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Odwiedziny gościa – straż pożarna

W klubie „Wrzosowy Zakątek” gościł Szymon Kurpisz, młodszy aspirant Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie. Prze-

wodnim tematem spotkania były zagrożenia i bezpieczeństwo seniorów

na co dzień, zarówno w domu, jak i
poza nim. To bardzo ważne, ponieważ – niestety – w pewnym wieku
człowiek o wielu rzeczach zaczyna
zapominać. Na przykład o wyłączaniu gazu, stąd też warto zastanowić
się nad zamontowaniem czujnika,
który będzie sygnalizował ewentualne zagrożenie ze strony „cichego
zabójcy”, a więc czadu.
Poza tym dyskutowaliśmy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.
Dobrze uczestniczyć w tego typu
spotkaniach, wiedzy, umiejętności i
świadomości w kontekście bezpieczeństwa nigdy za wiele. Zapraszamy do Wrzosowego Zakątka!
I apelujemy: bądźmy czujni. Wszyscy.
BOŻENA KMIETCZYK

N a s ze zi e l o n e p ł u c a

We „Wrzosowym Zakątku” odbyło
się spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa panem
Jackiem Napieralskim. Spotkanie
wzbudziło wśród seniorów wielkie zainteresowanie (już jesteśmy umówieni
na kolejne spotkania!).
Pan nadleśniczy w trakcie obszernej rozmowy przybliżył nam pracę leśnika.
Pokazał
prezentację
multimedialną ze strukturą organizacyjną Lasów Państwowych i leśnictw
naszego regionu. Dowiedzieliśmy sięwielu ciekawych rzeczy. Dzięki temu
lasy, które nas otaczają, okryte są w

naszych oczach coraz mniejszą tajemnicą. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że warto je odwiedzać:
spacerować, jeździć rowerem, maszerować z kijkami, zwiedzać…
Wy też, drodzy Czytelnicy, takich
wątpliwości mieć nie powinniście!

LASY TO AROMATY ŻYWICY,
Z ZAPACHEM ŚCIÓŁKI,
WONI KRZEWÓW I DRZEW.
SĄ TO MIEJSCA WYCISZENIA,
REKREACJI I WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU.
DANUTA DUDZIAK
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Zmiłym gościem ciekawe spotkanie
...

Do klubu „Wrzosowy Zakątek” zawitał
miły gość. Na spotkanie z seniorami
przybyła lokalna pisarka pani Ewa
Rosolska (pseudonim: Marta Osa). Opowiedziała o pisarstwie, inspiracjach,
zdrowiu i codziennym życiu. Seniorzy zadawali pani Ewie rozmaite, ciekawe pytania. Chcieli się dowiedzieć m.in. skąd
bierze ciekawe tematy do książek. Autorka opowiedziała o tym, jak tworzyła kolejne książki - najpierw te spisane pod
pseudonimem Marta Osa, skierowane do
dorosłych czytelników: „Owce, barany i
gminne szykany” oraz „I po cholerę mi to
było!”. To bardzo ciekawie publikacje.
Następnie opowiedziała o swoich kolejnych krokach i pisaniu dla dzieci i młodzieży. Spod jej pióra wyszła m.in. seria
książek „Tajemnica Starego Witraża”.
Powieści przepełnione są sekretami,
tajemnicami i niezwykłymi zdarzeniami, a
przy tym sporą dawką humoru.
Spotkanie z panią Ewą Rosolską było dzie pisać wspaniałe książki.
bardzo przyjemnym przeżyciem. Z nie- Bardzo dziękujemy, że zechciała nas
cierpliwością czekamy na jej kolejne pu- odwiedzić i porozmawiać na temat swoblikacje. Wierzymy, że nie zawiedzie jej twórczości.
naszego „książkowego głodu” i nadal bęDANUTA DUDZIAK

KUL TUR A L NY G O ŚĆ

Jedną z kolejnych osób, które
przekroczyły próg klubu seniora
„Wrzosowy Zakatek”, był pan Tomasz
Szymański, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.
Opowiedział o pracy wydziału, otwartych konkursach w zakresie sportu i
kultury, podmiotach ubiegających się

o środki, a także przedstawił wiele
ciekawostek. Nie mogło zabraknąć
wielu pytań ze strony seniorów, na
które pan Tomasz skrupulatnie odpowiadał. Spotkanie było – jak zwykle bardzo ciekawe i interesujące. Dziękujemy.
DANUTA DUDZIAK
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Uko ch a n e Ta try

Od wielu lat mój syn pasjonuje się
taternictwem. Każda jego wspinaczka
to dla mnie niepokój o jego zdrowie i
życie. Kilku jego przyjaciół zostało na
zawsze w górach. Mimo to swoją pasją
zdołał zarazić także członków rodziny.
Zbyszek, mój siostrzeniec, brał udział
w Narodowej Zimowej Wyprawie na
dziewiątą najwyższą górę świata
Nanga Parbat. Niestety, podczas
„ataku szczytowego” odmroził się tak
bardzo, że amputowano mu część
palców u rąk i stóp. Nigdy nie rozumiałam, czego chłopcy szukają w górach...
Któregoś roku syn zabrał mnie i
moje wnuki w Góry Sokole koło Jeleniej Góry. Spaliśmy w namiotach na
pięknie urządzonym kampingu w lesie.
Wieczory spędzaliśmy przy nastrojowym ognisku. Rano po śniadaniu chodziliśmy na okoliczne skałki, gdzie
młodzież wspinała się prawie cały
dzień. Dopiero wtedy zobaczyłam, jak
trudna jest wspinaczka po urwiskach.
Widziałam radość po ekstremalnym
wysiłku, a czasem smutek, gdy nie
udało się pokonać trudności.
Razu pewnego pojechałam do syna, który teraz mieszka w Zakopanem.
Arek bardzo dobrze przygotowywał
wycieczki w góry. Przy pięknej pogodzie zwiedziłam Dolinę Chochołowską
i Kościeliską. Byłam w wąwozie
„Kraków”, w osobliwym miejscu z kapliczką Matki Boskiej. Pełna wrażeń
była jazda kolejką linową na Kasprowy
Wierch. Mimo problemów z nogami
udało mi się zdobyć moją najwyższą
górę – Beskid (2012 m n.p.m.). Ze
szczytu roztaczał się widok na Tatry
Zachodnie i część Tatr Wysokich, z

majestatycznym Krywaniem, narodową górą Słowaków. Następnego dnia
udaliśmy się na Słowację, gdzie kabinową kolejką zajechaliśmy do Skalnego Pelca u stóp drugiej góry Tatr
Łomnicy. Spacerując dookoła stawu
odczuwałam piękno i potęgę gór.
Niestety moja górska przygoda zakończyła się fatalnie. Ostatniego dnia
podczas spaceru w Dolinie Jaworzynka przewróciłam się na wystające kamienie i bardzo się potłukłam. Syn
wezwał ratowników TOPR, którzy odwieźli mnie do szpitala.
Mimo tego przykrego incydentu
chciałabym wrócić w przepiękne
Tatry… .
ZUZANNA KUBICKA
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WSPOMNIEŃ CZA R
Oj, oj… Było i bywało. (cz.2)

W latach powojennych ja - jako
trzyletni chłopiec - nie mogę wymazać
z pamięci naszych sąsiadów, a szczególnie pana Michałowskiego. Kojarzę
jak dziś, że wyprowadzał wóz konny i
zaprzęgał konia, później na wóz wchodziła jego córka i powoziła do miasta i
w pole, sama lub z ojcem. W 1946 roku na wiosnę pan Michałowski zmarł i
z rodzicami uczestniczyłem w pochówku na zaborowskim cmentarzu. Po
tym, jak zobaczyłem kubrak mojego
ojca, to miałem wrażenie, że patrzę na
Michałowskiego…
W1947 otrzymywałem jako dziecko
mleko, po które sam uprzednio chodziłem do majątku. Pamiętam, że razu
pewnego, jak już wracałem z mlekiem
do domu, ubrany byłem w czerwony
sweter i… zaatakował mnie kogut, który wskoczył na moje plecy i z wielkim
animuszem zaczął mnie drapać i szarpać pazurami. Bardzo głośno krzyczałem, bo bałem się, że zrobi mi
krzywdę. Na ratunek ze stajni wybiegł
pan Adolf Kefgel (to był Niemiec, który
opiekował się zwierzętami) z batem i
zawinąwszy na szyi koguta rzemień
bata tak pociągnął, że… głowę mu
urwał. A kogut zerwał się bez głowy i
trzepocząc skrzydłami doleciał pod
bramę wyjściową. Tam padł. Jak mi
potem mówili, bojowy kogut zakończył
swój żywot w garnku pana Adolfa.
Jak już jestem przy majątku, została pamiątka w postaci samochodu (typ
gazika, w kolorze kremowym) i to dla
mnie było „coś” - spotkanie z samo-

chodem takiej klasy! Wprawdzie nie
miał kół, ale za to posiadał kierownicę.
Mieliśmy wspaniałe zabawy ze starszymi kolegami. Auto stało tam aż do
1950 roku.
Ale zabawy to nie wszystko.
Oprócz tego miałem obowiązek pomagać mamie w zbieraniu szyszek w lesie. A w naszej piwnicy, gdzie woda
występowała po roztopach, ze starszym bratem pływałem w drewnianej
wannie przy zapalonej w lichtarzu
świeczce. Taka wyprawa po warzywa,
zaprawy lub węgiel niekiedy kończyła
się wywrotką i to w ciemnościach, bo
nie było okna.
W wieku 5 lat zacząłem edukację
w przedszkolu. Gdy byłem zaprowadzany do przedszkola, po drodze
wstępowałem do piekarni. Tam dostawałem gratis sznekę na przemian z
bułką, którą pani Korbikowa lub jej
mąż wkładali do papierowej torebki, a
później domowej skórkowej saszetki
(jak teraz określają). Jak pamiętam,
na podwórzu przedszkola mieliśmy
piaskownicę, a za płotem cmentarz
poewangelicki i kościół ewangelicki,
który został konsekrowany na początku lat 50-tych. W 1954 roku jako
pierwszy rocznik przystąpiliśmy do sakramentu komunii świętej. Ceremonię
poprowadził śp. Ksiądz Proboszcz
Fary Teodor Korcz.
Takie to są moje wspomnienia z
dzieciństwa.
JERZY SZKUDLARSKI
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Telewizja Leszno
- regionalne okno na świat
W klubie „Wrzosowy Zakątek”
gościliśmy interesujące osoby,
państwa Hannę i Waldemara
Włodarczaków. To współtwórcy
Telewizji Leszno i jej obecni szefowie. Opowiedzieli o powstaniu i
rozwoju redakcji, a także przypomnieli ludzi, którzy w ciągu 25 lat
z nimi współpracowali.
Początki nie były łatwe. Praca,
sprzęt i możliwości były zgoła inne, niż obecnie. Przez lata technika mocno „poszła do przodu”.
Telewizja Leszno to firma rodzinna, z Hanią i Waldemarem

pracuje m.in. ich syn Paweł.
- Mamy różne ciekawe pomysły,
które będziemy po kolei realizować. Posiadamy bogate archiwum, które planujemy pokazać
naszym odbiorcom. Na pewno
będziemy się rozwijać, działać i
istnieć na lokalnym rynku. Telewizja Leszno ma już 25 lat i dużo
pracy przed sobą – zaznaczali
przedstawiciele redakcji.
Dziękując za dotychczasową
owocną współpracę i życząc stu
lat w zdrowiu i pomyślności podsumowaliśmy 25 lat Telewizji
Leszno. A było to:
9.125 dni budowania
marki, 219.000 godzin w świadomości
mieszkańców Leszna
i
regionu,
13.140.000 minut radosnej twórczości i
788.400.000 sekund
oddechów pełnych
twórczości.
Dziękujemy!
DANUTA DUDZIAK
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Jakprzygotowaćsię na upały?

Lato przed nami, ale upalne dni już
się pojawiają. Mimo ciepła, na które tak
czekaliśmy, należy pamiętać, że upały
są bardzo niebezpieczne dla naszego
organizmu i powinniśmy się na nie odpowiednio przygotować.
Upał jest stanem pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni
ziemi przekracza 30 stopni Celsjusza.
W ciągu dnia najwyższa temperatura
występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a
największe promieniowanie UV jest w
godzinach 12-13. W upalne dni szczególnie osoby starsze nie
powinny wychodzić z domu,
a gdy jest to konieczne, to
tylko w nakryciu głowy. Nie
zapominajmy o posmarowaniu się kremem z filtrem
UV. W ciągu dnia należy
zamykać i zasłaniać okna, aby ograniczyć napływ gorącego powietrza do domu (szczególnie tam, gdzie świeci
słońce). Nie możemy zapominać o piciu
wody w dużych ilościach (2-3 litry
dziennie) – najlepiej niegazowanej. Należy unikać picia kawy i napojów słodkich, a także alkoholu – sprzyja to
odwodnieniu organizmu. W czasie upału trzeba unikać wzmożonego wysiłku
fizycznego w najcieplejszym okresie
dnia - może on powodować odwodnienie, utratę minerałów, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Oczywiście
należy unikać także opalania, które
oprócz przegrzania może spowodować

oparzenia słoneczne. W czasie upału
ważny jest także ubiór. Należy nosić
lekką i przewiewną odzież z naturalnych tkanin (w jasnych kolorach), aby
umożliwić dobrą termoregulację organizmu. Osoby przyjmujące leki powinny
skontaktować się ze swoim lekarzem,
aby dowiedzieć się, jaki one mają
wpływ na regulację temperatury i gospodarkę wodno- elektrolitową. Ostrożność musimy zachować również przy
dużych różnicach temperatur, np. gdy
wychodzimy z mocno klimatyzowanego
pomieszczenia na zewnątrz.
W upalne dni duże
znaczenie ma także nasza
dieta. Posiłki powinny być
lekkie, bazujące na owocach i warzywach, które
dostarczają nam witamin i
składników mineralnych, a unikać musimy potraw tłustych, smażonych i wysokokalorycznych, które obciążają nasz
organizm.
Jeżeli zauważymy objawy przegrzania organizmu (udaru cieplnego), takie
jak: przyspieszony oddech, wzrost temperatury, nudności, zawroty i ból głowy,
dreszcze, osłabienie, niepokój itd. to
należy zawołać pomoc i o ile to możliwe
przenieść się w chłodne miejsce.
Stosując się do powyższych zaleceń, upały nie będą nam straszne i bez
problemu powinniśmy je przetrwać.
MAGDALENA GIERNAS
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Pięknie w Lesznie - MURALE
BYK
Malowidło znajduje się na ścianie budynku przy ulicy Narutowicza.
Z jednej strony byk nawiązuje do herbu miasta Leszna, z drugiej do symbolu Unii Leszno. Mural jest dziełem
młodych chłopaków niezwiązanych
bezpośrednio z Lesznem.

UŁAŃSKA SZARŻA
Nawiązuje do pięknej tradycji polskiej
i ułańskiej fantazji, która przez lata
stanowiła o sile naszego wojska. Mural znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego. Bezpośrednio nawiązuje do
Leszczyńskiego 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich, sąsiaduje z byłymi
koszarami tego pułku (budynek znajdujący się po drugiej stronie ulicy).
Obraz powstał w styczniu 2016 roku.
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RYCERZ WIENIAWITA
Znajduje się przy zbiegu ulic Więziennej i
Wałowej. Nawiązuje do historii Leszna.
Wieniawita był rycerzem zakładającym
podwaliny osady Leszczynko, uznany
został za protoplastę rodu Leszczyńskich.

ROZWIŃ SKRZYDŁA
Mural w dowcipny sposób nawiązuje
do miejskiego hasła „Rozwiń Skrzydła” . Powstał na ścianie kamienicy
przy ulicy Przemysłowej. Autorką jest
absolwentka Sztuk Pięknych we Wrocławiu Dagmara Angier-Sroka.
KUPIEC
Powstał w czerwcu 2016 roku, został
namalowany przez Wojciecha Kołacza
ps. „Otecki”. Mural można oglądać na
ścianie kamienicy przy zbiegu ulic
Narutowicza i Matejki.
JERZY SZKUDLARSKI, DANUTA DUDZIAK
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CO TO JEST BREXIT?

Brytyjski parlament podjął decyzję
ws.wniosku Teresy May, premier
Wielkiej Brytani. 8 czerwca na wyspach odbyły się przedterminowe
wybory parlamentarne - tak zdecydowała Izba Gmin brytyjskiego parlamentu. Za wnioskiem premier
zagłosowało aż 522 członków izby,
przeciw zaledwie 13…
CO TO JEST BREXIT?
„Brexit” to przyjęta nazwa dla wyjścia Wielkiej Brytanii z Uni Europejskiej. W referendum z 23 czerwca
2016 r. za opuszczeniem Unii głosowało 51,89 proc. Wyspiarzy.
W lipcu na stanowisku premiera
Dawida Camerona zastąpiła Theresa
May. Na początku lutego tego roku
Izba Gmin wydała zgodę na rozpoczęcie Brexitu. Debata nad głosowaniem trwała dwa dni.
Za głosowało 498 posłów, przeciw

114 (w tym przedstawiciele Szkockiej
Partii Narodowej Liberalnych Demokratów oraz część polityków Partii
Pracy).
Od autora
Ciekawe, czy Anglicy nadal będą
popierać Brexit wówczas, gdy na lotniskach i w portach wewnątrz Unii
będą traktowani tak samo jak Tunezyjczycy czy Hindusi (nie ujmując
jednym ani drugim), czy też wtedy,
jak Wielką Brytanię postanowi opuścić Szkocja czy Irlandia Północna i
Wielka Brytania stanie się „Małą
Brytanią”…
Trudno jest mi sobie wyobrazić bowiem, aby parlament brytyjski anulował
wyniki
powszechnego
referendum, które odbyło się według
wszelkich zasad prawa.
Ciekawa będzie też debata w parlamencie Szkocji, bo im do Brexitu się
jakoś nie paliło. Czas pokaże, co będzie dalej z Wielką Brytanią i jakie
skutki przyniesie zmiana myślenia i
rządzenia na Wyspach..
Z.B.
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KOCHAMY TO NASZE MIASTO

Kolebko leszczyńskiej ziemi,
skrzydłami wiatraków graj,
szybowcem w podniebnym blasku,
rozbrzmiewasz na cały kraj.
Pięknieją twoje ulice,
i ratusz na rynku też,
w słońcu i w blasku księżyca,
i wtedy gdy pada deszcz.
Tyle wieków przeżyłeś,
naprzód wciąż kroczysz w świat,
piękniejesz nam z dnia na dzień,
rozkwitasz jak młody kwiat.
Kochamy to nasze miasto,
budowały cię nasze ręce,
wyrośliśmy z tych korzeni,
słyszymy jak bije Twe serce.
JANINA ORZEŁEK

UPAŁ

zamarły drzewa w niemym bezdechu
słońce nagrzewa chłonąc się w kamienie
wiatr gdy się ruszy jak w kowalskim
miechu
roznieca tylko słoneczne płomienie
spłynęły żarem rozmaite chęci
tak do spaceru jak i do myślenia
a cisza wokół motylami nęci
do chwili spokoju pośród głębi cienia
myśl o przetrwaniu iskrzy się jak zmora
powiew ożywczy i kropelka wody
czas przemęczony pełznie do wieczora
który przyniesie wytęsknione chłody
WSCHÓD SŁOŃCA

HENRYK OWSIANKO

poranny wiatr na wschodzie pomalował zorze
żółciami i czerwienią na ciemnym błękicie
mienią się kolorami jak nadziei morze
jak nowa obietnica na wstające życie
ptaki śpiewają hymny potężnej Naturze
wzniecają złote słońce w niebieskie przestrzenie
a słońce jak ta hostia wznoszona ku górze
pokorą mnie przepełnia i nowym natchnieniem
wiatr powiał nieco mocniej ciepłem nasycając
porozwiewał jak włosy słoneczne promienie
cichutko szepcą liście między sobą drgając
jakby rozumiały wiatru przeznaczenie
patrząc jak dzień się budzi jak zwiedziony stałem
tak urzeczony pięknem boskością Natury
wzrok mój nienasycony tym co tu widziałem
ciągle z niedowierzaniem wzniosłem do góry
HENRYK OWSIANKO
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SZCZYPTA H U M ORU
Do egzaminatora przychodzi facet i
nerwowo.
mówi:
- Tylko nie na biurko! – krzyczy lekarz.
- Jutro mój syn zdaje egzamin na prawo
***
jazdy. Ale pewnie nie zda…
Ojciec
przyjeżdża
do
syna na studia.
- A założy się pan o trzy tysiące, że zda? Niezapowiedzianie odwiedza
go w
- pyta egzaminator.
akademiku. Znajduje więc jego pokój,
***
puka i pyta:
Do psychiatry przychodzi elegancko
- Janek Nowak to tu mieszka?
ubrany mężczyzna.
A głos ze środka pokoju mu odpowiada:
- Co panu dolega? - pyta lekarz.
- Można powiedzieć, że mieszka. Połóż
- Ciągle chodzą po mnie krasnoludki go pod drzwiami!.
odpowiada facet otrzepując się
R e ce n z j a
„Samo życie”
Książka Wandy Półtawskiej pt. „Samo życie” to zbiór refleksji autorki przeplatanych historiami ludzi, czasem przerażającymi i wstrząsającymi, innym razem wzruszającymi,
ale przede wszystkim prawdziwymi, z którymi autorka zetknęła się podczas swojej długoletniej pracy jako lekarz w
poradni zdrowia.
Myślałam, że w moim wieku człowiek wie już prawie
wszystko o życiu – myliłam się, a książka otworzyła mi
oczy na wiele aspektów życia rodzinnego. Lektura zmusza
do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania – kim
jestem, dokąd zmierzam i w jaki sposób chcę żyć. Zapraszam do ciekawej lektury.
Elżbieta Dobrowolska
CIASTO ORZECHOWE
Przygotowanie:
Wszystko razem wymieszać i upiec. 40
Składniki:
minut w temperaturze 180 stopni
25 dag zmielonych
Celsjusza w piekarniku
orzechów włoskich
gazowym, a w piekarniku z
8 łyżek bułki tartej
termoobiegiem 25 minut.
przesianej przez sito
Polewa:
1 łyżeczka proszku do
¼
kostki margaryny zwykłej
pieczenia
2
łyżki
wody
1,5 szklanki cukru lub
3
½
łyżki
cukru
cukru pudru
2
łyżki
kakao
8 żółtek (utrzeć z
Wszystko razem zagotować i
cukrem)
ostudzoną polewą polać
8 białek (ubić na
ciasto.
sztywną pianę)

BOŻENA KMIETCZYK
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Chrup rzodkiewki
przez cały rok

Rzodkiewkę nazywa się królową
nowalijek. Bogata jest w witaminy,
potas, żelazo i związki siarki. Jest
naturalnym antybiotykiem oraz lekiem wspomagającym pracę nerek,
serca, mózgu i wątroby. Jedząc soczyste kulki łagodzimy ból gardła,
przyspieszamy przemianę materii i
przynosimy ulgę w uporczywym
kaszlu. Najlepiej smakują wiosną, ale
warto je jeść przez cały rok. Rzodkiewka zawiera dużo witaminy C,
przez co wzmacnia układ odpornościowy, pomaga zwalczać bakterie i
grzyby. Bogactwo witamin z grupy B
poprawia przemianę materii, a obecny błonnik pobudza pracę jelit i
oczyszcza je z resztek pokarmowych. Ostre w smaku warzywo
wspomaga pracę wątroby i stymuluje

ją do wydzielania żółci. W 100 g
rzodkiewki jest ponad 200 mg potasu, który obniża ciśnienie, reguluje
pracę serca oraz wspomaga działanie układu mięśniowego i dotlenienie
mózgu. Sok ze świeżej rzodkiewki
pomaga leczyć kamicę nerkową,
oczyszcza organizm z toksyn oraz
pomaga rozpuszczać i wypłukiwać
kamienie z nerek. Z kolei maści i
kompresy z tego warzywa rozgrzewają i łagodzą bóle reumatyczne,
zapalenie korzonków i nerwobóli.
Rzodkiewki są mało kaloryczne,
mają tylko16 kcal w 100 g. Niska kaloryczność i dużo cennych witamin
to doskonały zestaw odchudzający.
Chrupiące i smaczne kulki maja cenne związki siarki, które pomagają
wzmocnić budowę płytki paznokcia i
cebulki włosów.
DANUTA DUDZIAK
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UPR A WA D ZIA Ł KI
TO D R UG IE ŻYCIE

Chcesz być zdrowszy - zajmij się
uprawianiem działki ogrodowej. Kontakt
z naturą jest najlepszym lekiem na dobre samopoczucie. Masz sąsiadów, z
którymi możesz wymieniać ciekawe doświadczenia i spostrzeżenia co do uprawy. W wolnej chwili dobrze wypić kawkę
i poplotkować o tym, komu urosły większe plony.
W ogródku dominujące są barwne
kwiaty, które rozweselają oko, co wpływa na lepsze spojrzenie na następny
dzień. A do tego ptaszki cieszą się, że
mogą skubnąć co nieco z ogródka… i z
tej radości wesoło poćwierkują. Moja towarzyszka z ogrodu, jaszczurka, chyba
zagościła na dobre - pewnie środowisko
musi jej odpowiadać. Nawet nie boi się

widoku mojej osoby, dzięki czemu mogę
na nią patrzeć z bliska.
Pomimo tegorocznej zawiłej pogody
rośliny dają sobie radę. Mam nadzieję,
że gdy już wiosna, lato i jesień przeminą, to zbiorę na zimowe zapasy w miarę
dorodny urodzaj. Oby pogoda była dla
roślin łaskawa…
BOŻENA KMIETCZYK
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PO ZN AJ N AS !

Wanda Łazik

Elżbieta Gościniak

To nasza koleżanka, aktywnie działa
w strukturach Stowarzyszenia Wygraj
Siebie, m.in. w zajęciach grupy dziennikarskiej. Jest osobą bardzo bezpośrednią - co myśli, to powie. Szczera do
bólu, a przy tym nieustannie uśmiechnięta. Wulkan energii.

Ela Gościniak to jedna z wielu
redaktorów
gazetki
„Kalejdoskop
Seniora”. Osoba sumienna i pracowita,
można na niej zawsze polegać. Lubiana
przez dosłownie wszystkich członków
stowarzyszenia. Choć nie jest czarnym
charakterem, to jej największym hobby
jest żużel, czyli czarny sport.

ELŻBIETA GOŚCINIAK

WANDA ŁAZIK
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