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 KRĘGOSŁUP  W  STRESIE  

   jak dbać o kręgosłup? 
 
 

Witamy  w  Klubie  Zdrowia! 
 

Serdecznie witamy po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że mieliście Państwo udany letni 

wypoczynek. Początek roku szkolnego podobnie jak początek roku kalendarzowego wiąże się  

często z pewnymi postanowieniami. Nasz Klub Zdrowia pragnie zachęcić Państwa do zmiany  

nawyków żywieniowych, ruchowych i sposobu myślenia, bo w tych obszarach naszego życia kryje się 

klucz do zdrowia.  

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Dzisiaj porozmawiamy o częstym problemie jakim są bóle kręgosłupa. Chyba większość z nas przyzna,  

że choć raz w życiu bolały nas plecy. Niestety czasy w jakich żyjemy są bardzo zwariowane.  

Ciągły pośpiech w pracy i „wyścig szczurów” codziennego dnia powoduje, że  żyjemy w ciągłym stresie. 

Nasz organizm manifestuje to poprzez problemy ze snem, trawieniem, krążeniem albo ból głowy  

czy kręgosłupa. Tak, tak, jeśli my żyjemy w stresie to i nasz kręgosłup także. Informuje nas o tym  

poprzez ból. Czy możemy temu zaradzić i pomóc sobie w domowych warunkach? Oczywiście, że tak.  

O tych sposobach dowiemy się na dzisiejszym spotkaniu w Klubie Zdrowia w ramach naszych 

comiesięcznych spotkań. Zaplanowaliśmy także pokaz prostych ćwiczeń rozciągających oraz naukę 

prawidłowego siedzenia… 

 

Zestaw ćwiczeń i przepisy kulinarne  
 
Na kolejnych stronach biuletynu znajdziecie Państwo zestaw ćwiczeń rozciągających  

do samodzielnego wykonywania w domu. Celem tych ćwiczeń jest zmniejszenie nadmiernego napięcia 

mięśni, co jest główną przyczyną naszych kłopotów z kręgosłupem. Dzięki temu ćwiczenia mają 

działanie przeciwbólowe. Najlepiej ćwiczyć systematycznie (idealnie byłoby codziennie), o dogodnej 

porze. Traktować je jako formę profilaktyki bóli kręgosłupa. Oczywiście zachęcamy do zastosowania 

innych zaleceń, o których będzie mowa na wykładzie. Podczas dzisiejszego spotkania mamy przyjemność 

częstować Państwa przepysznym ciastem marchewkowym oraz ciasteczkami owsianymi. Przepisy 

dostępne w tym biuletynie. 

Coś dla ducha 
 
Klub Zdrowia to miejsce, gdzie człowiek jest postrzegany jako jedność psycho – fizyczna. Chyba każdy 

zgodzi się, że utrzymanie zdrowia  zależy nie tylko od stanu naszego ciała, ale i stanu naszego umysłu. 

Większość z nas nie docenia jednak rangi tej zależności. Dlatego na końcu biuletynu zamieściliśmy 

wartościowe myśli z Pisma Świętego, które niejednokrotnie dodają siły w troskach i zmartwieniach  

jakie przychodzi nam nosić w naszej codzienności. 
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    Zestaw ćwiczeń  

„SZKOŁA PLECÓW” 
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Przepisy kulinarne 
 

Ciasto marchewkowe 
Składniki: 

¼ szkl. cukru 

4 jajka 

1 szkl. oleju 

2 szkl. utartej marchwi 

3 szkl. mąki  

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżeczka sody 

2 łyżeczki cynamonu 

 

Wykonanie: 

1. Jajka utrzeć z cukrem wlewając powoli olej. 

2. Utartą marchew, mąkę i pozostałe składniki wymieszać razem i połączyć z utartymi jajkami. 

3. Ciasto przełożyć na blachę wyłożoną pergaminem. Piec w temp.180C przez ok.4o min. 

Uwaga!  

 

Zamiast białego cukru można użyć brązowy, a białą mąkę można połączyć z pełnoziarnistą   

(2szkl. białej i 1 szkl. pełnoziarnistej) 

 

Ciasteczka owsiane 
Składniki: 

1 margaryna 

1 jajko i 1 żółtko 

½  szkl. cukru brązowego 

cukier waniliowy 

1 szkl. mąki białej 

1 szkl. mąki razowej 

2 szkl. płatków owsianych 

Posypka: słonecznik, płatki migdałowe, płatki owsiane 

 

Wykonanie: 

1. Wszystkie suche składniki wymieszać. 

2. Suchą mieszankę połączyć z jajkiem i żółtkiem oraz margaryną.. 

3. Wałkować ciasto nieco grubiej jak na pierogi. Wykrawać szklanką ciasteczka. 

4. Ciasteczka przełożyć na blachę wyłożoną pergaminem. Posmarować wodą i udekorować posypką. 

piec w temp.180C przez ok.20 – 30min. 
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Coś dla ducha… 
cytaty z Pisma Świętego 

 

Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci,   Niewyczerpane są objawy łaski Pana,  

oczy moje od łez, nogi moje od upadku.   miłosierdzie jego nie ustaje.  

                                                                     Ps. 116, 8                  Każdego poranku objawia się na nowo, 

        wielka jest wierność twoja. 

Nie bój się bom ja z tobą     Pan jest moim działem, mówi dusza moja, 

nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim!    dlatego w nim mam nadzieję. 

wzmocnię cię, a dam ci pomoc,           Tr. 3,22 – 24 

podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. 

                                                                          Izaj. 41, 10 

        On odpuszcza wszystkie winy twoje, 

                                                                                                      leczy wszystkie choroby twoje. 

        On ratuje od zguby życie twoje, 

Panie, Boże mój,      On wieńczy cię łaską i litością. 

Wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.      Ps. 30, 3      Ps. 103, 3 – 4 

 

                                                                                                                                                   

     

Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie państwo ciekawe książki o tematyce zdrowotnej,  
poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie jak:   

Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość.  
Biblioteka (czytelnia) czynna jest w każdy czwartek w godz. 14:00 – 18:00 

 
 

Zapraszamy na wspólne marsze z kijkami!!! 
 

Klub Zdrowia to nie tylko spotkania o tematyce zdrowotnej i pyszne degustacje.  

To także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. A zatem zapraszamy wszystkich chętnych  

na cotygodniowe bezpłatne marsze z kijami czyli Nordic Walking !!!  

W każdą niedzielę  o godz. 9.00 zbieramy się przy wejściu na kąpielisko "Głębokie". 

Zapewniamy wspaniały czas, dobrą atmosferę i świetny humor. Jeśli nie masz kijków – 

pożyczymy Ci je, jeśli nigdy nie chodziłeś z kijkami – nauczymy Cię, to naprawdę nic trudnego!!!  

 


