
KKaalleejjddoosskk
SSeennii

pp
rraa

Numer 1 (5) marzec 2017

W NUMERZE:
W imię bezpieczeństwa str. 2
O zieleni w Lesznie str. 3
Lot w przestworzach str. 4
Poznaj tajniki Tai-Chi str. 5
Co sądzimy o Walentynkach? str. 6
Przygotuj się do wiosny str. 8-9

Szaleństwem pokonać raka str. 10-11
Artysta przez duże „A” str. 12-13
W Angli i stawiają na zdrowie str. 14
Kącik poetycki str. 16
Na wesoło str. 17
Domowa apteczka str. 18

Znowu wygraliśmy siebie!

I chcemypomóc pacjentom osiągnąć to samo.



Dla bezpieczeństwa

Zakończył się projekt „Edukacja Se-
niorów kluczem do bezpieczeństwa”,
real izowany przez Stowarzyszenie
„Wygraj Siebie” i M iasto Leszno. Je-
go podsumowanie zorganizowano w
leszczyńskim Ratuszu. I n icjatorzy
zaprosi l i do współpracy m. in .
Komendę Miejską
Pol icj i w Lesznie i
Poradnię Diagno-
styczną Merid ian.
W trakcie konferencj i
prezes Stowarzysze-
nia „Wygraj Siebie”
Teresa Rękosiewicz
opowiedziała o tym,
co zostało zreal izo-
wane w ramach pro-

jektu. Powstało 5
fi lmów edukacyjnych
nagrywanych we
współpracy z Telewi-
zją Leszno. Odbyły
się spotkania z eks-
pertami , prelekcje,
konsul tacje i debaty,
których głównym te-
matem było bezpie-
czeństwo seniorów
oraz problemy dnia

codziennego.
Wszystkim, którzy pomogl i nam zre-
al izować projekt i jego założenia,
serdecznie dziękujemy!

MARIOLA ZACHOLSKA, DANUTA DUDZIAK
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ZZiieelloonnoo nnaamm –– ddzziięękkii NNiimm

Na początku lutego w klubie „Wrzosowy
Zakątek” gościł dyrektor Miejskiego Za-
kładu Zieleni Dariusz Lorych.
Pan dyrektor z wykształcenia jest ekono-
mistą, pracę w MZZ podjął w połowie
2016 roku. Zakład opiekuje się ponad
120 hektarami obszaru na terenie Lesz-
na, w tym m.in. parkami, skwerami, traw-
nikami, kwietnikami czy zielenią
przyuliczną. Warto mieć na uwadze, że
to tylko część obszaru Leszna – pozo-
stała leży w gestii np. spółdzielni miesz-
kaniowych, wspólnot czy prywatnych
właścicieli.
MZZ to nie tylko troska o miejską zieleń,
lecz także zarządzanie Mini-zoo w Parku

1000-Lecia i Schroniskiem dla Bezdom-
nych Zwierząt w Henrykowie.
W planach inwestycyjnych zakładu na
ten rok znalazły się m.in. : dalsza moder-
nizacja Parku Jonstona i Parku 1000-le-
cia, pobudowanie placu zabaw u zbiegu
ulic Grodzkiej i Średniej czy dokończenie
sporej wielkości wybiegu dla psów przy
hali Ćwicznia.

Dziękujemy za odwiedziny w klubie
„Wrzosowy Zakątek” oraz za ciekawą
rozmowę na temat Miejskiego Zakładu
Zieleni i tego, czym zajmują się jego pra-
cownicy.

BOŻENA KMIETCZYK i ELŻBIETA ORZEŁ



Szanowni Czytelnicy „Kalejdo-
skopu Seniora”…
Pragnę podzielić się z Wami wspo-
mnieniami o mojej wielkiej przygo-
dzie i niezapomniany chwilach.

Brałam udział w projekcie „Ulatnia-
my Raka” realizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Wygraj Siebie” na
leszczyńskim lotnisku. Zostałam odde-
legowana na lot balonem. Nie zawaha-
łam się i przyjęłam wielkie wyzwanie.
Chciałam sprawdzić, jak to jest wzbić
się w powietrze i lecieć balonem – i to w
moim wieku.

Przez całe życie byłam aktywna, a
dzisiaj… możliwości aktywności pozo-
stało mi niewiele. Kocham życie i ludzi,
lubię pomagać potrzebującym, przez
życie kroczę z uśmiechem na twarzy i
nigdy się nie poddaję.

Co roku we wrześniu w Lesznie od-
bywają się zawody balonowe. Obser-
wuję je z balkonu. Ach, te balony…
jakie one są śliczne! Wyglądają jak ko-
lorowe motyle. Podziwiając je niejedno-

krotnie myślałam o tym, jak by to
było wspaniale móc polecieć.

Moje marzenie spełniło się
dzięki „Wygraj Siebie”. Polecia-
łam pięknym, srebrnym balonem.
W powietrzu czułam się jak wol-
ny ptak. Panorama Leszna jest
śl iczna. A ile to radości, wspania-
łych wrażeń i chwil, których nie
zapomnę do końca życia!

Wszystkim seniorom polecam:
nie siedźcie w domu, wyjdźcie do ludzi i
poczujcie się potrzebni.

ZUZANNA KUBICKA

Lot w przestworzach
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D z i e je s i ę

Tai Chi drogą do zdrowia

Zajęcia z Tai Chi prowadzi w
naszym klubie pani Zofia Witczak,
instruktorka z dużym doświadczeniem
i… wielką cierpl iwością do nas. Uczy
nas jak ćwiczyć, by ruchy ciała były
płynne i spokojne po to, abyśmy
potrafi l i relaksować umysł i ciało. Tai
Chi pochodzi z Chin. To stara sztuka
poruszania się. Ucząc się nowych
ruchów przyczyniamy się do
zwiększania się połączeń w układzie
nerwowym oraz do synchronizacj i

obu półkul mózgowych, dzięki czemu
polepszamy koncentrację oraz
usprawniamy koordynację całego
ciała. Tai Chi to zestaw ćwiczeń,
powtarzanych powol i , z ogromną
precyzją i w wielkim skupieniu.

Tai Chi wymyślono po to, aby
usprawnić przepływ energi
wewnętrznej i dzięki temu zapewnić
sobie zdrowie oraz długie życie – i
tego wszystkim uczestnikom zajęć
oraz Czytelnikom życzymy.

Z.B.

KKaalleejjddoosskkoopp SSeenniioorraa nr 1(5)/2017 str. 5



My mamy Walentynki
cały rok

W Walentynki, czyli dzień Św.
Walentego, staramy się jeszcze
bardziej pokazać ukochanej oso-
bie, jak wielkim uczuciem ją da-
rzymy. Najczęściej są to jednak
jednorazowe starania, które w
przeciętne dni zdarzają się nie-
zbyt często.

14 lutego w
Kościele
Katolickim
obchodzony
jest dzień
Św. Walen-
tego. Był to
kapłan
rzymski,
któremu
ścięto głowę
w czasie panowania cesarza
Klaudiusza I I Gockiego. Księdza
spotkała śmierć, ponieważ udzie-
lał ślubów młodym pomimo wy-
raźnego zakazu władcy, który
uważał, że najlepszymi żołnie-
rzami są mężczyźni samotni.
Z kolei według kościoła, Św. Wa-
lenty patronuje ciężkim choro-
bom - zwłaszcza umysłowym,

nerwowym i epilepsji .
Czyżby to był właściwy patron
dla zakochanych?

Polska to kraj, w którym walen-
tynki nie mają łatwego żywota.
Święto zakochanych znajduje co
prawda wielu zwolenników jak

wszystko
co modne,
jednak
równie
dużo osób
deklaruje,
że tego
dnia nie
robi nic
specjalnie
szczegól-
nego. Po-
lacy

często krytykują to „Święto” opi-
sując je jako zakupowy szał,
który po prostu ma podnieść
sprzedaż kwiatów, pluszaków
czy też kartek w kształcie serca z
miłosnymi wyznaniami.

WANDA ŁAZIK
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W kalendarzu jeszcze zima, ale wio-
sna tuż, tuż. Aby w pełni cieszyć się jej
urokami, trzeba się przygotować do jej
nadejścia. Za oknami coraz więcej słoń-
ca, ale to także moment przesilenia i
osłabienia naszego organizmu, dlatego
tak ważne jest nasze odżywianie.

W tym okresie potrzeba nam dużo
warzyw i owoców, ale że na świeże i
wiosenne musimy jeszcze poczekać,
ratujmy się tym, co jest dostępne i nie
zapominajmy o mrożonkach. Można też
wspomóc się kompleksowymi zestawa-
mi witamin i minerałów w tabletkach. W
diecie dobrze jest ograniczyć ilości
tłuszczów zwierzęcych i węglowoda-
nów, pić dużo płynów (wody, herbatek
ziołowych). W swoim menu nie zapomi-
najmy o zupach warzywnych i kaszach.

W związku z coraz dłuższymi dniami
warto pomyśleć o większej i lości ruchu
na świeżym powietrzu. Niezastąpione

będą długie spacery, nording-walking, a
jak zdrowie pozwala również biegi. For-
mę fizyczną możemy zwiększyć wybie-
rając się na tańce, basen czy na
aerobik. Ruch wzmocni nasz układ od-
pornościowy, poprawi nasze samopo-
czucie i wspomoże w walce z
osłabieniem, sennością czy bólami gło-
wy.

Warto też zadbać o skórę, szczegól-
nie twarzy i dłoni, która przez zimę jest
bardzo poszkodowana. Wystawiona na
mróz, wiatr, a także suche, sztucznie
ogrzewane powietrze bywa odwodniona
i szorstka. Trzeba pomyśleć po pierw-
sze - o jej złuszczeniu, czyli peelingu, a
następnie - o nawilżeniu, stosując kre-
my i maseczki. Można również odwie-
dzić kosmetyczkę.

Trochę więcej pielęgnacji poświęćmy
także włosom, które w wyniku noszenia
nakryć głowy są osłabione i matowe.

Efekty zapropowanych
działań będą widoczne już
po kilku tygodniach. Bę-
dziemy aktywniejsi, zdrow-
si, a codzienność będzie
nam sprawiać dużo radości.

MAGDALENA GIERNAS

Jak przygotować się do
nadejścia wiosny?
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W lutym 2017 r. z inicjatywy
Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” w
holu leszczyńskiego szpitala zo-
stała otwarta wystawa pn. „Ulat-
niamy Raka”. Jest ona
zwieńczeniem i podsumowaniem
wielomiesięcznych przygotowań i
realizacji projektu.

Wystawa jest kontynuacją po-
przednich działań: Elegancja Ra-
ka, Rackowy Zawrót Głowy -
pokaz mody oraz Elegancja Raka
w Obiektywie - Wieczny kalendarz
na Życie.

Przygotowując się do wystawy
naszym celem było uświadomie-

nie chorym, że rak to nie wyrok
śmierci - to choroba, z którą moż-
na nie tylko walczyć, ale także
wygrać i to niezależnie od wieku.
Można żyć pełną piersią. Biorąc
udział w projekcie seniorki ze Sto-
warzyszenia „Wygraj Siebie” miały
możliwość spojrzenia na Leszno z
zupełnie innej perspektywy. Wy-
konywały podniebne ewolucje la-
tając szybowcem, paralotnią,
balonem i samolotem. Miały też
okazję poczuć się jak prawdziwe
kosmonautki, wykonując po-
wietrzne piruety w tunelu aerody-
namicznym. Wszystko to
skrzętnie utrwali l i na zdjęciach

PODNIEBNE
SZALEŃSTWO
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Szymon i Natalia Andrzejewscy, fo-
tograficy z Leszna.

Na pracach ich autorstwa widać
szczęśliwe i pewne siebie kobiety,
w których jest siła do walki o sie-
bie i własne marzenia. Każda z
nich ma swoją historię. Jednym
głosem mówią, że rak to nie ko-
niec, że to początek trudnej walki,
którą jednak można wygrać, a na-
grodą jest życie - wartość najwięk-
sza i najcenniejsza.

Wystawa składa się z
kilkudziesięciu zdjęć.
Część z nich zostanie w
holu przed oddziałem
onkologicznym w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Lesznie już na
stałe. Ma dodać sił pa-
cjentom, tchnąć w nich

wiarę, że warto walczyć
o własne zdrowie.

Honorowy patronat
nad wydarzeniem objęl i
Minister Zdrowia Kon-
stanty Radziwiłł oraz
Prezydent Miasta Leszna
Łukasz Borowiak. Przed-
sięwzięcie nie mogłoby
się odbyć bez zaangażo-
wania wielu ludzi dobrej
woli . Wsparciem posłu-

żyły m. in. : Aeroklub Leszczyński,
firma Ensinger, Nadleśnictwo
Karczma Borowa i Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyń-
skiego.

Za wsparcie w realizacji projek-
tu „Ulatniamy Raka” wszystkim
bardzo dziękujemy!

ELŻBIETA DOBROWOLSKA
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BYĆ SZCZĘŚLIWYM I
KOCHAĆ LUDZI

O swoim życi u , pracy i marze-
n i ach opowiada Przemysław
Śl iwa, tancerz i choreog raf.

Urodził się Pan w Poznaniu, a jesień ży-
cia postanowił Pan spędzić w Lesznie.
Co miało wpływ na taką decyzję?

Była to decyzja przemyślana. Potrzebowa-
łem miejsca, gdzie mógłbym podsumować
swoje życie, dokonać pewnych refleksji ,
przeanalizować co się w moim życiu zda-
rzyło, czego udało mi się dokonać. W pew-
nym sensie potrzebowałem również
wyciszenia. Padło na Leszno. Z perspekty-
wy czasu myślę, że był to dobry wybór, bo
znalazłem to czego szukałem – przyjaznych
ludzi.

Wspomniał Pan o sukcesach, niewątpli-
wie jest ich bardzo wiele. Chciałybyśmy
zapytać co uznaje Pan za swój najwięk-
szy sukces?

Jak w każdym zawodzie, bywają chwile
lepsze i gorsze. Porażki, o i le umie się z
nich wyciągać wnioski, ostatecznie zawsze
można przekuć w zwycięstwo i tego na-
uczyła mnie moja praca. Za największy
sukces z całą pewnością odczytuję sobie
partię Don Juana w „Epitafium dla Don Ju-
ana” C. Drzewieckiego i E.Rudnika, którą
tańczyłem w Teatrze Tańca w Poznaniu.
Spełniłem swoje zawodowe ambicje rów-
nież jako solista i choreograf w Teatrze Mu-
zycznym w Bydgoszczy, gdzie
zrealizowałem między innymi balety: „Ro-
meo i Julia” do uwertury Piotra Czajkow-
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skiego i „Historię żołnierza” do Strawińskie-
go. W Operze Bydgoskiej udało mi się zre-
alizować spektakl według Peer Gynta i E.
Griega. W 1992 roku zostałem kierowni-
kiem baletu w Krakowskiej Operze i Ope-
retce, gdzie w mojej choreografi i
wystawiono m. in. „Cudownego mandaryna”
B. Bartoka.

Lista Pana osiągnięć jest naprawdę fa-
scynująca. Ale baletmistrzem nie można
być całe życie, to przecież ciężka praca?

Zdecydowanie potwierdzam – to piękna, ale
ciężka praca. Pamiętam swoje treningi po 8
godzin dziennie. Żeby coś osiągnąć, nie
wystarczy tylko talent, tu jest potrzebna
przede wszystkim ciężka i systematyczna
praca, nierzadko nad swoimi słabościami i
ograniczeniami. Ale przyznam z czystym
sumieniem, że nigdy nie byłem do swojej
pracy zniechęcony. Miałem to szczęście, że
zjeździłem całą Polskę i świat. Poznałem
wielu fantastycznych ludzi, nawiązałem
wartościowe znajomości i przyjaźnie. Ale
aktywność tancerza niewątpliwie ogranicza
wiek, mógłbym określić tą granicę na około
30-ty rok życia. Wiadomo, że to granica
umowna, wszystko zależy od kondycji , ak-
tywności, trybu życia, higieny. Trzeba być
optymistą i przede wszystkim kochać ludzi,
by oni mogli pokochać nas. Bez tej trudnej
sztuki, ciężko wytrwać w tym zawodzie, bo
publiczność albo nas kocha, albo nie – tu
nie można niczego udawać, zawsze trzeba
dawać z siebie jak najwięcej.

Chciałybyśmy zapytać, bo to w szcze-
gólności zainteresuje starszych czytelni-
ków, jak spędza swój wolny czas jeden z
najlepszych polskich baletmistrzów?

Dziękuję za uznanie. Przede wszystkim lite-
ratura. Sięgam do pozycji , które kiedyś czy-
tałem. Zdobyte doświadczenia pozwalają mi
przeżywać czytane książki z inną głębią,
widzę je niejako z innej perspektywy, gdyż

zwracam uwagę na szczegóły, które kiedyś
umykały mojej uwadze. Lubię też muzykę,
ale musi ona nieść w sobie jakieś przesła-
nie, opowiadać ciekawą historię. To nie
może być muzyka o niczym, jak w tych
współczesnych piosenkach, gdzie właści-
wie nie wiadomo o co chodzi. Często się-
gam więc po muzykę klasyczną lub jazz.

Na koniec chciałybyśmy zapytać o Pana
Największe marzenie?

Odpowiem w jednym zdaniu i może to za-
brzmi banalnie, ale jest naprawdę szczere.
Chciałbym po prostu być szczęśliwy i ko-
chać ludzi.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzy-
my, aby wszystkie Pana marzenia zreali-
zowały się w całości.
BARBARA MATYSIAK i ELŻBIETA DOBROWOLSKA

Fot. Andrzej Florkowski / Przemysław Śliwa z
Lubomirą Wojtkowiak w "Epitafium dla Don
Juana" w choreografii Conrada Drzewieckiego.
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Z obserwacji , jakie poczyniłem prze-
bywając w Angli i na przestrzeni ostat-
nich kilku lat, muszę stwierdzić, że
zmieniają się sposoby żywienia dzieci w
tamtejszych szkołach. Owoce, warzywa
i produkty mleczne zastępują czipsy i
soki w kartonikach. Odchodzi się od
stosowania niezdrowych, wysoko prze-
tworzonych
produktów.

Ten proces
zmian będzie
trwał zapewne
przez wiele lat.
Na dzień dzi-
siejszy liczba
otyłych dzieci i
młodzieży na
wyspach bry-
tyjskich jest
zatrważająca. Wiąże się to z dużą licz-
bą zachorowań, problemami z kręgosłu-
pem czy próchnicą. To wszystko skutki
złej diety i braku ruchu.

Problem jest poważny, dlatego rząd
brytyjski co roku zwiększa nakłady fi-
nansowe na poprawę zdrowia swoich
obywateli . Istotną rolę odgrywają rodzi-

ce pilnujący, by ich pociechy zdrowo się
odżywiały i odwożący je na zajęcia gim-
nastyczne do szkół lub klubów sporto-
wych. W każdej miejscowości są
baseny, na których odbywają się lekcje
nauki pływania dla dzieci, boiska do gry
w piłkę nożną, powstają ścieżki rowero-
we i trasy do biegania. Są też korty te-

nisowe, pola
golfowe, siłow-
nie.

Kolejny as-
pekt jest taki,
że mieszkań-
cy wysp coraz
większą wagę
przykładają do
produktów
spożywczych i
ich jakości.

Nie bez powodu pojawia się coraz wię-
cej sklepów z polskimi, renomowanymi
już produktami, chwalonymi za jakość i
wyjątkowy smak.

W zdrowym ciele zdrowy duch - ta
maksyma stosowana w Polsce coraz
bardziej uwidacznia się także w Angli i .

Z.B.

Zdrowe jedzenie =
zdrowe życie
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NASZA WIOSNA

A kto ciebie wiosno miła,

raz do roku tu zaprasza,

czy ty sama tu przychodzisz,

białym kwieciem siać po lasach?

Ja ze złotą strzałą słońca,

siać przychodzę różne kwiaty,

słońce ciepło śle bez końca,

ja przystrajam pola, lasy.

Czeremchowe krzewy bielę,

niby szronem je oblewam,

i motylki w słońcu mienię,

cała w kwiaty się przebieram.

Taka jestem piękna, młoda,

i mam dobre obyczaje,

że zakwitam w sercach ludzi,

poprzez wszystkie lądy- kraje.

Janina Orzełek

TĘSKNOTA

Dziadek lubił swój fotel, często w nim siadywał,
by w spokoju wypalić hawajskie cygaro.
To wówczas dostawałam pierścionek z papieru,
zdjęty z liścia, który Kubanki skręcały na udach.

Niekiedy nawet dawał mi całe pudełko
błyszczące rzędem cygar ukoronowanych
i opowiadał długo lecz go nie słuchałam
zachwycona zabawą. Starszy nobliwy pan.

Później do pracy przynosił mi te bułeczki
- wciąż apetyczne i aromatyczne. Śmiano
się więc ze mnie. Że dziadek uderza w konkury
do wnusi. Podczas wizyt niedzielnych też snuł swą
opowieść lecz nie słuchałam tego, zajęta
własną przemianą w kobietę. Jego mieszkanie
miało nieszczelne okna. Wdało się choróbsko
(chyba zapalenie płuc). Biegałam. Prosiłam,
odwiedzałam tak często jak tylko to było
możliwe. Odszedł tak nagle. Niespodziewany
telefon ze szpitala, z krótką informacją.

Próbowałam odtworzyć tę opowieść dziadka.
Niewiele pamiątek zostało. Fotografie
Spalono razem z papierem. Zniknęły wszelkie
widome dowody na Jego istnienie.
Teraz tęsknię za nim; mówię doń, czyszcząc płytę
Nagrobkową. Sama mu opowiadam, choć
nie wiem czy słucha tej, trochę innej opowieści.

Kamila Kampa
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Żona chciała wzbudzić w mężu zazdrość,
więc pyta prowokująco:
- Kochanie, a co byś powiedział na to,
gdybym ci oświadczyła, że spałam z twoim
najlepszym przyjacielem?
- Cóż… - odpowiada mąż - zdziwiłbym się,
że wolisz kobiety.

***
Nowak co niedzielę po mszy rzucał żebrakowi 10 zł.
Raz rzucił 5 zł.
- Przecież zawsze była dycha - upomniał się żebrak.
- A wie pan, posłałem syna na studia.
- No i bardzo dobrze, tylko dlaczego moim kosztem?

***
Porucznik pyta szeregowca:
- Fonfara, jesteście w wojsku szczęśliwi?
- Tak jest, obywatelu poruczniku!
- A co robil iście wcześniej?
- Byłem znacznie szczęśliwszy!

***
Są tylko dwa powody do zmartwień: albo
jesteś zdrów albo chory.
Jeśliś zdrów, to nie ma się o co martwić.
Jeśliś chory, są dwa powody do zmartwień:
albo wyzdrowiejesz albo umrzesz.
Jeśli wyzdrowiejesz, to nie ma się o co
martwić.

Jeśli umrzesz, to są tylko dwa powody do
zmartwień: albo pójdziesz do piekła, albo
pójdziesz do nieba.
Jeśli trafisz do nieba, nie ma się o co
martwić.
Jeśli trafisz do piekła, to będziesz tak zajęty
witaniem się z kumplami, że nie będziesz
miał czasu żeby się martwić.
Więc po co się martwić?

***
Facet w przedziale dłuższą chwilę
przygląda się intensywnie towarzyszowi
podróży, wreszcie stwierdza:
- Wiesz pan, gdyby nie wąsy, wyglądałbyś
pan wypisz wymaluj jak moja żona!
- Przecież ja nie mam wąsów!
- Ona ma. . .

***
Młody dentysta wraca z dyskoteki:
- Jak było?
- Spoko, trzy wyrwałem.

***
Wnuczek pyta babcię:
- Babciu, czym ty do nas przyjechałaś?
- Pociągiem, a dlaczego pytasz?
- Bo tata mówi, że cię diabli przynieśli .

SSZZCCZZYYPPTTAA HHUUMMOORRUU

RReecceennzz jj aa

„I boję się snów”
Wanda Półtawska, autorka książki „I boję się snów”,
opisuje wspomnienia z obozu koncentracyjnego w
Ravensbrück w latach 1941-1945. Książka zawiera
opowiadania o bestialskich eksperymentach medycznych
przeprowadzanych na młodych więźniarkach.
Lektura jest bardzo ciekawa i przejmująca. Polecam.

DANUTA DUDZIAK
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DDoommoowwaa aapptteecczzkkaa
Olej marchewkowy

Umyj i obierz kilka marchewek, zetrzyj
na drobnej tarce. Przełóż do szklanego
słoika i zalej olejem słonecznikowym,
tak, by było go więcej niż marchewki.
Następnie słoik zakręć i odstaw w ciem-
ne miejsce na 2-4 tygodni. W tym cza-
sie codziennie potrząsaj słoikiem.
Po kilku tygodniach zlej płyn przez gazę
do butelki, trzymaj w lodówce. Olejek
marchewkowy służy do pielęgnacji skó-
ry suchej, dojrzałej. Ma właści-
wości przeciwzapalne i
przyspiesza gojenie drobnych
ran. Poprawia jędrność i nada-
je skórze złocisty odcień.

Seler
Seler jedz dla utrzymania do-
brej kondycji twoich nerek, po-
nieważ obecny w korzeniu sód i potas
pobudzają ich pracę. Dzięki nim zwięk-
sza się produkcja moczu, szybciej jest
usuwany nadmiar płynów z organizmu.
Wyciśnięty z bulwy sok i selerowe su-
rówki są szczególnie polecane dla osób
z zaburzeniami czynności nerek oraz
odkładaniem się piasku w układzie mo-
czowym.

Jabłka
Jedzone razem ze skórką regulują
przemianę materi i , przyspieszają tra-
wienie, rozluźniają masy kałowe i uła-
twiają wypróżnianie. Wo wszystko
dzięki pektynom obecnym w miąższu i
błonnikowi. Mają też polifenole, które
działają antyoksydacyjnie: zwalczają
wolne rodniki i działają przeciwnowo-
tworowo. Skutecznie chronią przed ra-
kiem jelita grubego.

Pigwa
Pigwy są cennym źródłem witaminy C i
witamin z grupy B, a także wapnia, że-
laza, magnezu i fosforu, które są po-
trzebne do wzmocnienia odporności
organizmu. Aby się wspomóc w grypie
lub przeziębieniu, należy wypić dziennie
szklankę syropu z pigwy rozcieńczone-
go wodą.

D.D.
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JA SEŁ KA

W styczniowy poniedziałek do klubu
„Wrzosowy Zakątek” przybyły dzieci z
Przedszkola Samorządowego Gminy
Święciechowa. Swą obecnością uświetniły
seniorom ciekawe popołudnie przedsta-
wiając jasełka. Patrząc na małe aniołki i ich

występy uśmiechy same pojawiały się
na twarzach. Dziękujemy maluchom i
przedszkolankom, które dużo pracy
wkładają w wychowanie przedszkola-
ków.

BOŻENA KMIETCZYK
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Elżbieta Orzeł

Jest redaktorką gazety „Kalejdoskop Senio-
ra” i członkinią Stowarzyszenia „Wygraj
Siebie”. To osoba kreatywna, wesoła i
uśmiechnięta. Mocno angażuje się w dzia-
łalność klubu „Wrzosowy Zakątek”. Jest
bardzo koleżeńska, również dla płci mę-
skiej. Ela jest osobą otwartą i serdeczną,
która żadnej pracy się nie boi.
Możnaby o Niej mówić więcej, ale… nie
zdradzę.

JERZYSZKUDLARSKI

Barbara Fręśko

To nasza klubowa koleżanka. Jest
bardzo zaangażowana w działania
grupy dziennikarskiej. Wrażliwa na
krzywdy ludzi, stara się pomagać jak
tylko może. Do tego aktywna, bardzo
towarzyska, wesoła i lubiana w naszym
otoczeniu – i zapewne nie tylko tutaj.

Z.B.

POZNAJ NAS!
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