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Praca u podstaw

Twórcze mamy
W podpoznańskich Koziegłowach młode mamy spotykają się w parafii i dzielą swoim doświadczeniem. Uczą się
i ćwiczą.

Podobne grupy istnieją w USA. Opisała je Jill Salvage w książce
„Mama – najlepszy zawód na świecie”. – Przeczytałam książkę
i postanowiłam stworzyć „Twórcze mamy” – mówi Barbara Koralewska, psycholożka. – Tym bardziej że na os. Leśnym, gdzie
mieszkam, przeważają młode pary.
Pani Barbara poszła z pomysłem do proboszcza parafii pw.
Matki Bożej Fatimskiej, który inicjatywie przyklasnął. – Działamy
jako grupa duszpasterska, ale robimy rzeczy świeckie – wyjaśnia
Barbara Koralewska. – Wykładamy elementy psychologii i pedagogiki, raz w miesiącu chodzimy na gimnastykę, mamy też zajęcia
z dziećmi. Uczymy się lepszego kontaktu z własnym dzieckiem.
„Twórcze mamy” mają świecką konkurencję – przy Instytucie
Małego Dziecka w Poznaniu działa „Centrum mamowe”, które
korzysta z pomocy trenerek z Czech, Holandii i Niemiec. KRUL

Slalomem przez miasto

Post trwa 40 dni. Czy jest jakaś dieta,
która trwa mniej więcej tyle samo
czasu?

– Przede wszystkim dieta to
sposób odżywiania się, a nie
chwilowa zmiana. Wielu lekarzy i dietetyków odrzuca długotrwałe głodówki z uwagi
na to, że mogą wywołać poważne zaburzenia metabolizmu. Na własną rękę nie powinny ich przeprowadzać osoby przewlekle chore, przemęczone, ciężko pracujące fizycznie czy intensywnie uprawiające sport. Głodówki jednodniowe są raczej bezpieczne
i zdrowy człowiek może bez
obaw przeprowadzać je raz
w tygodniu w celu odtrucia orKobiety deklarują, że w czasie postu
ganizmu.
przestają jeść słodycze. Czy to
jest równoznaczne z tym, że
Niektórzy w czasie postu deklarują
schudną?
odłożenie na bok papierosów i alkoholu. Jak się wtedy odżywiać, – Same deklaracje z pewnością
żeby nie przytyć? Przecież wia- nie wystarczą, ale faktyczne
domo, że po odłożeniu papiero- wykluczenie z codziennej diesów większość palaczy tyje.
ty słodyczy z dużym prawdo– Taka forma „postnej diety” podobieństwem spowoduje
z pewnością każdemu wyjdzie chudnięcie. Warto jednak pana dobre. Rzucenie palenia po- miętać, że aby schudnąć, trzewoduje co prawda chwilowe ba zjeść mniej kalorii niż orgaobniżenie tempa przemian nizm potrzebuje – nie wolno
metabolicznych, ale odpo- więc słodyczy rekompensować
wiednia dieta ze zwiększoną innymi kaloriami.
ilością białka, a obniżoną iloWięcej na stronie interneścią tłuszczów i węglowoda- towej: www.dietetykapraknów prostych (w tym właśnie tyczna.pl.
alkoholu), pozwoli utrzymać
Rafał Wąsowicz Olga Felicjaniak prowadzi gabinet dietetyki praktycznej
masę ciała, a nawet znacząco ją
rafal.wasowicz@echomiasta.pl przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu foto Marek Zakrzewski
obniżyć.
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Ksiądz zachęca wiernych do jednego
sytego posiłku dziennie. Jak najrozsądniej ułożyć jadłospis, żeby
spełnić ten warunek, a nie stracić
energii i nie chodzić całymi dniami głodny?
– Przede wszystkim zjeść syte,
zdrowe śniadanie, np. płatki
owsiane na mleku z dodatkiem
suszonych owoców: moreli,
rodzynek, fig, daktyli, śliwek,
a także orzechów różnych gatunków. Można też sięgnąć
po chleb z mąki pełnoziarnistej
z białym serem i warzywami,
np. sałatą, ogórkiem kiszonym
i ketchupem, jajka, a do tego
wyciskany sok ze świeżych
owoców cytrusowych. Solidne
śniadanie zapewni nam energię na wiele godzin, ale nie zapominajmy o kolejnych posiłkach co 3-4 godziny (nawet jeśli nie czujemy się głodni) – te
posiłki mają nas przed nim zabezpieczyć.
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Przy ul. Czartoria, Tylne Chwaliszewo i Chwaliszewo do 13 marca potrwa budowa sieci cieplnej. Kierowcy napotkają tu utrudnienia w ruchu. Na ul. Morasko, Jaśkowiaka i Glinienko prowadzone są prace przy budowie przyłącza telekomunikacyjnego
na poboczu i chodnikach – utrudnienia dla kierowców i pieszych
do jutra. Lepiej szerokim łukiem omijać okolice ul. Winogrady,
gdzie trwa generalna przebudowa całej arterii. Zamknięcie wyjazdu z ul. Gromadzkiej w ul. Winogrady. Wjazd i wyjazd w ul.
Gromadzka wyłącznie ul. Sołtysią.
Przy ul. Włocławskiej, Toruńskiej, Barcińskiej, Koronowskiej
i Kcyńskiej do końca marca będą trwały prace polegające na przebudowie ul. Włocławskiej i budowie oświetlenia. Prace prowadzone są etapami. Korki mogą powstawać także na ul. Serbskiej
(skrzyżowanie z Lechicką) – do 25 marca trwa remont studni
na istniejącym kanale prowadzącym do Warty. Wyłączenie jednego pasa ruchu w ulicy Serbskiej. Na ul. Nowina, na odcinku od ul.
Szczęsnej do Szpitalnej rozpoczyna się przebudowa zatok parkingowych oraz chodnika. Kierowcy muszą uważać na zwężenia jezdni. Podobnie jak na ul. Kościerzyńskiej (od ul. Sianowskiej do ul.
LID
Oliwskiej), gdzie drogowcy zaczęli przebudowę ulicy.

Właśnie rozpoczął się
Wielki Post. O sposobach
na postne odchudzanie
rozmawiamy z Olgą Felicjaniak, prowadzącą gabinet dietetyki praktycznej.
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Jak co tydzień uprzedzamy kierowców, w które rejony
miasta lepiej się nie zapuszczać. Drogowcy nie próżnują.

Ważne syte śniadanie
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Korki i utrudnienia
w ruchu na ulicach

WYDARZENIA

To przekręt!

Uwaga: nie wszystko złoto, co się świeci
W Poznaniu pojawili się
oszuści, którzy nabierają
ludzi metodą „one penny”.
Sprzedają złote monety.

Uderzyli na al. Niepodległości.
– Przechodząc tamtędy w samo
południe, zostałem zaczepiony
przez około 30-letniego Rosjanina z prośbą, by wskazać jemu
miejsce, gdzie mógłby sprzedać
złote monety – opowiada poznaniak Zdzisław Sikorski.
– Próbował już sprzedać je
w NBP i kantorach, ale nie udało mu się. Chciał kupić „maszinu w Germanii i jemu nużno
miet diengi”. Wyjął jedną mo-

netę z sakiewki, a było ich tam
ze sto sztuk – dodaje.
Na widok monety podskoczył do nich 50-letni Polak,
który zainteresował się, co to
za moneta. Zapytał o cenę.
Za angielską monetę Rosjanin
zażądał 1000 zł. Polakowi rozbłysnęły oczy, wyjął tysiąc złotych, przeliczył i od razu kupił
monetę. – Wziął mnie na bok
i szepnął przez zęby, że to okazja i on pobiegnie do lombardu
zaraz ją sprzedać. Mam tylko
poczekać i przytrzymać Rosjanina – relacjonuje Sikorski.
Po paru minutach przybiegł
zdyszany i szepnął, że sprzedał

monetę za 1,5 tys. zł i pokazał
kwit z lombardu. Po drodze
pobrał z banku 10 tys. zł i kupił
kolejnych 10 monet na dalszą
sprzedaż.
– Chciałem już odejść
od tego towarzystwa, ale Polak
bardzo mnie prosił, abym jeszcze poczekał, gdyż on pobiegnie do lombardu sprzedać
tych 10 monet, a ja mam przytrzymać Rosjanina, aby nie odszedł. Przed odejściem, Polak
wręczył mi swoją wizytówkę.
Gdy wrócił, wziąłem jedną
monetę do ręki i na wyczucie
zważyłem ją w ręce. Była
za lekka – zaznacza poznaniak.

– Na wizytówce Polaka widnieje Centrum Medyczne PARACELSUS, lek. med. Tadeusz
Ryk, specjalista kardiolog nr
30768117 z telefonami i stroną
internetową, ale bez adresu.
Oczywiście telefony i strona
internetowa są fałszywe – tłumaczy. – Podobna szajka działała w Poznaniu 2 lata temu
– mówi Zbigniew Paszkiewicz,
rzecznik poznańskiej policji.
– Jeśli ktoś spotka się z takimi
oszustami, niech natychmiast
zgłosi się do najbliższej komendy – apeluje.
Lidia Mamys
lidia.mamys@echomiasta.pl
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