycznego po Poznaniu 
z przewodnikiem oraz warsztatu języka angielskiego. Na 
warsztaty zapraszamy seniorki i seniorów z każdym pozio-
mem znajomości języka angielskiego, także tych, którzy 
dopiero zaczną przygodę z tym językiem. Spojrzymy na 
Poznań z perspektywy różnych grup tworzących miasto 
na przestrzeni wieków: kobiet, społeczności protestan-
tów, naukowców i odkrywców oraz Żydów.

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2
Koszt: bezpłatne
Zapisy: Chęć udziału w zajęciach należy wcześniej 

zgłosić pod numerem telefonu 61 647 7634 lub osobi-
ście w Bramie Poznania w Punkcie Informacji.

TABLICA 

Lato w Poznaniu 

Lato zdrowe międzypokoleniowe 
na MTP

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Osoby chętne zapraszamy 
do odwiedzenia pawilonu nr 2 na Targach (wejście od strony ul. Gło-
gowskiej).

Strefa zdrowia dostępna w każdą środę aż do 14 sierpnia. Oprócz 
bezpłatnych badań, organizatorzy przygotowali również bogatą ofer-
tę porad i konsultacji specjalistów, a także działań o charakterze in-
formacyjno-edukacyjnym dla mieszkańców chcących zadbać o swo-
je zdrowie podczas letnich wakacji. W przygotowanej ofercie każdy 
znajdzie coś dla siebie, od najmłodszych do najstarszych. Prowadzone 
będą zajęcia i warsztaty zachęcające do nauki np. pierwszej pomocy 
lub też filcowania na sucho. Zaplanowano różne atrakcje i konkursy 
z nagrodami. Przestrzeń na Targach daje swobodę wyboru aktywności 
odpowiadającej naszym potrzebom, ale również zachęca do zapo-
znania się z nowymi propozycjami.

Od kilku lat targi wspiera także Caritas Polska. 
W tym roku zorganizują podczas targów warsztaty 
i szkolenia m.in. z obsługi komputera, smartfona, a tak-
że lekcje języków obcych. Program przewiduje również 
zajęcia związane z aktywnością fizyczną i tańcem, strefę 
gier, warsztaty ogrodnicze i zielarskie, strefę kosmetycz-
ną oraz warsztaty kulinarne. Dzięki współpracy z Te-
atrem Muzycznym, odpowiedzialnym za przygotowa-
nie części artystycznej targów już dziś możemy zapo-
wiedzieć występy znakomitych gości, których nazwiska 
zdradzimy niebawem. Będzie się działo! – zdradzają 
organizatorzy.

Zeszłoroczna edycja zgromadziła ponad 100 wystaw-
ców i przyciągnęła niemal 4000 zwiedzających. Targi są 
realizowane we współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 



Kulturalny Stary Rynek  
sezon 5

Trwa piąta edycja projektu Kulturalny Stary Rynek organizowanego 
przez Estradę Poznańską. Pierwszy sierpniowy weekend rozpocznie się 
i zakończy koncertami. Na początek w piątek na Scenie na Quadro 
wystąpią Henry no Hurry. W niedzielę zaś pierwsze spotkanie z cyklem 
Kameralny Poznań. Wystąpi Duo Wolańska/Gajda, który zaprezentuje 
– Koncert klasyczny „Od klasyki do tanga”. W sobotę ostatni z cyklu 
koncertów zespołu Siły Specjalne. Warto w ten dzień pojawić się przy 
Scenie na Quadro, by po raz ostatni tego lata poczuć niesamowity 
klimat jaki tworzą muzycy i zebrana publiczność. W niedzielę gratka 
dla dzieci. Przedstawienie „Elmer Słoń w kratkę” Teatru Fuzja. Ponadto 
czekamy na Państwa w Salonie Sąsiedzkim (sobota, niedziela). Wstęp 
na wszystkie wydarzenia jest wolny!

Scena na Quadro 
2 sierpnia, godzina 19:00, Henry No Hurry - Scena na Quadro
3 sierpnia, od godziny 11:00 - Salon Sąsiedzki - Kulturalny Stary Ry-

neke, w Salonie Sąsiedzkim (sobota, niedziela). Wstęp na wszystkie 
wydarzenia jest wolny!

Nr 3(47)2019 / My 60+ / 13



Jeszcze tylko pani Maria dokończy rejestrację zawodników, wszyscy wy-
słuchają instrukcji bezpieczeństwa, nastąpi podział na drużyny i można za-
czynać. 

Startują zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych, nie tylko z Pozna-
nia, ale też z innych miejscowości, głównie zachodniej Polski. 

- Na zawodach spotykamy się średnio raz w miesiącu w ramach Ligi Let-
niej i Zimowej Wielkopolskiej Sekcji Strzelectwa Terenowego Strzelec – tłu-
maczy pani Maria. 

Trochę historii 
WSST Strzelec to działającą od 2013 r. sekcja Klubu Sportowego Leśnik, 

którego historia sięga 1937 r.
Klub powstał przy Zarządzie Lasów Państwowych w Poznaniu, a założy-

ła go grupa zapaleńców, wśród których był Bernard Twardowski i Edmund 
Brzuska, pracownicy OZLP. Powołano wówczas do życia sekcję łuczniczą, 
strzelecką i szachową. Wojna przerwała jednak działalność wszelkich orga-
nizacji sportowych. Tak było i z Leśnikiem. W 1947 roku reaktywowano dzia-
łalność sportową klubu.

Wielkopolska Sekcja Strzelectwa Terenowego Strzelec to grupa pasjo-
natów strzelania z wszelkiej maści karabinków i pistoletów pneumatycznych 
(wiatrówek). Działa też sekcja łuczników. 

- W większości strzelamy rekreacyjnie, ale od czasu do czasu organizowa-
ne są małe zawody w pneumatycznym strzelectwie terenowym. Z wiatrówek 
można strzelać praktycznie wszędzie, zachowując rozsądek i zasady bezpie-
czeństwa, takie same jak przy obchodzeniu się z bronią palną – tłumaczy 
Mirosław Maciejewicz, uczestnik niedzielnych zawodów, który przyjechał ze 
Szczecina. – Wiatrówki strzelające śrutem nie są bronią w punktu widzenia 
prawa, więc nie trzeba mieć na nie pozwolenia. 

Zaczęło się od kwiatka 
Państwo Dratwowie strzelectwem zajęli się 7 lat temu. Dlaczego nie upra-

wianiem ogródka? – pytam przekornie. 
- Mąż już wcześniej zajmował się strzelaniem rekreacyjnie, to go zapisa-

łam do sekcji – przyznaje pani Maria. – Potem zaczęli mnie zachęcać i się 
wciągnęłam. Strzelałam nad Wartą, ale stwierdziłam, że to bez sensu. Jeśli 
mam trenować, to muszę mieć cel. Postawili mi więc kwiatek na patyku i tak 
ćwiczyłam celność, ale po pewnym czasie mi się znudziło i przyszedł czas na 
start w zawodach. 

Pan Henryk właśnie oddał swoje strzały i mam chwilę, żeby z nim poroz-
mawiać. Pytam o jego pasję. 

- Zdecydowanie lepiej postrzelać i spędzić czas w gronie 
pasjonatów, niż siedzieć w oknie i zastanawiać się, co sąsiad 
niesie w siatce na zakupy. Taka bierność to nie dla mnie. 

Twarda sztuka
Na poszczególnych stanowiskach strzały należy odda-

wać w różnych pozycjach: leżącej, klęczącej, stojącej. Cele 
oddalone są o dziesiątki metrów – małe metalowe tabliczki 
w różnych kształtach. 

Pani Maria kładzie się na ziemi, za chwilę przesuwa się 
w bok, by lepiej ułożyć się do strzału. 

- Zapomniałam poduszki, boli mnie, jak leżę na brzuchu, 
bo miesiąc temu miałam operację – tłumaczy, a jednocze-
śnie skupia całą uwagę, by oddać celny strzał do metalo-
wego wróbla.

To nie pierwsza jej operacja. Dwa razy walczyła z rakiem, 
przeszła operacje i nie dała się chorobie. 

W męskim sporcie nie zatraciła też kobiecości. Z mundu-
rem w plamy moro kontrastują chabrowe kolczyki, a spod 
spodu wystaje elegancka granatowa bluzka w białe groszki. 

- Jak widać w tym sporcie przeważają mężczyźni – dodaje. 
– W naszej sekcji oprócz mnie jest jeszcze jedna kobieta. Wie 
pani, my tu nie tylko strzelamy i rywalizujemy. My tu może-
my zrelaksować się i pogadać, wyrzucić z siebie problemy, 
znaleźć wsparcie. Bo o to właściwie w tym wszystkim chodzi. 

Anna Dolska 
Fot. A. Dolska 

WOKÓŁ NAS

Zamiast siedzieć 
przed telewizorem…

strzelają 
W niedzielny poranek nie zastaniecie Marii i Henryka 
Dratwów siedzących z pilotem na kanapie. W scenerii 
Fortu VI w Poznaniu, ubrani w mundury moro, czekają 
na rozpoczęcie zawodów strzeleckich. 
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 Trochę pokrzyżowała nam zamiary choroba Marcele-
go, doświadczonego żeglarza, który miał prowadzić jeden 
z jachtów. No cóż, jachty wyczarterowane, trzeba było ja-
koś temu zaradzić. Przekonaliśmy wspólnie z Romanem 
Bernarda. To obyty z wodą uczestnik wielu spływów kaja-
kowych po rzekach i jeziorach, z nami pływa już od wielu 
lat po wszystkich akwenach lądowych i morskich. Trudno 
było, ale się zdecydował. 

Ta nasza żeglarska paczka to już zwarty i odpowiedzial-
ny zespół wodniaków, zahartowany i przygotowany na 
wszelkie okoliczności. Popłynęliśmy na dwóch jachtach 
motorowych typu VISTULA 30 Crusier, przygotowanych dla 
7-osobowej załogi, kompletnie wyposażonych: kuchenka, 
bieżąca ciepła woda, lodówka, toaleta, prysznic, duży 
zbiornik na wodę i na paliwo, a także ogrzewanie, z które-
go na szczęście nie korzystaliśmy.
Uczestnicy:
Jacht „Dominika” Jacht „Patti” 
Kapitan Henryk Kociemba Kapitan Bernard Stępień
Teresa Binek Roman Binek
Miria Staniszewska Grażyna Marszałek
Izabela Łuczak Ela Stępień
Ala Łukomska Ania Fratczak
Grażyna Domeradzka Ania Bońkowska
Jacek Kokociński Jan Ożdziński

Uczestnicy takiego rejsu to nie są zwykli „uczestnicy”, 
to jest załoga, która wspólnie żegluje, wypoczywa, a tak-
że pracuje i odpowiada w czasie swojej pracy (wacht) 
za bezpieczeństwo ludzi i sprzętu. Pokazuje to zdjęcie 
z „Dziennika jachtowego” z planem wacht.

Zaplanowaliśmy ten rejs na 2 tygodnie, w pierwszym 
chcieliśmy pokonać Pętlę Żuławską, a w drugim kanał 
Elbląski. Musieliśmy jednak odwrócić nasze plany. Na po-
czątku czerwca śluza w Białej Górze była zamknięta i nie 
wpuszczano statków na Wisłę. Zaczęliśmy w węźle żeglar-
skim w Rybinie.

Piękna marina, port macierzysty wielu jachtów, także 
naszych z „Żeglugi Wiślanej” Łukasza Krajewskiego wła-
ściciela „Żeglugi” i producenta tych jachtów. Wiele marin 
na szlakach Pętli Żuławskiej w ostatnich latach odnowiono 
lub zbudowano na nowo w ramach I etapu przystosowa-
nia tego akwenu dla turystyki żeglarskiej. Postanowiliśmy 
popłynąć rano w niedzielę Wisłą Królewiecką na Zalew 

Wiślany do Kątów Rybackich, ale most zwodzony „niebieski”, który stał 
na naszej drodze nie działa. Jak mówią miejscowi zepsuły go niedawno 
ciężkie samochody wywożące drewno z tzw. „przekopu Kaczyńskiego” na 
Mierzei Wiślanej. Zrobiliśmy rano próbę przejścia naszymi jachtami pod 
tym zamkniętym mostem. Sukces zależy jak mówi p. Łukasz od poziomu 
wody w rzekach, który się nieustannie zmienia. Wolno, wolniutko przecho-
dzimy - udało się. Pozostało 3 cm luzu!

Zatrzymaliśmy się po drodze w Sztutowie, aby zwiedzić Obóz Koncen-
tracyjny Stuthoff. W oczy rzuca się obraz pięknego domu pobudowanego 
dla psów obozowych i straszne baraki i prycze dla więźniów, głównie Pola-
ków, Żydów, Romów i homoseksualistów. Siedzieli tam też od 1939 r. moi 
wujkowie (bracia mamy Alojzy i Antoni Pilarczykowie), obywatele przed-
wojennego Wolnego Miasta Gdańsk, więc szczególnie to odbierałem. 

Po zacumowaniu w porcie w Kątach Rybackich, obiadku w restauracji 
portowej (dorsz + 2 piwa – 57,- zł – ale dorsz był naprawdę duży) wybra-
liśmy się „meleksem” (wszyscy -14 osób) na „przekop”. To teraz główna 
atrakcja turystyczna na Mierzei. Ogołocona ziemia, trzeba się wspiąć 

MY I PODRÓŻE



XVIII Rejs Seniorów
część I – Pętla Żuławska

Tradycyjnie na wiosnę wybieramy się w rejs śródlądowy. W tym roku zdecydowaliśmy się na odwiedzenie 
Żuław i Warmii, czyli Pętli Żuławskiej i kanału Elbląskiego.
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na pagórki skąd widać wody Zatoki Gdańskiej a drugiej strony Zalew 
Wiślany. Ładny widok - zobaczymy co z tego wyniknie.

Jutro do Elbląga, nie zatrzymujemy się w nim tylko dalej: rzeka Elbląg, 
jez. Drużno i kanał Elbląski. Zatrzymali nas jednak przed mostem zwodzo-
nym w Elblągu, bo spóźniliśmy się 10 min. Jestem pewien, że w ogóle go 
nie otwierano. Czekamy pod mostem do następnej nieparzystej godziny, 
– jemy obiad, ale przejść dzisiaj pochylni nie zdążymy.

Otworzono most, płyniemy rzeką Elbląg, wpływany na jezioro. Coś 
niesamowitego – wielki dywan kwiatowy, bo prawie całe jest zarośnięte 
liliami wodnymi i innymi kwitnącymi roślinami. Cała przestrzeń, jak okiem 
sięgnąć, ukwiecona tylko wąski farwater nadaje się do żeglugi. Mnóstwo 
ptaków: białe i siwe czaple, łabędzie, różne gatunki kaczek, perkozy, nurki, 
ogrom mew..…

Udało nam się przejść 2 pochylnie: Całuny i Jelenie, a to ważne, bo 
w spokoju trzeba się nauczyć skomplikowanych manewrów. Nocujemy na 
trzeciej pochylni Oleśnica, a rano, skoro tylko zapali się zielone światło, 
ruszamy jeszcze przed dużymi statkami żeglugi pasażerskiej i turystycznej. 
Co za wrażenie być podnoszonym na tych pochylniach. Myślę, że wszy-
scy uczestnicy rejsu poza mną po raz pierwszy zobaczyli tę niesamowitą 
konstrukcję inżynierii wodnej pozwalająca w 5 etapach (5 pochylni) pod-

nieść się z wysokości poziomu morza 
na wysokość 125 m nad poziomem 
morza. Wagonik na którym jacht jest 
transportowany najpierw zanurza się 
do wody, trzeba na niego wpłynąć, 
zacumować, by nie spadł i dobrze 
osiadł na dnie, a potem wyciąga się 
go liną z wody i na szynach. Po łące 
jedzie wagonik z jachtem 25 metrów 
wyżej. Dystans jaki trzeba pokonać to 
ok. 300 m. Niesamowita konstrukcja 
i działa nieprzerwanie od 1864 roku. 
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Mu-
zeum Kanału Elbląskiego, a także ma-
szynownię, gdzie można było z bliska 

zobaczyć całą maszynerię napędową pochylni. 
Nazajutrz pięknymi kanałami i poprzez jeszcze piękniej-

sze jezioro Ruda Woda dotarliśmy do Miłomłyna. Tam roz-
chodzą się szlaki : do Ostódy, do Iławy na jez. Jeziorak i do 
Elbląga. Zatrzymaliśmy się w pięknej marinie „Na Wyspie” 
ze wspaniałą swojską atmosferą i kiermaszem miejsco-
wych wyrobów wędliniarskich i serowych. Popłynęliśmy 
do Ostródy z pięknym krzyżackim zamkiem zamienionym 
teraz na Centrum Kultury. Czas nie pozwolił, niestety, na 
popłynięcie do Iławy na Jeziorak (najdłuższe w Polsce), ani 
na piękne jeziora Szeląg Mały i Wielki – oazy ciszy. Wra-
camy. Tą samą trasą – innej nie ma, tak aby zatrzymać 
się na noc na pochylni Buczyniec (najwyższa) i zwiedzić 
Muzeum Kanału Elbląskiego. Są porządne pomosty, jest 
woda i prąd. Odwiedziliśmy piękny pałac w Drulitach, 
własność Polaka, biznesmana z Australii, który z ruin pała-
cu zrobił cacko z 25 ha parkiem. Sam osobiście wszystko 
nam objaśnił i poczęstował kawą! Rankiem „zjeżdżamy” 
po pochylniach płynnie bez przerw te 125 metrów różnicy 
wysokości, aby znów się znaleźć na poziomie morza. Tak 

sprawnie nam to poszło i zajęło zaledwie 
3 godziny – wszystkie 5 pochylni. Możemy 
wpłynąć do Elbląga. Mamy więcej czasu, 
urządziliśmy więc kąpiel na jeziorze Druż-
no, na tym pięknym kwiecistym dywanie.

Stajemy w Elblagu na lewym brzegu 
rzeki w przystani Miejskiego Klubu Spor-
tów Wodnych „Fala”. Jest prąd, woda , 
sanitariaty. Stoimy dokładnie naprzeciw 
pięknie odbudowywanej starówki i ko-
ścioła św. Mikołaja ze 100 - metrową 
wieżą. Ruszamy zwiedzać miasto. Piękne 
kamieniczki, wyremontowany kościół, 
kawiarenki. Ładnie. Zgodnie z naszym 
planem rano wybieramy się do Frombor-
ka – trzeba tam być koniecznie, tam nasz 
Wielki Kopernik „wstrzymał Słońce, ruszył 
Ziemię”. Ma nowe miejsce spoczynku 
w Katedrze, nowy pomnik (popiersie), ale 
gdzież mu tam do wielkości pomników 

MY I PODRÓŻE
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Reklama

biskupów warmińskich. Całe szczęście, że przed murami 
rodacy postawili Mu wielki pomnik. Kilka lat temu jak od-
naleziono szczątki Kopernika i udało się niezbicie ustalić , 
że to Jego poddając badaniom DNA dla porównania tak-
że włos znaleziony w starych księgach biskupstwa warmiń-
skiego, który był najprawdopodobniej włosem jego wuja 
biskupa Warmińskiego Łukasza Watzenrode. Aby było 
śmieszniej księgi znaleziono w Szwecji na uniwersytecie 
w Uppsali bo Szwedzi ukradli je podczas Potopu w 1659 r.. 
Jest tam zresztą 90 proc. dzieł Kopernika. Wiele we From-

borku zobaczyliśmy: Muzeum Kopernika, Katedrę z pięknymi organami 
i wspaniałym koncertem organowym, byliśmy w planetarium i na wieży, 
gdzie empirycznie za pomocą wahadła Foucoulta przekonaliśmy się, że 
Ziemia się obraca. Kopernik miał rację.

Ania Bońkowska, która mogła żeglować z nami tylko tydzień wyjeżdża, 
a w Elblągu na jacht Bernarda okrętuje się Janek.

Ahoj!
Tekst i zdjęcia: Henryk Kociemba

Część druga XVIII Rejsu Seniorów - po Pętli Żuławskiej -  
w kolejnym wydaniu magazynu My 60+
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Osiedle powstało za podstawie interesującego projektu zakłada-
jącego rozproszenie zabudowy z jednoczesnym stworzeniem kame-
ralnej przestrzeni wspólnej dla mieszkańców. Stąd budynków jest aż 
osiem, mają one tylko 3 kondygnacje, a elewacje posiadają ciekawe 
akcenty kolorystyczne dodające urody budynkom. Pierwsi lokatorzy 
już wprowadzają się będą do nowych „M”.

Do końca roku zakończy się kolejna inwestycja mieszkaniowa reali-
zowana obecnie w Poznaniu. Jesienią do nowo budowanych lokali so-
cjalnych na Darzyborze wprowadzi się 50 poznańskich rodzin o niskich 
dochodach. Budowa rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. W 6 
parterowych budynkach zaprojektowano 50 lokali o powierzchni od 27 
do 49 m2. Rozbudowa osiedla socjalnego przy ul. Darzyborskiej jest czę-
ścią dużego projektu budowy komunalnych bloków w tej części miasta. 
Łącznie w Poznaniu przybędzie w najbliższych latach ok 5,3 tys. mieszkań 
(licząc oddane, rozpoczęte oraz zaplanowane), co w znaczny sposób 
przyczyni się do zaspokojenia potrzeb lokalowych poznaniaków. 

Na dziś ZKZL sp. z o. o. ma zabezpieczone finan-
sowanie budowy ok. 1400 mieszkań komunalnych. 
Zaplanowane są nie tylko środki na realizację tego 
przedsięwzięcia, przygotowywane są też same inwesty-
cje (gotowe projekty, pozwolenia na budowę, wnioski 
o dofinansowanie z funduszu dopłat BGK). Spółka przy-
gotowała także koncepcję sfinansowania kolejnych pól 
inwestycyjnych w oparciu o środki prywatnych inwesto-
rów. Jeszcze w tym roku rozpocznie się pierwszy etap 
budowy osiedla przy ul. Opolskiej (prawie 300 mieszkań) 
oraz budowa na Piątkowie (55 mieszkań). Dysponujemy 
także pozwoleniem na budowę nowych domów komu-
nalnych na Darzyborze (ponad 250 mieszkań). 

Na Strzeszynie w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych, 
Koszalińskiej, Literackiej i Moniki Cegłowskiej powstaje 
osiedle budowane przez Poznańskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego (PTBS). Planowanych jest tam 
1100 mieszkań. W marcu tego roku oddano 71 lokali  
w klasycznym systemie TBS, a jesienią tego roku będzie 

WOKÓŁ NAS

Miejskie inwestycje mieszkaniowe  
i program mieszkań studyjnych dla seniorów

Zakończyła się budowa komunalnego osiedla na Strzeszynie w Poznaniu. Przy ul. Biskupińskiej wzniesionych 
zostało 8 trzykondygnacyjnych budynków ze 120 mieszkaniami. Najwięcej jest lokali 2-pokojowych - 72. Pro-
jekt przewidywał także budowę 32 kawalerek oraz 16 mieszkań 3 – pokojowych. Największe „M” ma 66,34 m2, 
najmniejsze – 33,38 m2. Aż 24 lokale przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na Strzeszy-
nie oprócz mieszkalnych budynków powstał też nowy układ dróg wewnętrznych, miejsca postojowe oraz plac 
zabaw dla najmłodszych. Koszt tej inwestycji to prawie 18 milionów złotych. 
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Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57 , 60-770 Poznań

www.zkzl.poznan.pl, 
 www.facebook.com/zkzlpoznan

 tel. +48 61 869 48 00
 e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

Studia dla seniora są to samodzielne 
lokale składające się z pokoju 
z odrębną kuchnią lub pokoju 
z aneksem kuchennym, łazienki  
z w.c. i opcjonalnie także z korytarza.

Tomasz Lewandowski – Pełnomocnik Prezydenta 
 Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego, Prezes Zarządu 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Od początku lat 90. XX wieku w debacie publicznej przeważało 
przekonanie, że każdy obywatel powinien sam zabezpieczyć sobie 
dach nad głową i państwo czy samorządy winny wyzbyć się posia-
danego zasobu mieszkaniowego. Lata zaniedbań w zakresie polityki 
remontowej publicznego zasobu mieszkaniowego doprowadziły do 
katastrofalnego stanu technicznego budynków komunalnych i fa-
talnego wizerunku dzielnic śródmiejskich, które zamiast przyciągać 
odstraszały nie tylko turystów, ale i lokatorów. W tym czasie, w obliczu 
wielu wyzwań inwestycyjnych, włodarze zdecydowanej większości 
miast zdecydowali się odstąpić od realizacji pilnych działań inwesty-
cyjnych ratujących stan domów komunalnych i pozwolili na sprze-
daż mieszkań komunalnych, na rzecz dotychczasowych lokatorów, 
z bonifikatą sięgającą do 90%. Znacznie uszczuplono stan zasobu 
mieszkań komunalnych, przez co ograniczono możliwości udzielania 
pomocy mieszkaniowej osobom najbardziej potrzebującym. W Po-
znaniu umniejszono ten zasób o ponad 40% tj. z 22 do 12,5 tysięcy 
mieszkań. Po 25 latach od transformacji ustrojowej i wieloletnich 
zaniedbaniach w zakresie odtworzenia zasobu mieszkań komunal-
nych Poznań stanął przed ogromnym wyzwaniem dokonania zasad-
niczego zwrotu w polityce mieszkaniowej. Począwszy od 2016 roku 
wstrzymano sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą, stąd na 
skutek nowych inwestycji mieszkaniowych kolejne lata były pierwszy-
mi od lat 90., w których z roku na roku zwiększaliśmy liczbę mieszkań 
gminnego zasobu mieszkaniowego. Zrealizowanie najpilniejszej 
pomocy mieszkaniowej wymaga od miasta pozyskania ponad 4000 
mieszkań. Liczba osób, które zwracają się do miasta każdego roku 
o pomoc zwiększa się i od kilkuset w 2015 sięgnęła 2200 w 2018 roku.

można zamieszkać w kolejnych 288 lokalach w ramach 
programu „Najem z dojściem do własności”. PTBS po za-
kończeniu inwestycji na Strzeszynie planuje wybudować 
prawie 2000 mieszkań na poznańskich Naramowicach. 

Innym programem są mieszkania studyjne dla se-
niorów. Program jest skierowany do osób starszych 
powyżej 65 roku życia i ma na celu poprawę warun-
ków mieszkaniowych osób starszych. Lokale są ofertą 
dla osób samotnych lub małżeństw. Dodatkowo w ra-
mach programu możliwe będzie udzielenia wsparcia 
uczestnikom Programu poprzez świadczenie usług 
senioralnych mające na celu nabycie i podtrzymanie 
umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu 
społecznym – dokładny zakres udzielanego wsparcia 
jest jeszcze w trakcie opracowywania przez Biuro Spraw 
Lokalowych, przy udziale Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Studia 
dla seniora są to samodzielne lokale wydzielone z du-
żych lokali o powierzchni powyżej 80 m2. Każdy nowo-
powstały lokal jest samodzielny i składa się z pokoju 
z odrębną kuchnią lub pokoju z aneksem kuchennym, 

łazienki z w.c. i ewentualnie korytarza. W chwili obecnej do programu 
zakwalifikowano 3 duże lokale, przy ulicach Kantaka i Łąkowej, w któ-
rych wydzielonych zostało 9 samodzielnych lokali studyjnych, ich za-
siedlanie jest obecnie na ukończeniu. Jest to początek programu, cały 
czas poszukiwane są następne lokale, tak by ciągle poszerzać ofertę 
dla seniorów. 

Fot. Agrobex
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Boją się również leśnych owadów. Dotykając drzew, skupiajmy więc 
uwagę na drzewie, a nie na sobie. To wystarczy, resztę zostawmy drze-
wom. Na jednej z prowadzonej przeze mnie grupowej drzewoterapii był 
człowiek, który kochał naturę, ale drzewoterapii dotąd nie stosował. Miał 
liczne schorzenia układu oddechowego. Przytulił się całym ciałem do 
pnia potężnej sosny. Po upływie długiego czasu czekaliśmy w ciszy, aż 
skończy. Nie widzieliśmy dokładnie jego ciała zza pnia. Widzieliśmy jego 
ręce obejmujące mocno pień. Wzdłuż jego rąk w górę i w dół po pniu, 
wędrowały czerwone mrówki. Żadna z mrówek go nie ugryzła. Żadna nie 
zboczyła ze swojej trasy. Człowiek ów tak ściśle stopił się w jedno z drze-
wem, że mrówki potraktowały go jak część drzewa. Życzę wszystkim ta-
kiej koncentracji, a wasza drzewoterapia będzie tym bardziej skuteczna. 
Należy pamiętać, że nie korzysta się z pomocy drzew słabych i chorych, 
połamanych lub uszkodzonych przez człowieka lub naturę (można za to 
im udzielić pomocy energetycznej). Nie powinno się też do drzewoterapii 
wykorzystywać drzew młodych i mających mniej lat niż my sami, ani też 

drzew bardzo, bardzo starych. No i lepiej też nie korzystać 
z pomocy drzew rosnących pojedynczo, w środku miasta 
lub przy jezdniach. Jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób 
skorzystać z pomocy drzew, potraktujmy je z całym sza-
cunkiem winnym drugiej istocie. Potraktujmy je jak żywą, 
różną od nas istotę i poprośmy o zgodę na skorzystanie 
z liści lub owoców czy też energii tego drzewa.

Brzoza – przede wszystkim przywraca równowagę 
fizyczną i psychiczną, działa delikatnie. Potrafi oczyścić 
z negatywnych emocji i wyciszyć. Wzmacnia ciało (sku-
teczna we wszystkich stanach chorobowych).

Buk – potrafi uwalniać od lęków i przywrócić pogodę 
ducha. Pomoże nieśmiałym wzmocnić poczucie własnej 
wartości (szczególnie polecany przy nerwicach lękowych, 
poza tym dla ogólnego wzmocnienia fizycznego i psy-
chicznego).

MY I ZDROWIE

Przytul się do drzewa 
Drzewoterapia to samoleczenie przy wykorzystaniu drzew lub krzewów. Przebywanie wśród nich wycisza, uspo-
kaja i pomaga przywrócić równowagę. Z drzewoterapii może korzystać każdy. Można przebywać pośród drzew 
i można przytulać się do nich lub gładzić po pniu albo też usiąść, opierając się plecami o pień. Można przy 
tym myśleć o swoim problemie, dzielić się nim z wybranym drzewem. Jedyną przeszkodą, którą przeważnie na 
początku odczuwają ludzie, jest niemożność skupienia. Chorzy mają w sobie przeważnie chaos pełen lęku. Im 
cięższy problem zdrowotny lub życiowy, tym większy chaos wewnętrzny. Ich myśli są rozbiegane.
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Czeremcha – pomocna przede wszystkim w tym co 
dotyczy miłości. Objąć drzewo i za jego pośrednictwem 
prosić o miłość, o uwolnienie od toksycznej miłości, 
o wzmocnienie seksualności (ale tylko poprzez miłość). 
To drzewo potrafi bardzo uwrażliwić na piękno i nie tylko 
poetom dodać natchnienia.

Dąb – dodaje mocy i odwagi. Bardzo wzmacnia siły, 
osoby osłabione powinny korzystać z darów dębu ostroż-
nie, gdyż nie jest tak delikatny jak brzoza. Dąb potrafi 
wzmocnić pozytywne cechy charakteru i rozwinąć mą-
drość wewnętrzną. Oczyszcza i wzmacnia (szczególnie 
polecany dla osób pracujących nad własnym rozwojem).

Grab – pomaga „prostować ciało”. Przywraca harmo-
nię oraz działa ogólnie wzmacniająco (szczególnie pole-
cany przy schorzeniach reumatycznych i innych związa-
nych ze starzeniem się organizmu).

Jarzębina – potrafi zabezpieczyć przed złymi energia-
mi i oczyścić już z tych przyklejonych do człowieka, uspo-
kaja i wycisza (również choroby serca i wątroby).

Jawor – wzmacnia i przywraca równowagę. Oczyszcza 
psychikę (skuteczny również przy chorobach skórnych 
i zaburzeniach psychicznych).

Jesion – ułatwia zrozumienia samego siebie, oczysz-
cza, uspokaja i przywraca równowagę (choroby artretycz-
ne, choroby nerek i pęcherza).

Jodła – działa silnie oczyszczająco i wspomagająco. 
Potrafi usuwać nawet stare blokady energetyczne (cho-

MY I ZDROWIE

roby płuc, oskrzeli, zatok, gardła, czyli wszystko to, co jest potrzebne do 
oddychania).

Kasztanowiec – pomoże w rozwoju intelektualnym poprzez wzmocnienie 
możliwości przyswajania wiedzy. Także uwrażliwia uczucia i pomoże otwo-
rzyć się na miłość lub ją pogłębić. To połączenie kwitnących kasztanowców 
w maju miesiącu matur i miłości jest więc widać jak najbardziej na miejscu.

Klon – pomoże uwolnić się od lęków związanych z brakiem bezpie-
czeństwa finansowego. Doda odwagi do pokonywania trudów codzien-
nego życia. Dobrze jest przytulać się do niego również plecami, tak by 
dokładnie poczuć na swoim kręgosłupie wsparcie jakie daje to drzewo.

Lipa – poprawi witalność, ułatwi rozumienie innych ludzi, pomoże rozwi-
nąć zdolności paranormalne. Jej działanie jest korzystne w razie problemów 
w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Można powiedzieć: drzewo uniwersalne.

Orzech – w sytuacjach, kiedy potrzebujemy dokonać wyboru i bardzo 
potrzebne nam jest do tego racjonalne, logiczne przeanalizowanie sytu-
acji, zawsze rozjaśni nasz umysł i pomoże podjąć odpowiednią, odpowie-
dzialną decyzję.

Sosna – pomoże odbudować siły życiowe. Dzięki jej pomocy odzysku-
je się witalność, a także, jeśli wg nas znajdujemy się w sytuacjach pozor-
nie bez wyjścia, to łatwiej znajdziemy jakąś „furtkę”. Choroby podobnie 
jak przy jodle, wszystko co ma związek z oddychaniem, również astma, ale 
i alergie bijące w układ oddechowy.

Świerk – podobne działanie jak jodła i sosna, tylko delikatniejsze i bar-
dziej wyciszające (choroby jak przy innych iglastych).

Pamiętajmy jednak, że drzewoterapia nie zastąpi wizyty u lekarza. 
Może być za to wspaniałą terapią uzupełniającą przy wielu schorzeniach.

Elżbieta Starko 

Operacje usunięcia zaćmy wykonuje w Wielkopolsce 
27 placówek, z których osiem mieści się w Poznaniu. Od 
1 kwietnia zabiegi te nie są limitowane. W niektórych pla-
cówkach zaczęto wykonywać więcej zabiegów, co pozwo-
liło na skrócenie kolejek. Są jednak miejsca, gdzie pacjen-
ci ciągle czekają zdecydowanie za długo. 

Najbliższy wolny termin operacji posiada Zespół Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, 
gdzie na usunięcie zaćmy pacjenci czekają dwa dni (w 
przypadkach pilnych – jeden dzień). Rekordowa kolejka 
pacjentów została utworzona w Szpitalu Klinicznym im. H. 
Święcickiego UMP (ul. Grunwaldzka), gdzie przewidywany 
czas oczekiwania na tego typu zabieg wynosi 1036 dni 
(najbliższy wolny termin to kwiecień 2022 roku). Pacjenci, 

Pacjent nie musi czekać miesiącami 
na usunięcie zaćmy

którzy mają wyznaczony termin operacji za rok, dwa albo prawie trzy lata, 
mogą zdecydować się na zmianę placówki. Oprócz Ostrowa Wielkopol-
skiego kilkudniowy czas oczekiwania deklarują dwie placówki w Kaliszu: 
Okulus i Kalmedica oraz Med-Alko w Koninie. 16 dni to najkrótszy czas 
oczekiwania na operację usunięcia zaćmy w Poznaniu. Tyle czasu pacjen-
ci czekają w Wielkopolskich Centrach Medycznych Remedium (os. Bato-
rego). Jeszcze w lipcu zaćmę obiecują zoperować dwie placówki: Lesz-
czyńskie Centrum Medyczne Ventriculus w Lesznie oraz Er-Med w Pile.

Warto, aby zmianę placówki rozważyli ci pacjenci, którym wyznaczo-
no najbardziej odległe terminy zabiegów usunięcia zaćmy. Aby dokonać 
zmiany placówki, należy odebrać oryginał skierowania na zabieg złożony 
w dotychczasowym miejscu. Placówka, od której pacjent odbiera skiero-
wanie powinna niezwłocznie usunąć go z kolejki. 

Oprac. Redakcja
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WOKÓŁ NAS

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zaty-
tułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. 
Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej 
widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”, którego to Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, 
teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach. 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową 
nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. 
Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie 
otrzymują żadnych wezwań do zapłaty, czy też informacji o nadpła-
tach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, 
którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych 
i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail, w takim przypadku, zawsze 
zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpo-
wiadać na maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych 
w korespondencji załączników. Korespondencja tego 
typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie 
komputera lub uzyskanie dostępu do danych, które za-
pisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek 
z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej 
korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką 
Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod nume-
rem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 

w Wielkopolsce

Uwaga na oszustów  
podszywających się pod ZUS!

ZUS ostrzega klientów przed fałszywymi mailami, które rzekomo mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych.

Na początku czerwca w Poznaniu odbył się 
Weekend Otwartych Ogrodów – wydarzenie, 
które skierowane jest do miłośników zieleni – czy 
to w doniczce, czy w ogrodzie, czy w parku. WOO 

to impreza inspirowana Chelsea Fringe Festiwal, 

Weekend Otwartych Ogrodów w Poznaniu
a organizowana przez Fundację Fractal i Tomka Ciesiel-
skiego – niezrównanego fotografika przyrody. W tego-
rocznej edycji oprócz warsztatów i szkoleń (np. mini- 
-ogród w szkle czy kwietne witraże) uczestnicy WOO 
mieli okazję zwiedzić i podziwiać ogrody powstałe na 

tyłach śródmiejskich kamie-
nic. Kto nie był z nami nie jest 
w stanie wyobrazić sobie, jak 
piękne są to miejsca, z jakim 
pietyzmem pielęgnowane – 
najczęściej z kieszeni samych 
mieszkańców, ale też przy 
wsparciu z miejskiego pro-
gramu „Przyjazne podwórka”.  
Przy okazji zrodziło się też kilka 
pomysłów na zagospodaro-
wanie miejskich nieużytków 
– czy uda się te plany zrealizo-
wać zobaczymy za rok, pod-
czas kolejnych edycji WOO.

Zdj. B. Klimczak
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Baran
21.03 – 19.04
Nie przejmuj się tym, o czym aktualnie plotkuje się w ro-
dzinie. Wszystkie „ciemne” sprawki rzekomej czarnej owcy 

wcale nie są tak straszne, jakby chcieli niektórzy. Poza tym przejmowanie 
się cudzymi sprawami nie wpływa na Ciebie dobrze. Postaraj się skupić 
przede wszystkim na własnym zdrowiu i dobrym humorze.

Byk
20.04 – 22.05
Jeśli myślałeś, że masz już za sobą problemy z urzędem to 
byłeś w błędzie. Niestety, trzeba będzie jeszcze wyjaśnić 

kilka spraw. Na szczęście urzędnicy okażą się pomocni i pomogą wypeł-
nić zawiłe druki. Sprawdź kalendarz, bo zbliżają się ważne dni dla kogoś, 
kto niegdyś był Ci bardzo bliski. Warto choćby wysłać mu kartkę.

Bliźnięta
23.05-21.06
Nikt nie chce Twojej krzywdy, ale Ci pomóc. Ostatnio jed-
nak masz wrażenie, jakby wszyscy sprzysięgli się przeciw 

Tobie. Może warto przemyśleć sprawę i dostrzec jej pozytywne strony. 
To pomoże Ci uporać się z pewnymi konfliktami, które niepotrzebnie 
pojawiły się w ostatnim czasie. Po prostu nie bierz wszystkiego do siebie.

Rak
22.06-22.07
W najbliższych dniach otrzymasz bardzo ważną informa-
cję z urzędu. Nie będzie to dokument, na który czekasz od 

dłuższego czasu, ale rzecz zupełnie inna. To na pewno będą pozytywne 
wieści. W połowie sierpnia czeka Cię wyjazd, ale będzie to wspaniała 
wyprawa, dzięki której poznasz bardzo ciekawych ludzi. 

Lew
23.07-23.08
Lato będzie dla Ciebie pełne niespodzianek. Wszystko 
wskazuje na to, że w sierpniu poznasz kogoś, kto na dłu-

żej zagości w Twoim sercu. W końcu będzie to ktoś, kto razem z Tobą 
z ochotą powędruje w Polskę i pójdzie na zakupy. Jedyne sprawy, które 
mogą Cię niepokoić to sprawy związane z urzędem, ale i tu przyda się 
pomoc przyjaciela.

Panna 
24.08-22.09
Pod koniec lata spotkasz całe grono osób, które będą 
w stanie trochę Cię rozruszać. Nie obawiaj się dłuższych 

wędrówek. Koło Ciebie będą przyjaciele, którzy zawsze pomogą. Niech 
wakacyjna aura nie przyćmi spraw ważnych – sprawdź terminarz wizyt 
u lekarzy i rodzinne święta. Zabawa zabawą, ale porządek musi być.

Waga
23.09-22.10
W najbliższych dniach powinieneś otrzymać bardzo ważną 
informację z urzędu. Pozwoli ona na zakończenie innych 

spraw i w końcu wzięcie głębokiego oddechu. Pamiętaj, by wszystkie do-
kumenty pokserować i zarchiwizować w bezpiecznym miejscu. Jeśli pla-
nujesz urlop – sprawdź dokładnie pogodę, bo nie wszędzie świeci słońce.

Skorpion
23.10-21.11
Od jakiegoś czasu w Twojej rodzinie nie dzieje się najle-
piej. Zauważ, że źródłem problemów czy nawet konfliktów 

są sprawy jednej osoby. Postaraj się umówić z nią na rozmowę i wyłusz-
czyć swoje poglądy. Może w ten sposób uda Ci się zażegnać wojnę, 
która wisi w powietrzu. Trzeba zrobić wszystko, by do niej nie doszło.

Strzelec
22.11-21.12
Jeśli szukasz wymówki, by nie skorzystać z zaproszenia na 
rodzinną imprezę to na pewno Ci się nie uda jej znaleźć. 

Postaraj się przygotować jak najlepiej. Nie zapomnij o prezencie. Zoba-
czysz, że będziesz bawił się wyśmienicie. Na pewno nie bez znaczenia 
jest też fakt, że będzie to okazja do spotkania dalszych członków rodziny.

Koziorożec
22.12-19.01
Najbliższe tygodnie upłyną Ci na błogim lenistwie, co nie 
znaczy, że będziesz wylegiwać się na leżaku. Wszelka aktyw-

ność będzie dla Ciebie doskonałą odskocznią od codzienności. Pod ko-
niec lata czekają Cię poważne wydatki związane z zakupami. Postaraj się 
zasięgnąć porady fachowców, by nie popełnić gafy i potem nie narzekać.

Wodnik
20.01-18.02
Nie myśl, że świat o Tobie zapomniał. Wręcz przeciwnie. 
Za chwilę okaże się, że całe grono bliższych i dalszych 

znajomych chce z Tobą spędzać czas – choćby na kawie. Nie unikaj 
spotkań, wychodź „do ludzi” najczęściej jak możesz. Na pewno dzięki 
temu będziesz miał większą werwę i chęć do życia. Pojawią się też nowe 
znajomości.

Ryby
19.02-20.03
Przez przypadek nadepnąłeś komuś na odcisk i teraz masz 
problem. Niestety, szczerość i otwartość nie zawsze po-

płacają. Postaraj się załagodzić tę sytuację jak najszybciej, bo będziesz 
się z tym po prostu źle czuł. W najbliższych dniach czeka Cię spotkanie 
w większym gronie, które okaże się doskonała okazją do zabawy.
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