życie
]Uieuuesołe
staruszka

5 października
2o1

paździemika
obchodziliśmy
Dzieńosób starszych.
Dla seniorówprzygotowano
wiele atakcji
Pierwszego
R€ n ata NapieIkowska
Lnapie*owska@eXpre$.bydgośk'pl

iycie staruś'kawesoleiest tylko
w piosencelbberetu Sta6rych
Panóu Bywa,ż€ osobyw pode.
śzlymwiekusączęstopozosta.
wionebezopieki.
' Bycie senior€m !}ie Ina zb}t wielu
uroków Dol€8]liwoś€izdmwotneco.
dzienni€ dają się we znaki, tu boli'
tam strzyka,a naszymiproblemani
n&r się powafni€ ni€ przejmuje,bo
czlowiekstŹry,to njepotrz€bny' ['I}o
dzi są fabie8ani'nie Inającfasu. na'
rze}apan stanjdawosińskj, 8s.letni
emerytz osj€dla Piastowske8o.
i brak zroźumienia
Na samomość
skaży się wi€]e osób w podeszbm
wieku. o seniorachi ich poEzebach
maprz}poninać MiędzJ'narodowy
Dzień osób starszycĘktóry od 1991
roku obchodzonyjest na świecie,
a od kilku Iar talue w polsc€' DoIn
Pomocyspołecznejw lnowrocławi'r
prygotowal w sobotęimpr€zę z my
śląo osobachw podesĄm$/iekll.
chcemy zwócić uwa8ę spo'
łeczeństwa na proces starzenia i

mają bliskich, bądź rodzina nie
chce' lub z różnych względów Die
może,im zap€('Tfć opi€ki. . W tej
chwili prueb}rya w placówce 89
osób' jesr tylko jedno vJoln€ miej
sc€' które lada moment zostanie
zajęte' Problemem jest to, że nie
tylko rodzina nie ma pieniędzy'
pob}.tbliskiej
by wspólfi nanso\Ą,ać
osoby w placóv/ce, ale brakuje na
ten ce] pieniędzy samożądom'
\r'r'miesiącu mam kilka rozmów z
osobanli, które chcialyby umieścić
starsząosobęw DPs.ie,aie nieste
ty, dużąbarierę stanowią kwestie
finansowe - przyrnaje dlrekror
Powiatow€8o c€ntrum Pomocy
Rodfinie w inołTocławiu, Rafał
pu.łtem II Powiato1ve'
Główn}.rn
8o Dnia seniora byłpio8ram futy
styczny ''Miłość
nĘedno ma imię''
Ańyści
srcn bydgoskich
śiiewalidlas€ n iorów piosenkiomilości'
fulożna
też w wykonaniu artystów scen bydgo
pracWykonanych
przezpensionaliuszy
byłoobejrzećwystawę
DPsów
skich, którzy prz}pom eli najwięk
sze przeboje,pieśnii arie operowe
uwrażliwić ludzi na potrzeby se- zie także ]udfi nrłodych' by w ten
niorów. Niestety, u nas osoby star sPosób zinte8lować starsze i mło.
Można też bylo obejrz€ć pokaz
sze nie ty]ko zmagająsię z proble' de pokolenie . mówi Maria Licz. tanca i wystawęprac mieszkŹńców
mami zdrowot$'ni' ale cierpią z nerska, d}T€ktolka Domu Pomocy DPs'ów. tnpreza odbyla się sa]i
powodu społecznegoodizucenia. spolecznej w Inowrodawiu, gdzie koncertowej szkoly Muzycznej w
zaprosiliśmydo udzialu w impre' przeb}Ął'ają ludzie, któźy nie

