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ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W 
CZERMINIE. 
 
JAK MOŻNA ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY? 
  
Należy złożyć następujące dokumenty: 
  

• Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy, 
który należy złożyć do GOPS w Czerminie. 
 

• Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub 
neurologa. 
 

• Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją 
o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. 
 

  
ZAŁOŻENIA I CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia to znaczy 
placówką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, służącą utrzymaniu osoby 
w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu, instytucjonalizacji. 
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy 
Czermin. 
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla uczestników z 
terenu Gminy Czermin oraz w uzasadnionych przypadkach dla 
potrzebujących takiej formy wsparcia  
z innych gmin lub powiatów na podstawie porozumienia Gminy Czermin z 
właściwą jednostką samorządu terytorialnego. Takie porozumienie jest 
zawarte z gminą Chocz. 
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom spożywanie 
jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. 
 
 Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom dojazd na 
zajęcia. 
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 Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być kierowane osoby, 
które: 
 

a) nie zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych 
osób 

b) samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe związane z 
samoobsługą 

c) nie są obłożnie chore 
  
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie, jakości życia 
oraz zapewnienie oparcia osobom mającym trudności z kształtowaniem 
swoich stosunków  
z otoczeniem, polegające między innymi na: 
 

a) kształtowaniu samodzielności działania dla opiekunów i uczestników 
 

b) opiece oraz wsparciu psychicznemu dla opiekunów uczestników 
 

c) wspieraniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, 
odnajdywaniu sensu życia, rozwijaniu sprawności psychosomatycznej 

 
d) rozwijaniu umiejętności społecznych, interpersonalnych, 

samoobsługowych zaradności życiowej oraz doradztwo zawodowe 
 

e) umożliwieniu uczestnikom kontaktu z psychiatrą i innymi 
specjalistami. 

 
https://czermin.naszsds.pl/kontakt      to nasza strona internetowa 

 

 

telefon  62 741 73 23  

 

 

lub znajdź nas na facebooku  

Środowiskowy Dom Samopomocy Czermin  

  

https://czermin.naszsds.pl/kontakt
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CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE 

I NIE TYLKO- GREJPFRUT 

W LETNIEJ ODSŁONIE 

 

Grejpfrut to spolszczona forma 

angielskiego grapefruit, dosłownie 

‛owoc winogron’. Źródłem nazwy 

angielskiej jest prawdopodobnie to, 

że grejpfruty rosną w skupiskach, 

które mogą przywodzić na myśl 

kiście winogron. W ich polskiej 

nazwie tkwi pułapka: ponieważ 

uproszczona wymowa brzmi 

[grejfrut], łatwo pominąć w 

pisowni literę p i popełnić błąd 

ortograficzny.  

Poza tym grej w wymowie oznacza 

kolor szary , czyli też mylący, jeśli 

chodzi o sam owoc. Być może, fakt 

zachowania litery p w spolszczonej 

formie tego wyrazu odróżnia go od 

słowa szary- gray i kiść- grape. 

grejpfrut to owoc tropikalny, 

podobno w smaku przypominał 

niegdyś winogrono i tak jak ono 

rósł w sporych skupiskach.  

Sok grejpfrutowy 

Jeśli chcemy przyspieszyć 

przemianę materii, poprawić 

kondycję naszego układu krążenia, 

oczyścić organizm z toksyn 

i szybciej schudnąć, powinniśmy 

włączyć do swojej diety sok 

z grejpfruta. Świeży sok należy 

dodać do 100 ml wody i wypić tuż 

przed snem. Jeżeli masz w swojej 

kuchni cynamon, również dodaj go 

do napoju. 

https://www.msn.com/pl-

pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu  

A oto propozycje innych soków na 

letni, ciepły czas, mogą smakować 

wyśmienicie schłodzone. 

Woda z dodatkiem imbiru 

Napój z imbiru jest polecany 

osobom, które borykają się 

z nadwagą, otyłością 

i dolegliwościami układu 

pokarmowego. Żeby przyrządzić 

odchudzającą miksturę, należy 

korzeń imbiru pokroić na cienkie 

plastry i wrzucić do litra wody. Jeśli 

chcemy podnieść walory smakowe 

i zdrowotne napoju imbirowego, 

możemy dodać do niego odrobinę 

Źródło: Internet 

https://www.msn.com/pl-pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu
https://www.msn.com/pl-pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu
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miodu naturalnego i świeżego soku 

cytrynowego. Warto również dodać 

papryczkę chili, która zawiera 

kapsaicynę wykazującą silne 

właściwości odchudzające. 

Sok ananasowy 

Sok z ananasa jest bogatym 

źródłem przeciwutleniaczy, 

cennych witamin i błonnika 

pokarmowego. Ten pyszny 

i orzeźwiający napój nie zawiera 

dużej ilości kalorii. Poza tym 

sprawia, że przez dłuższy czas 

czujemy się nasyceni i nie mamy 

ochoty na niezdrową przekąskę. 

Żeby skorzystać z prozdrowotnych 

właściwości ananasa, wystarczy 

pokrojony w plastry owoc 

zmiksować w blenderze z litrem 

wody. Tak przygotowany sok 

najlepiej schłodzić przed wypiciem. 

Woda po kiszonych 

ogórkach 

Kwasu pozostałego po ogórkach 

kiszonych nie powinniśmy wylewać 

do zlewu. Regularne picie tego 

soku przed snem pomoże nam 

szybciej zrzucić zbędne kilogramy, 

zwalczyć szkodliwe wolne rodniki, 

opóźnić proces starzenia się 

organizmu, a także usprawnić 

pracę jelit i żołądka. W wodzie po 

ogórkach znajdziemy witaminy A, 

C i E, witaminy z grupy B, a także 

żelazo, wapń, fosfor, cynk 

oraz kwas mlekowy. 

 

Woda z cytryną i ogórkiem 

Żeby usprawnić proces 

odchudzania, dostarczyć do 

organizmu odpowiednią dawkę 

cennych składników i obniżyć 

stężenie cukru we krwi, należy na 

pół godziny przed snem wypić 

wodę z ogórkiem pokrojonym 

w plasterki oraz świeżym sokiem 

wyciśniętym z cytryny. Ta 

prozdrowotna mikstura zawiera 

m.in. witaminę C, witaminy z grupy 

B, błonnik, żelazo, magnez czy 

wapń. 

Wilga Zwyczajna 

Oriolus Oriolus  Ten piękny ptak 

odwiedzał nas często w naszym 

pałacu, umilając czas swym 

śpiewem i czasami nawet próbując 

dostać się przez okna do środka. 

Zachęcamy zatem  przysiąść 

czasem na ławce w czermińskim 

parku i wsłuchać się w śpiew tego 

wyjątkowego ptaka.  

Wilga to piękna  flecistka. Jej głos 

brzmi jak śpiew egzotycznego 
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Ptaka z odległej dżungli. Wilga to 

śpiew Lata i słoneczny wygląd z 

opaską zorro na oku. Jest zresztą 

równie tajemnicza i nieuchwytna 

jak on. Obserwowanie Wilgi 

przyprawia o szybsze bicie serca. 

Jak wygląda Wilga?  

Złoty Ptak w masce zorro. 

Wilga, Oriolus Oriolus,  to ptak 

wielkości szpaka, który wyróżnia 

się słonecznie żółtym upierzeniem 

prawie całego ciała u samca i 

zielono-żółtej szacie u samicy wilgi. 

Skrzydła obojga są ciemne, u 

samca to głęboka czerń z żółta 

wstawką i żółtymi końcówkami 

lotek, podobnie czarny i żółto 

zakończony jest ogon wilgi. U 

samicy wilgi skrzydło jest ciemno-

zielone z czarnymi lotkami. 

Dodatkowo samica charakteryzuje 

się białym brzuchem i piersią z 

delikatnym kreseczkami. Bardzo 

charakterystyczną cechą u samca 

wilgi jest czarna wpadka na oku. 

Dzioby obu ptaków są lekko 

różowe. Wilga to piękny widok i 

uczta dla oka. 

Gdzie spotkamy wilgę? 

Wilgi występują w Polsce, choć nie 

jest to liczny gatunek. Przylatują 

wiosną na początku maja a 

odlatują dość wcześnie bo już pod 

koniec sierpnia. Preferują skraje 

lasów, szczególnie liściastych, 

otwarte tereny z zadrzewieniami. 

Latem gdy owocują czereśnie 

chętnie podlatują pod zabudowania 

do ogrodów i sadów, choć 

zachowują bezpieczny dystans od 

człowieka i są płochliwe. 

Jak wygląda gniazdo i jajo 

Wilgi? 

Co ciekawe gniazdo wilgi buduje 

samodzielnie samica. Jest to 

pięknie i misternie, wykonane 

dzieło architektury ptasiej. Gniazdo 

w kształcie koszyczka, zwykle 

umiejętnie wplecione jest między 

poziome rozwidlenie gałązek 

wysokiego drzewa. Materiały z 

jakich składa się gniazdo wilgi to 

pędy traw, włókna roślinne, pióra 

ptaków i delikatne korzonki i 

sznurki a nawet skrawki papieru. 

Bardzo trudno jest je wypatrzeć, ze 

względu na wysoką lokalizację na 

drzewie liściastym oraz osłonięcie 

gęstym listowiem. W maju lub 

czerwcu wilga składa w gnieździe 

3-4 jaja, jasne lekko nakrapiane 

czarnymi plamkami. Wysiaduje je 

około 2 tygodni. Podloty wilgi 

opuszczają gniazdo po 20 dniach, 

dalej pozostają pod opieką 
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rodziców i uczą się lotu oraz 

przetrwania. 

 

Znalezione pióro Wilgi 

Lotkę, czyli pióro ze skrzydła wilgi 

poznamy po czarnym kolorze i 

żółtej wstawce, albo na środku albo 

na końcówce pióra. Sterówki z 

ogona Wilgi również poznamy po 

żółtej końcówce i cienkim jasnym 

brzegu. Pozostałe upierzenie to 

oczywiście słonecznie żółte pióra 

pokrywowe. 

 

 

Rysunki wilgi w akwarelowym 

szkicowniku, Karolina Kijak-

Dzikońska 

Czym żywi się Wilga? 

Wilga żywi się owadami i ich 

larwami, znajdowanymi na 

gałęziach drzew oraz drobnymi 

owocami. Gdy w ogrodzie mamy 

posadzone czereśnie, wiśnie lub 

porzeczki, wilga mimo swojej 

płochliwości , chętnie je odwiedzi 

podczas owocowania. Jednym z 

większych przysmaków tego ptaka 

są owoce morwy. 

Wilga w locie 

Lot Wilgi jest bardzo szybki, 

mieszany. Chętniej przesiaduje na 

gałązkach niż lata. W locie dzięki 

jaskrawożółtemu upierzeniu bardzo 

łatwo ją rozpoznać nawet z daleka. 

Nazwa Wilga po polsku, 

angielsku i innych 

językach 

Naukowa, łacińska nazwa wilgi- 

Oriolus oriolus nawiązuje do 

brzmienia śpiewu tego ptaka i 

została nadana przez szwedzkiego 

naukowca Linneusza. Oriolus 

nawiązuje również do łacińskiego 

słowa aureolus- co oznacza złoty.  

Po Angielsku Wilga brzmi Golden 

Oriole, po francusku Loriot 

d’Europe a po niemiecku Priol. Nie 

tylko w tych ale i w innych 

europejskich językach widać 

nawiązania do brzmienia śpiewu 

wilgi. 

Źródło: Internet 



„Kurierek ŚDS” - Gazetka informacyjno – edukacyjna, Nr 29 lipiec- wrzesień 2022 r. 

 

9 

 

Polska nazwa tego żółtego ptaka 

wyłamuje się jednak ze schematu. 

Dlaczego? Kiedyś uważano, że 

wilga zwiastuje deszcz. Faktycznie 

udowodniono, że reaguje żywo na 

zmiany wilgotności powietrza, 

najprawdopodobniej stąd wzięła 

się nazwa Wilga od Wilgotno. 

W staropolskim języku nazywano ją 

również Zofija, ponieważ Wilga 

przylatuje w okolicy imienin Zofii 

(15 maja ), oraz jej śpiew 

przypomina „Zofijo fijo”. 

 Fletowy śpiew Wilgi 

Wilga śpiewa siedząc wysoko na 

szczycie drzewa. Głos ma bardzo 

silny i piękny. Czyste, fletowe nuty 

rozchodzą się po całej okolicy i są 

jednymi z najpiękniejszych wśród 

polskiej ptasiej społeczności. Co 

zaskakujące, piękna, nostalgiczna 

pieśń przerywana jest zgrzytliwym 

skrzekiem.  

Ciekawe zachowania  

i obserwowanie Wilgi 

Wilga jest ptakiem koron drzew 

liściastych. Aby zaobserwować tego 

ptaka należy wysoko kierować 

lornetkę i kierować się słuchem, 

ponieważ zdecydowanie łatwiej ją 

usłyszeć niż dostrzec. Prawie nigdy 

nie siada na ziemi. Wilga jest też 

bardzo płochliwa i chowa się w 

gestym listowiu.Ten żółty ptak w 

naszym krajobrazie jest dość 

długowiecznym osobnikiem. 

Wilga może żyć 15 lat a nawet 

dłużej.  

Symbolika Wilgi oraz dla 

kogo obraz z wilgą może 

być trafionym prezentem? 

Choć wilga przylatuje juz na 

początku maja, to kojarzono jej 

przyloty z dniem imienin Zofii, który 

przypada na 15 maja. W ludowych 

przekazach wilgę nazywano 

„Zofiją” nie tylko z tego powodu. 

Dźwięk jaki wydaje wilga 

przypomina słowa: „Zofija 

fija”.  Zosia to piękne imię, które w 

ostatnich latach mocno odżyło. 

             GLAMPING  

CO TO TAKIEGO?  

 
Źródło: Internet 
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Glamping zdobywa coraz większą 

grupę zwolenników wakacji na 

łonie natury, a wszystko dzięki 

połączeniu luksusu z 

wypoczynkiem w pięknych 

okolicznościach przyrody. Czym tak 

dokładnie jest ta nowoczesna 

forma i ile kosztuje?  

Odpoczynek w otoczeniu natury 

nie musi być okupiony 

wyrzeczeniami i barkiem wygód. 

Turyści mogą skorzystać ze znanej 

na całym świecie formy będącej 

połączeniem campingu i luksusu. 

Glamping - co to takiego? 

Luksusowy biwak na łonie 

natury 

Nazwa tego typu zakwaterowania 

jest ściśle połączona z językiem 

angielskim, a dokładniej mówiąc, z 

użyciem zlepka dwóch słów, 

"glamorous" (ekskluzywne) i 

"camping" (biwak). Łatwo się 

zatem domyślić, że to nic innego 

jak luksusowy odpoczynek pod 

namiotem.  

W ramach tego typu turystyki 

możemy liczyć na nocleg w 

wygodnym miejscu z dodatkiem 

usług hotelarskich. Ten rodzaj 

wypoczynku zyskał popularność 

wśród turystów udających się z 

dziećmi lub przyjaciółmi, ale także 

jako forma spędzenia czasu tylko 

we dwoje. Glamping zdobywa 

popularność. Oferta ekskluzywnych 

noclegów stale się powiększa. 

Miłośników tego rozwiązania 

przybywa, a to dzięki temu, że za 

tą formą nie stoją jedynie 

tradycyjne namioty. Projektanci 

wychodzą naprzeciw miłośnikom 

odpoczynku w bliskim kontakcie z 

naturą. Powstają domki na 

drzewie, przezroczyste kule z 

widokiem na gwieździste niebo, a 

także wiele innych geometrycznych 

form.  

Tym, co zdecydowanie odróżnia 

glamping od zwykłego biwaku, jest 

dostępność usług spa w pakiecie, 

klimatyzacja, wygodne łóżko czy 

łazienka. Podróżujący chętnie 

dzielą się w mediach 

społecznościowych zdjęciami ze 

swoich wakacji, które spędzają 

właśnie w tej formie.  

Tak naprawdę,  możemy sami 

urządzić sobie taki luksusowy taras, 

wystarczą miękkie koce, kilka 

dużych poduszek, jakieś lampki i 

kilka drobnych dodatków.   

https://www.msn.com/pl-pl/styl-

zycia/moda-i-uroda/glamping 

     

https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/moda-i-uroda/glamping
https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/moda-i-uroda/glamping
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Drożdże w ogrodzie 

PODLEWANIE DROŻDŻAMI – 

SPOSÓB NA PIĘKNY OGRÓD  

Jeśli szukasz naturalnego i 

ekologicznego sposobu na 

wzmocnienie roślin ogrodowych 

czy doniczkowych, wypróbuj 

podlewanie drożdżami. To zdrowa i 

przyjemna dla środowiska 

alternatywa chemicznych nawozów 

i oprysków. Sprawdź, które gatunki 

można podlewać miksturą z 

drożdży kucharskich. 

Więcej ciekawych treści znajdziesz 

na stronie głównej Gazeta.pl  

Dobrym sposobem na odżywienie i 

pobudzenie do wzrostu roślin jest 

ich podlewanie z dodatkiem 

naturalnych nawozów.  Efekty są 

wyjątkowo spektakularne - 

sprawdź jak przygotować roztwór z 

drożdżami.  

Alternatywą dla środków 

chemicznych są drożdże i można je 

stosować jako nawóz, a także jako 

profilaktyczny środek ochrony 

roślin ogrodowych. Warto stosować 

go przede wszystkim do 

podlewania warzyw, np. ogórków, 

pomidorów czy krzewów, drzew 

owocowych, roślin ozdobnych, a 

także domowych roślin 

doniczkowych. 

Jakie korzyści niesie zastosowanie 

nawozu z drożdży:  

• pobudzanie wzrostu roślin 

oraz bujniejsze kwitnienie, 

• ułatwianie pobieranie wody i 

składników mineralnych z 

gleby, 

• wzmacnianie systemu 

korzeniowego, 

• ograniczanie występowania 

drobnoustrojów, 

powodujących choroby. 

Podlewanie drożdżami - 

jak przygotować i 

stosować nawóz? 

Przygotowanie zbawiennej dla 

roślin mikstury jest bardzo proste i 

wymaga zaledwie dwóch 

składników. Najszybciej 

przygotujemy nawóz drożdżowy 

niesfermentowany. Aby go 

uzyskać, należy rozpuścić 100 g 

świeżych drożdży w 10 litrach 

ciepłej wody, a następnie 

pozostawić na około godzinę. Po 

tym czasie jest gotowy do użycia 

bez konieczności rozcieńczania. 

Warto także wspomnieć, że woda, 

której użyjemy do roztworu 

https://www.gazeta.pl/0,0.html#e=LinkPrLead
https://haps.pl/Haps/7,167709,28506838,jak-zrobic-oprysk-z-drozdzy-na-pomidory.html
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,28487303,jakie-rosliny-podlewac-drozdzami-odzywka-na-ich-bazie-to-sekret.html
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powinna być miękka -idealnie 

sprawdzi się deszczówka. Nawóz z 

drożdży można stosować przez cały 

sezon, lecz nie częściej niż co dwa 

tygodnie. Najlepsze efekty 

przyniesie głównie wiosną i latem.  

Które rośliny mogą być 

podlewane drożdżami? 

Najlepsze rezultaty osiągniemy, 

tylko gdy dopasujemy nawóz do 

potrzeb roślin. Oprysk z drożdży to 

doskonała ochrona dla pomidorów, 

ogórków i truskawek. Śmiało 

możemy podlewać nim też róże, 

hortensje, bukszpan, lawendę czy 

tuje. Natomiast w domu świetnie 

sprawdzi się do pielęgnacji 

storczyków.  

https://www.msn.com/pl-

pl/kuchnia/wiadomosci-o-

zywieniu/podlewanie 

Wakacyjne przygody 

Każdy zasługuje na wypoczynek. 

na tę okazję wybieramy różne 

miejsca, czasem bardziej 

egzotyczne, czasem równie 

ciekawe lokalne atrakcje. jeśli jest 

to las lub łąka, musimy pamiętać o 

tym by prewencyjnie przygotować 

sie na spotkanie z insektami, 

owadami czy innymi mieszkańcami 

tych miejsc. Niektórzy z nich mogą 

być do nas niekoniecznie pokojowo 

nastawieni:) np. kleszcze. Oprócz 

tego, że sobie na nas żerują, mogą 

na nas przenieść  różne infekcje 

znane w literaturze pod nazwą 

Borelioza.  

Leczenie boreliozy 

Borelioza jest podobno uleczalna, 

co więcej można ją leczyć na kilka 

sposobów. Oprócz standardowych 

terapii antybiotykami istnieją 

również metody naturalne, które 

mogą być skuteczną alternatywą 

dla antybiotykoterapii, jak również 

można je stosować jednocześnie. 

IDSA 

Większość polskich lekarzy stosuje 

metodę IDSA czyli schemat 

opracowany przez Amerykańskie 

Towarzystwo Chorób Zakaźnych 

(The Infections Diseases Society of 

America), polegający na 

podawaniu pacjentowi jednego 

antybiotyku – zazwyczaj 

doxycykliny przez krótki okres 

czasu, zazwyczaj 3-4 tygodni. 

Metoda IDSA może przynieść dobre 

rezultaty jedynie we wczesnej fazie 

choroby. Na wyleczenie mają wiec 

szanse jedynie Ci którzy rozpoczęli 

terapię od razu po zakażeniu. W 

takiej sytuacji ok. 50 -60% chorych 

https://haps.pl/Haps/7,167251,27358341,ogorki-korniszony-przepis-ktory-sprawi-ze-wyjda-twarde-i.html
https://haps.pl/Haps/7,167709,28506838,jak-zrobic-oprysk-z-drozdzy-na-pomidory.html
https://www.msn.com/pl-pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu/podlewanie
https://www.msn.com/pl-pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu/podlewanie
https://www.msn.com/pl-pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu/podlewanie
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kończy terapię sukcesem. Niestety 

w większości przypadków 

stosowanie jednego antybiotyku 

przez tak krótki okres czasu albo 

nie przynosi żadnych efektów, albo 

chwilowo wycisza objawy 

boreliozy, które później powracają 

ze wzmożoną siłą. Co gorsza może 

również spowodować, że choroba 

stanie się oporna na leczenie. 

ILADS 

Leczeniu metodą IDSA sprzeciwiają 

się  lekarze ILADS, z dr. Burrascano 

na czele. Metoda ILADS uwzględnia 

fakt, że bakteria Borrelii występuję 

w kilku formach (krętek, blebs, 

cysta oraz forma L bez ściany 

komórkowej) i nie ma 

uniwersalnego antybiotyku 

działającego na nie wszystkie. 

Leczenie boreliozy tą metodą 

polega więc na podawaniu kilku 

antybiotyków jednocześnie, przez 

odpowiednio długi okres czasu, aż 

do ustąpienia objawów i jeszcze 

jakiś czas po ich ustąpieniu. Trzeba 

być więc przygotowanym na dosyć 

agresywną terapię, trwającą od 

kilku miesięcy do nawet kilku lat. W 

związku z tym konieczna jest 

dyscyplina pacjenta w 

przyjmowaniu nie tylko 

antybiotyków ale również 

probiotyków oraz w stosowaniu 

podczas leczenia odpowiedniej 

diety. 

Protokół Buhnera 

Twierdzenie, że boreliozy nie da się 

wyleczyć ziołami w obecnych 

czasach jest już mitem. Tysiące 

osób pozbyło się boreliozy stosując 

protokół Buhnera – najbardziej 

znany z protokołów ziołowych 

przeciw boreliozie. Stephena 

Harroda Buhnera opisał go w 

swojej książce pt. “Healing Lyme: 

Natural Healing And Prevention of 

Lyme Borreliosis And Its 

Coinfection”. Zioła Buhnera można 

stosować samodzielnie lub pod 

opieką lekarza. Więcej informacji 

na temat protokołu Buhnera można 

znaleźć w zakładce „Zioła w 

leczeniu boreliozy”. Warto 

podkreślić, że w przeciwieństwie do 

antybiotyków, zioła te nie mają 

skutków ubocznych. Wręcz 

przeciwnie, przyspieszają usuwanie 

toksyn łagodząc objawy i reakcje 

Herx, można je również stosować 

jednocześnie z innymi terapiami. 

Terapia Rife’a 

Podobnie jak terapia ILADS i 

protokół Buhnera, również terapia 

metodą dr. R. Rife’a również 
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została opracowana w Stanach 

Zjednoczonych. Terapia 

generatorem plazmowym to dziś 

jedna z najskuteczniejszych terapii 

boreliozy. Co więcej w 

przeciwieństwie do wyżej 

opisanych metod czas jej trwania 

jest stosunkowo krótki. Terapia 

Rife’a sama w sobie jest bardzo 

skuteczna metodą usuwania 

infekcji odkleszczowych, można 

również stosować ją równocześnie 

z antybiotykoterapią czy 

protokołami ziołowymi.  

Pewnego razu na Dzikim 

Zachodzie .... 

 

               13.06.2022  

Kto chciałby spotkać kilku 

zbuntowanych awanturników z 

Dzikiego Zachodu i poczuć klimat 

starych, dobrych westernów 

koniecznie musi wybrać się do 

Józefowa. Niesamowite emocje, 

miła atmosfera i moc atrakcji 

czekają tam na gości. Było 

poszukiwanie złota, śpiewy Indian, 

przejażdżki bryczkami i spotkania z 

kowbojami....  

 

           

 

 

w wiosce indiańskiej... 

 

 

Źródło: Archiwum ŚDS Czermin 

Źródło: Archiwum ŚDS Czermin 

Źródło: Archiwum ŚDS Czermin 
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spotkania z kowbojami...  

 

 

Letnie przysmaki 

Pani Daria wybrała dla nas 

propozycje letnich dań, które 

można zaserwować w czasie 

grillowania na świeżym powietrzu. 

Zachęcamy do tego, by cieszyć sie 

wspaniałą pogodą i smakowitym 

jedzeniem podczas rodzinnych i 

towarzyskich spotkań. Jedzenie na 

świeżym powietrzu  smakuje 

inaczej.  

Pieczone młode ziemniaczki – 

ciepłe przekąski z grilla 

 

Pieczone ziemniaczki to idealny 

dodatek do grillowanego mięsa czy 

ryby. Najlepsze to takie pieczone w 

mundurkach i doprawione 

aromatycznymi ziołami. Palce lizać! 

Uwielbiam je jako przekąskę na 

grilla, ale również jako składnik 

codziennego obiadu. 

Źródło: Internet 

Źródło: Internet 

Źródło: Internet 

Źródło: Internet 

Źródło: Internet Źródło: Internet 

http://www.westernland.pl/media/images/gallery/51d41cefad64d.png
http://www.westernland.pl/media/images/gallery/51d41cf82468b.png
http://www.westernland.pl/media/images/gallery/51d41cfc36aec.png
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Składniki:  

• Młode ziemniaki 
• Ząbki czosnku 
• Cebula 
• Świeże zioła i sól 
• Masło 

Sposób przygotowania Umyj młode 

ziemniaczki i dokładnie wyszoruj 

ich skórkę za pomocą małej 

szczoteczki. Nie obieraj warzyw. 

Możesz je pokroić na ćwiartki lub, 

jeśli nie są zbyt duże, upiec w 

całości. Ułóż porcję ziemniaków na 

kawałku folii aluminiowej, dodaj do 

nich plasterki cebulki i pokrojone 

ząbki czosnku. Dopraw 

przyprawami, owiń folią, piecz na 

grillu przez godzinę co jakiś czas 

obracając.  

https://www.garneczki.pl/blog/szy

bkie-przekaski-na-grilla/ 

SMACZNEGO !!! 

Grillowane szparagi – coś 

szybkiego i zdrowego 

 

Sezon na szparagi ruszył pełną 

parą, dlatego możemy śmiało 

wrzucić je na ruszt! Doskonałe jako 

osobna przekąska oraz jako 

dodatek do mięs i pieczonych  

ziemniaczków. Smaczne, lekkie i 

bogate w witaminę C. 

Składniki: 

• Zielone szparagi 

• Oliwa z oliwek 

• Ząbek czosnku 

• Sól morska i mielony pieprz 

• Sos sojowy 

Sposób przygotowania: 

Umyj szparagi i odłam ich 

zdrewniałe łodygi i przygotuj 

marynatę z kilku łyżek oliwy z 

oliwek i sosu sojowego, a także 

przeciśniętego przez praskę 

czosnku. Najlepiej wstaw marynatę 

na kilka godzin do lodówki. 

Nadziewaj po kilka szparagów na 

patyczki do szaszłyków. Za pomocą 

pędzla silikonowego wysmaruj 

warzywa przygotowaną marynatą. 

Grilluj szparagi na aluminiowych 

tackach jednorazowych. Posyp solą 

morską i dopraw pieprzem. Piecz 

szparagi po 5-8 minut na każdej ze 

stron. 

Źródło: Internet 

https://www.garneczki.pl/blog/szybkie-przekaski-na-grilla/
https://www.garneczki.pl/blog/szybkie-przekaski-na-grilla/
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Faszerowane pieczarki z grilla 

Faszerowane pieczarki to bardzo 

prosty, ale zarazem efektowny 

przepis na pyszne przekąski prosto 

z grilla. Do pieczarkowych 

kapeluszy możesz włożyć, co tylko 

chcesz – mozzarellę, ser feta, 

pokrojoną w kosteczkę paprykę i 

szpinak.  

Składniki: 

• Pieczarki 

• Ząbki czosnku 

• Cebula 

• Natka pietruszki 

• Masło 

• Sól i pieprz 

Sposób przygotowania: 

Do faszerowanych pieczarek 

wybierz grzyby o jak największych 

kapeluszach. Wtedy z łatwością 

będziesz mógł nafaszerować je 

dowolnymi składnikami. Dokładnie 

umyj pieczarki i odetnij ich nóżki 

tuż przy kapeluszach. 

Pokrój odkrojone nóżki i cebulę w 

kostkę. Podsmaż na maśle 

(najpierw zeszklij cebulkę) i dodaj 

parę ząbków czosnku 

przeciśniętych przez praskę. 

Dopraw solą i pieprzem. Dorzuć 

posiekaną natkę pietruszki i smaż 

dopóki pieczarki nie zmiękną. 

Możesz również dodać trochę bułki 

tartej. Poczekaj aż farsz 

przestygnie i napełnij nim 

pieczarkowe kapelusze. Ułóż je na 

jednorazowych tackach do 

grillowania i piecz przez około 20 

minut. 

Grillowana kukurydza z 

masłem 

Grillowane kolby kukurydzy to 

banalnie prosty przepis na 

przystawki do grilla. W czasie 

wielkiego grillowania zdecydowanie 

nie powinno zabraknąć tego 

słodkiego warzywa, z dodatkiem 

świeżych ziół i szczypty soli dla 

wzmocnienia smaku. 

Składniki: 

• Kolby kukurydzy 

• Gałązki tymianku 

• Masło 

• Sól 

Sposób przygotowania: 

Na osobnych kawałkach folii 

aluminiowej rozsmaruj miękkie 

masło i na każdym z nich ułóż kolbę 

kukurydzy. Posyp kolby soli i połóż 

po gałązce tymianku.   

Zawiń każdą kukurydzę w folię i 

wrzuć na rozgrzany ruszt! Grilluj 

przez około 20 minut, co jakiś czas 

obracając zawinięte kolby. Najlepiej 
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smakują jeszcze ciepłe, ale uważaj, 

by się nie poparzyć! 

Grillowana pierś z kurczaka 

nadziewana szpinakiem 

 

 

 

 

Grillowany filet z kurczaka to w 

sumie sycące danie, ale podane w 

mniejszych kawałkach może 

okazać się smaczną przystawką do 

grilla. 

Składniki: 

• Pierś z kurczaka 

• Świeży szpinak 

• Cebula 

• Ząbki czosnku 

• Masło 

• Śmietana 

• Żółty ser 

• Oliwa z oliwek 

• Sól i pieprz 

Sposób przygotowania: 

Opłucz pierś z kurczaka, przekrój 

na pół i delikatnie rozbij, by 

szybciej się ugrillowała. Natrzyj 

mięso solą i oliwą z oliwek. Na 

patelni przygotuj szpinakowy farsz: 

na maśle podsmaż cebulkę 

pokrojoną w kostkę, dodaj szpinak, 

przeciśnięty przez praskę czosnek, 

dopraw solą i pieprzem oraz zabiel 

odrobiną śmietany. Każdy filet złóż 

na pół, a do jego środka nałóż 

przygotowany farsz szpinakowy 

oraz dodaj kawałki żółtego sera. 

Aby farsz nie wyciekł w czasie 

grillowania, możesz spiąć wszystko 

za pomocą drewnianych 

wykałaczek. 

Grilluj na rumiany kolor z obu 

stron przez około 15 minut. By 

sprawdzić czy filet jest gotowy w 

środku, sprawdź jego temperaturę 

wewnątrz za pomocą termometru 

do mięsa ze specjalnym 

nakłuwaczem. Faszerowana pierś z 

kurczaka doskonale smakuje z 

dodatkiem delikatnego sosu 

czosnkowego. 

Wiosenna sałatka tzatziki – 

lekka przekąska do dań z grilla 

Miska świeżych warzyw polana 

sosem tzatziki to lekki dodatek do 

cięższych, pieczonych mięs i ryb. 

Takim miksem zdrowych 

składników zdecydowanie warto się 

zajadać! 

Składniki: 

• Sałata rzymska 

• Pomidor 

• Papryka czerwona 

Źródło: Internet 

https://www.garneczki.pl/produkty/termometry-kuchenne,752?attributes%5B3324%5D%5B%5D=do%20mi%C4%99sa%20i%20stek%C3%B3w
https://www.garneczki.pl/produkty/termometry-kuchenne,752?attributes%5B3324%5D%5B%5D=do%20mi%C4%99sa%20i%20stek%C3%B3w
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• Cebula czerwona 

• Świeży ogórek 

• Rzodkiewki 

• Szczypiorek 

• Prażone pestki słonecznika i dyni 

• Ser feta 

Sos: 

• Jogurt naturalny 

• Ząbki czosnku 

Sposób przygotowania: 

Umyj wszystkie warzywa i pokrój w 

kostkę (oprócz ogórka!), cebulę 

potnij w piórka, a sałatę porwij na 

mniejsze kawałeczki. Ser feta potnij 

w grubszą kostkę, a szczypiorek 

posiekaj. Wymieszaj wszystkie 

składniki w większej misce 

plastikowej. 

Zetrzyj na tarce świeżego ogórka i 

wymieszaj z jogurtem naturalnym 

oraz wyciśniętymi ząbkami 

czosnku. Dopraw sos do smaku, 

polej nim sałatkę i posyp wszystko 

pestkami dyni i słonecznika. 

Do lekkiej sałatki możesz dodać 

wcześniej ugrillowaną i pokrojoną 

pierś z kurczaka lub dosypać małe 

grzanki chlebowe. Sałatka idealnie 

komponuje się z chrupiącą 

bagietką zapiekaną z masłem 

czosnkowym.  

Pomidory zapiekane z serem 

feta  

 

Na grillu przygotowujemy przede 

wszystkim różnego rodzaju mięso, 

a warto zapiekać również przeróżne 

warzywa. Pomidory, w całości lub w 

plasterkach, również będą 

doskonałą przekąską z grilla. 

Roztopiony ser będzie rozpływał się 

w ustach, dlatego nie można 

zrezygnować z tego dodatku! 

Składniki: 

• Pomidory 

• Ser feta 

• Szczypiorek 

• Ząbki czosnku 

• Zioła prowansalskie 

• Sól i pieprz 

Sposób przygotowania: 

Przygotuj kilka pomidorów  

i dokładnie je umyj. Odkrój górną 

część i wydrąż pomidory tak, by 

przypominały małe miseczki, które 

można nafaszerować. Odkrojone 

części pomidorów pokrój w kostkę i 

dodaj do rozdrobnionego sera feta. 
Źródło: Internet 

Źródło: Internet 
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Do miseczki ze składnikami dodaj 

jeszcze posiekany szczypiorek, 

wyciśnięte 2 ząbki czosnku, 

przyprawy i suszone zioła 

prowansalskie. Tak przygotowanym 

farszem nadziej wydrążone 

warzywa. Każdego pomidora owiń 

folią aluminiową i grilluj przez 

około 20 minut. 

Grillowane mięsno-warzywne 

szaszłyki 

Do przygotowania szaszłyków 

przekładanych mięsem i 

warzywami możesz wykorzystać 

zarówno mięso drobiowe, jak i 

wieprzowe oraz wołowe. Czerwone 

mięso przygotowuje się jednak 

trochę dłużej, dlatego warto 

grillować je na oddzielnych 

wykałaczkach, a nie razem z 

warzywami. Jeśli chcesz w miarę 

szybko przygotować pożywne 

szaszłyki, zdecyduj się na mięso 

drobiowe. 

Składniki: 

• Pierś z kurczaka 

• Papryka czerwona 

• Papryka żółta 

• Czerwona cebula 

• Cukinia 

Marynata: 

• Oliwa z oliwek 

• Sok z cytryny 

• Sól i pieprz 

• Natka pietruszki 

Sposób przygotowania: 

Zanim zabierzesz się za krojenie i 

nadziewanie składników na 

drewniane patyczki, musisz 

najpierw namoczyć wykałaczki w 

wodzie przez około godzinę. Jeśli 

używasz stalowych szpilek do 

szaszłyków, nie będzie takiej 

potrzeby. Pokrój pierś z kurczaka 

na niewielkie kawałki. Przygotuj 

marynatę z kilku łyżek oliwy z 

oliwek i soku z cytryny. Przypraw i 

dodaj posiekaną natkę pietruszki. 

Zanurz w niej pokrojone mięso i 

odstaw do lodówki na minimum 30 

minut. Papryki, cukinię i cebulę 

również pokrój na regularne 

kawałki, by wszystko równomiernie 

się grillowało. Nadziewaj warzywa i 

mięso naprzemiennie na specjalne 

szpilki lub patyczki. Za pomocą 

pędzelka silikonowego posmaruj 

warzywa odrobiną oliwy z oliwek. 

Grilluj szaszłyki naruszcie do grilla, 

aż do momentu, w którym mięso 

będzie gotowe, czyli około 15 

minut. Co jakiś czas obracaj 

szaszłyki, by z każdej strony były 

dobrze przypieczone. 
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  Źródło: Internet 

Kiełbaski z mozzarellą i 

boczkiem – sycące przekąski 

do grilla 

Grillować można różnego rodzaju 

kiełbaski, dlatego do tego przepisu 

na przekąski do grilla możesz 

wybrać swoją ulubioną! Najlepiej, 

by nie była zbyt gruba. Zazwyczaj 

wybieram cienkie białe kiełbaski, 

ale mogą to być także parówki z 

dużą zawartością mięsa. 

Składniki: 

• Cienkie białe kiełbaski lub 

parówki 

• Mozzarella 

• Plasterki boczku 

• Świeża bazylia 

Sposób przygotowania: 

Kiełbaski przetnij wzdłuż, tak by 

utworzyły kieszonkę. Włóż do nich 

pokrojoną w słupki mozzarellę i 

posyp świeżą, posiekana bazylią. 

Każdą kiełbaskę owiń ciasno 

plasterkiem boczku i zepnij za 

pomocą wykałaczek do koreczków 

tak, by nie wypłynęło z nich 

nadzienie. 

Rozgrzej grill i ułóż na tacce tak 

przygotowane kiełbaski. Grilluj z 

każdej strony po około 5 

minut. W obracaniu i zdejmowaniu 

kiełbasek z grilla pomogą Ci 

szczypce do grillowania. Gotowe 

kiełbaski podawaj z chrupiącymi 

grzankami lub opieczoną bułką do 

hot-dogów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Internet 

https://www.garneczki.pl/produkty/widelczyki-i-patyczki-do-przekasek,683
https://www.garneczki.pl/produkty/szczypce,117
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Lato 2022 zaczyna się już 21 

czerwca. To początek tegorocznego 

lata astronomicznego, które 

następuje dokładnie w momencie 

przesilenia letniego. Lato 

kalendarzowe wypada dzień 

później.  

My pierwszy dzień lata 

astronomicznego spędziliśmy w     

Zawidowicach.   

  
Lato kalendarzowe 

2022 zakończy się 

22 września, a już 

dzień później - czyli 

23 września - 

rozpocznie się 

jesień. 

Źródło: Archiwum ŚDS Czermin 

Źródło: Archiwum ŚDS Czermin 

Źródło: Archiwum ŚDS Czermin 
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Do usłyszenia !!! 
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