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Najtańsze lekarstwo  
na świecie 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy na majowym spotkaniu w  Klubie Zdrowia.  

Dziś będziemy zachęcać Państwa do korzystania z najtańszego 

lekarstwa na świecie! Jest ono ogólnodostępne, do zastosowania  

w celach leczniczych jak i w ramach zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym. O czym mowa? Oczywiście o AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ! 

Niestety, nie zdajemy sobie sprawy jakim wspaniałym narzędziem  

w utrzymaniu zdrowia jak i powrotu do niego jest właśnie ruch.  

Nie zastąpi go żadna cudowna tabletka czy mikstura! 

W ramach naszego spotkania mamy dla Państwa wspaniały prezent - 

bezpłatne szkolenie z techniki chodzenia z kijkami, czyli nordic walking. 

Coraz więcej osób chodzi z "kijami" - wspaniale! Ale wiele osób chodzi 

nieprawidłowo co powoduje, że nie korzystają z tej formy aktywności 

ruchowej jakby mogli. Dlatego po wykładzie i degustacji chętne osoby 

mogą skorzystać z naszego szkolenia.  

Dzisiejsze  spotkanie poprowadzi dla nas Gabriel Chmielewski - 

promotor zdrowia, dietetyk, instruktor nordic walking. Przewidywany 

czas trwania spotkania to ok. 2 godziny (1 godzina wykład i degustacja  

i 1 godz. szkolenie z nordic walking).  
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Coś dla ciała… 

Dzisiaj proponujemy coś lekkiego i prostego w przygotowaniu.  

Zielony szejk i pasztet zapiekany do chleba na pewno zyska  

Państwa sympatię ;-) Koniecznie spróbujcie przygotować to w domu, 

aby z dobrych smaków skorzystali również wasi bliscy i znajomi. 
 

 

 

 

Zielony szejk  
Składniki:  

1 pomarańcza, 1 jabłko, 1 banan, garść liści rzodkiewek, kilka świeżych 
listków mięty.  

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki dokładnie zblendować. 
2. Dodać wodę do uzyskania pożądanej konsystencji szejka.  

 
 

 

 

Pasztet zapiekany z pestek dyni i słonecznika  
Składniki:  

1,5 szklanki pestek dyni, 1,5 szklanki pestek słonecznika, 3 szklanki 
gorącej wody, 1 duża cebula, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki bułki tartej lub  
w wersji bezglutenowej płatków jaglanych  albo kaszki kukurydzianej, 
przyprawy do smaku (sól, pieprz, zioła prowansalskie).  

Wykonanie: 

1. Pestki dyni i słonecznika, cebulę, czosnek zmiksować z wodą do 
jednolitej konsystencji. 
2. Dodać bułkę tartą lub płatki/kaszkę i przyprawy.  
3. Masę przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Piec 
ok.60 min. w temp. 180C. 
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WYSTAWA EXPO ZDROWIE 

11 czerwiec (niedziela), godz. 11.00 – 16.00 

Park Kasprowicza 

 

Wystawa EXPO Zdrowie jest to mobilna wystawa na temat zdrowia. Promuje osiem 

podstawowych zasad zdrowego stylu życia, które związane są z odżywianiem, 

ćwiczeniami fizycznymi, wodą, słońcem, powietrzem, wstrzemięźliwością, 

odpoczynkiem i spokojem. Odwiedzający ekspozycje wystawy mogą wziąć udział  

w prostych badaniach profilaktycznych i dzięki temu sprawdzić stan swojego 

zdrowia. 

 

Uczestnicy przechodzą przez 8 stanowisk ekspozycji, które dostarczają informacji  

na temat podstawowych zasad zdrowia i czynników mających na nie wpływ.  

W programie wystawy planuje się bezpłatne badania jak: wydolność oddechowa, 

zawartość tlenku węgla w płucach, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, 

pomiar glukozy we krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, wyliczenie BMI, masaż 

relaksacyjny, wiek biologiczny. Wszystkie wyniki badań zapisywane są na Osobistej 

Karcie Badań, która zostaje własnością uczestnika wystawy EXPO Zdrowie. 

 

Osoby biorące udział w wystawie otrzymają kolorowe broszury, które ułatwią  

im zapamiętanie najważniejszych informacji dotyczących zdrowego stylu życia. 

Przygotowane stoisko z degustacją zdrowej żywności przekona, że zdrowe potrawy 

mogą być apetyczne, tanie i łatwe do przyrządzenia. Osoby chętne otrzymają przepisy 

kulinarne na smakowane potrawy. W punkcie sprzedaży literatury zdrowotnościowej 

uczestnik wystawy będzie mógł nabyć książki, które dostarczą więcej informacji  

o tym, jak zadbać o zdrowie. 

 

Opuszczając wystawę uczestnicy będą wiedzieli, co korzystnie wpływa na zdrowie 

i będą zachęceni do wprowadzenia koniecznych zmian w swoim stylu życia. 

 

 

Wystawa EXPO Zdrowie 
otrzymała honorowy patronat  

prezydenta Miasta Szczecin 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 

 

SPOTKANIA MODLITEWNE  

wtorek godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa godz. 15:00 – 17:00 

 

od maja - PROROCTWA W BIBLII - STUDIUM APOKALIPSY  

piątek godz. 18.00  

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00  
 

 

 

 

KLUB ZDROWIA W CZERWCU 
 

„Hydroterapia – leczenie wodą” 
 

prelegent – Alina Ciupa 
 

25 czerwiec (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


