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TerrOr w KLUBACH
Nottinghamshire Police prowadzi śledztwo w sprawie odurzania
kobiet
substancjami
psychoaktywnymi (najprawdopodobniej GHB, czyli tzw. pigułka gwałtu). W ostatnich
tygodniach służby otrzymały
przynajmniej 15 zgłoszeń dotyczących napaści z użyciem strzykawki, a od 4 września tego roku
32 zgłoszenia dotyczące zatruwania drinków w miejskich klubach. Ofiary takich działań tracą
świadomość na kilka lub kilkanaście godzin, częste są również
późniejsze zaniki pamięci. Substancja psychoaktywna jest
trudna do wykrycia – we krwi
pozostaje około 8 godzin, w
moczu – około 12, dlatego dokonanie przestępstwa tego typu
trudno udowodnić na podstawie
wyników badań laboratoryjnych.

Do tej pory policja aresztowała
trzech młodych mężczyzn zarzucając im spisek w celu podania
trucizny, lecz zostali oni wypuszczeni. Śledztwo trwa.
Eksperci wskazują, że o ile GHB
w tabletce jest stosunkowo łatwo
wrzucić komuś do napoju w
barze, to zrobienie komuś zastrzyku już takie proste nie jest,
tym bardziej, że przestępca musiałby wstrzyknąć komuś kilka
mililitrów płynu, co najczęściej
nie ujdzie niezauważone. Jednakże nie jest to niemożliwe,
zwłaszcza jeśli potencjalna
ofiara wcześniej piła alkohol –
może nie poczuć ukłucia wykonanego cienką igłą w ramię lub
udo. Nie ulega więc wątpliwości, że zgłoszenia tego typu

Ciąg dalszy na str. 6

ZADUSZKI w NewArK
Beata Polanowska
Po roku przerwy przedstawiciele
Polonii i innych społeczności spotkali się na Zaduszkach na cmentarzu w Newark. Rosnąca liczba
zachorowań na koronawirusa oraz
deszczowa prognoza nie powstrzymały chętnych od wzięcia udziału
w uroczystości. W niedzielę 31
października w polskiej części
cmentarza w Newark zgromadziły
się dziesiątki uczestników, by upamiętnić polskich bohaterów oraz by
wspomnieć zmarłych, tak jak nakazuje tradycja Wszystkich Świętych.
Przed uroczystością młodzież z
Polskiego Harcerstwa w Nottingham oraz osoby prywatne postawili na grobach w polskiej części
cmentarza zapalone znicze. Jest to
tradycja, którą ustanowił w ostatniej dekadzie Konsulat RP w Manchesterze.
Przebieg ceremonii koordynował
Simon Elmer, emerytowany policjant, który kilka lat temu przejął
organizowanie uroczystości po Kazimierzu Jabłońskim. Modlitwy
prowadzili ks. Krzysztof Kawczyński z Nottingham oraz ks. Robert
Kozak z Letchworth. Po przemówieniach polskich i brytyjskich dygnitarzy zgromadzeni złożyli
wieńce pod krzyżem gen. Władysława Sikorskiego. Byli wśród nich
przedstawiciele polskich i brytyj-

skich władz, organizacji, szkół, parafii oraz osoby prywatne. Obecni
byli m. in. Konsulowie z Manchesteru Michał Mazurek oraz Patryk
Gowin, przedstawiciele Związku
Lotników Polskich w Londynie,
Komitetu Pamięci Polskich Sił Powietrznych oraz liczna Polonia z
Nottingham, Bradford, Newcastle,
Melton Mowbray, Londynu, Newark i wielu innych miejsc.
Tym razem w uroczystości wziął
udział specjalny gość, weteran II
Wojny Światowej, Ludwik Jaszczur, który w 1944 r. walczył pod
Monte Cassino w 22 Kompanii 2
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych.
W wieku 94 lat przyjechał do Newark z Edynburga, gdzie zamieszkał po wyjściu z wojska. W czasie
II Wojny Światowej służył w 2 Korpusie Polskim u boku niedźwiedzia
Wojtka. Zapytany po zakończeniu
uroczystości na cmentarzu w Newark wspominał, że w 1944 razem
z misiem Wojtkiem nosił amunicję
podczas bitwy pod Monte Cassino,
a po wojnie razem z nim trafił do
Edynburga.
Radny Laurence Goff z Newark tak
opisał swoje wrażenia: „Cieszę się,
że na niedzielną uroczystość przyjechało na cmentarz tak dużo ludzi,
biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej
obecnie się znajdujemy. Jesteśmy
wdzięczni Polakom, za ich poświecenie i lojalność podczas II Wojny

Światowej oraz ich pozytywny
wkład w nasze życie, od kiedy tu
zamieszkali. Na cmentarzu mamy
około 400 polskich grobów z czasów II wojny, kolejne przybyły po
1945 r. Zachęcamy wszystkich do
odwiedzania naszego cmentarza
przez cały rok, nie tylko w Zaduszki”.
Na koniec tegorocznych uroczystości na cmentarzu w Newark uczestnicy żegnali się mówiąc ‘do
zobaczenia za rok”, czego sobie nawzajem życzymy.
n

L. Jaszczur / fot. SPS
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Drodzy Czytelnicy,
Pokowidowe Wszystkich Świętych
już za nami. Niektórym z nas
udało się dotrzeć na groby bliskich. Inni zapalali świeczki z oddali, wspominając w ten sposób
drogie im osoby.
Media brytyjskie w sposób stonowany ostrzegają przed nadejściem
kolejnej fali pandemii, w polskich
środkach przekazu już mówi się o
jej nadejściu i kieruje wiele uwagi
na tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili. Pełni obaw zastanawiamy się, jaka będzie sytuacja w
nadchodzącą zimę. Czy wrócą restrykcje, czy znowu pozamykamy
się w domach, bez możliwości podróżowania, spotykania rodziny i
przyjaciół?
Jednym z większych wydarzeń listopada 2021 jest odbywająca się
w Glasgow konferencja COP26
poświęcona zmianom klimatycznym. Przedstawiciele państw
świata deklarują, do jakich działań się mogą zobowiązać, by powstrzymać globalne ocieplenie.
Obecne są mocarstwa takie jak
Stany Zjednoczone i Australia, odpowiedzialne za wytwarzanie
znacznej ilości globalnych zanieczyszczeń. Nie ma natomiast
przedstawicieli Rosji, Chin i Indii,
a bez ich udziału wspólne deklaracje niekoniecznie osiągną planowany cel. Zobowiązania na
szczeblu państwowym są bardzo
ważne, ponieważ to one wpłyną
na gospodarkę środowiskową danego kraju. Na przykład w Wielkiej Brytanii pojawi się więcej
działań mających na celu ochronę
środowiska, takich jak wymiana
systemów grzewczych w domach,
ocieplanie budynków, zastępowanie tradycyjnych samochodów
pojazdami elektrycznymi. Aczkolwiek każdy z nas może indywidualnie podejmować mniejsze ale
ważne działania, takie jak ograniczenie korzystania z tworzyw
sztucznych, oszczędzanie wody,
prowadzenie recyklingu, przerzucenie się z samochodu na jazdę
rowerem. Widzimy zmiany klimatyczne, ale często myślimy, że
dzieją się one w telewizji, a nie w
naszym życiu. Jeśli jednak nie podejmiemy żadnych kroków, to ekstremalne warunki pogodowe
staną się dla nas codziennością, a
nasze dzieci będą mieszkać na
innej, mniej przyjaznej planecie.
Zapraszamy do lektury listopadowego wydania EMpP.
Beata Polanowska
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STATUS OSIeDLeńCA: NADAL POMAGAMY BeZPŁATNIe
Tylko do 30 czerwca 2021 roku
obywatele Unii Europejskiej mogli
wnioskować o status osiedleńca.
Osoby bez statusu nie mogą już
wjeżdżać do UK na dowód osobisty – konieczny jest teraz paszport. Osoby posiadające settled lub
pre-settled status w dalszym ciągu
mogą podróżować z dowodem, lecz
zachęcamy wszystkich do korzystania raczej z ważnego paszportu.
Pracownicy linii lotniczych czy
promowych, którzy przeprowadzają

pierwszą kontrolę paszportową, nie
mają dostępu do danych Home Office. W przypadku osób okazujących dowód, nie mają możliwości
sprawdzenia, czy status jest przyznany. Warto jest więc wyrobić
nowy paszport, jeśli nasz stracił
ważność, nawet gdy mamy ważny
dowód. Pozwoli nam to na uniknięcie niespodzianek w czasie podróży.
Biuro SPS nadal pomaga we wszelkich kwestiach dotyczących settled

status, na przykład w składaniu
spóźnionych wniosków (w skomplikowanych sprawach) o ile istnieją dobre powody uzasadniające
zwłokę. Pomagamy także sprawdzić status, wygenerować kod dla
pracodawcy lub landlorda, czy uaktualnić dane, takie jak numer telefonu
komórkowego,
adres
zamieszkania, adres e-mail, nazwisko, numer dokumentu identyfikacyjnego. Należy pamiętać, że
osoby, które mieszkają w Wielkiej
Brytanii już ponad 5 lat, a wcze-

śniej aplikowały o pre-settled
status, muszą wnioskować po raz
kolejny o settled status. Dotyczy to
również dzieci.
Jeśli potrzebujesz pomocy, umów
się na spotkanie do naszego
doradcy,
pisząc
na
adres
help@empp.co.uk. Można też
wysłać SMS pod numer 0737 514
69 35.
n

POMÓŻ SPS POMAGAĆ
The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charytatywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług. Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach którego pomagamy naszym użytkownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, których nagła choroba pozbawiła
możliwości pracy zarobkowej,
oraz osoby, które padły ofiarą
oszustwa i zostały zostawione
same sobie bez środków do

życia. Pomagamy samotnym
matkom i ojcom. Prowadzimy
bank żywności. W SPS mają
miejsce kursy języka angielskiego i komputerowe, które edukują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wolontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedstawienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publikujemy miesięcznik East Midlands
po Polsku.
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Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użytkowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

B I URO
TH E S I G NPO S T TO PO L I S H S UCCES S :
PO RADY I I NFO RMACJ E

stępniony przez PayPal), dzięki
któremu można bezpiecznie
wpłacić na nasze konto bankowe
dowolną kwotę. wesprzyj nas,
jeśli możesz. A na dorocznym
zebraniu walnym SPS można dowiedzieć się, jak zarządzamy naszymi finansami. Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.
n

East Midlands po Polsku
jest miesięcznikiem wydawanym przez
organizację charytatywną na
rzecz nowoprzybyłych Polaków

info.sps@empp.co.uk
tel. 0115 97 00 446
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POLACY wŁAŚCICIeLe PSÓw SKAZANI
NOTTINGHAM
W czwartek 30 września przed
Sądem Koronnym w Nottingham
stanęło polskie małżeństwo, Tomasz (41 l.) i Magdalena (38 l.) A.
Mieszkająca w Sutton-in-Ashfield
para przyznała się do zarzutów
związanych z posiadaniem niebezpiecznych psów, które zaatakowały
mężczyznę spacerującego z labradorem. Tomasz i Magdalena A. zostali skazani na osiem miesięcy
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 18 miesięcy i zapłatę odszkodowania w wysokości 4700
funtów. Sąd wydał również nakaz
natychmiastowego uśpienia psów.
Do wspomnianego tragicznego incydentu doszło 23 października
2020 r. w godzinach porannych.
Mężczyzna, spacerujący w Coppice
Croft w Sutton-in-Ashfield ze
swoim czarnym labradorem o imieniu Izzy, został brutalnie zaatakowany przez dwa psy rasy bulterier
angielski. Psy biegały luzem, w pobliżu nie było właścicieli. Bez żadnej prowokacji rzuciły się na Izzy.

Jej opiekun bezskutecznie próbował ją chronić, osłaniając ją własnym ciałem. Bezowocne też były
próby niesienia pomocy przez przypadkowych przechodniów. Dopiero
przybyli na miejsce funkcjonariusze policji byli w stanie pomóc.
Zaciekły atak trwał około 20 minut.
W jego rezultacie Izzy zmarła następnego dnia z powodu ciężkich
obrażeń. Jej wlaściciel, który również odniósł poważne rany, do tej
pory odczuwa fizyczne i psychiczne skutki ataku. Powiedział:
„Nadal nie mam pełnej sprawności
operacyjnej prawej ręki, co utrudnia
mi wykonywanie prostych codziennych zadań”. Swoją pupilkę wspomina ze łzami w oczach – Izzy była
z nim od szczenięctwa, w chwili
ataku miała prawie 10 lat: „Bardzo
tęsknię za Izzy. Była moją najlepszą
przyjaciółką. Wszyscy ją znali i lubili. Nawet dzieci z miejscowej
szkoły znały ją i lubiły ją głaskać”.
Mężczyzna, który w 1988 roku
otrzymał nagrodę Royal Society for
the Protection of Animals za urato-

wanie życia psa, teraz był świadkiem tragicznej śmierci własnego
czworonoga. Jak wspomina:
„Nigdy nie zapomnę, kiedy po
ataku umieściłem Izzy na tylnym
siedzeniu radiowozu. Spojrzała
tylko na mnie i już jej nie zobaczyłem. Byłem w szpitalu, gdzie leczono moje obrażenia, kiedy
powiedziano mi, że zmarła”.
Psy uciekły z niezabezpieczonego
ogrodu nie po raz pierwszy. Kilka
miesięcy wcześniej, w czerwcu
2020 r., po doniesieniu o ataku ich
psów na inne zwierzę, właściciele
otrzymali ostrzeżenie. Posterunkowy Ryan Lewis z Nottinghamshire Police wyraził nadzieję, że to,
co się stało, posłuży jako ostrzeżenie dla innych właścicieli psów, aby
upewnili się, że ich zwierzęta są odpowiednio kontrolowane i przeszkolone, aby zmniejszyć ryzyko
podobnych incydentów. „Jeśli tego
nie zrobią – dodał – może się to zakończyć w przyszłości postępowaniem karnym”.
n eS

DrOŻSZe BILeTY AUTOBUSOwe w NOTTINGHAM
NOTTINGHAM
W niedzielę 31 października, po raz
pierwszy od dwóch i pół roku, ceny
biletów autobusowych w Nottingham poszły w górę. David Astill,
dyrektor zarządzający Nottingham
City Transport (NCT), powiedział:
„Anulowaliśmy planowaną podwyżkę taryf, która miała wejść w
życie tuż po pierwszym lockdownie
w marcu 2020. Dzięki wsparciu
rządu udało nam się wtedy utrzymać nasze ceny”. Dodał też: „Zdajemy sobie sprawę, że podwyżki
nigdy nie są mile widziane, ale ta
jest konieczna, abyśmy mogli kontynuować działalność i zapewnić
Nottingham nasze wielokrotnie nagradzane usługi”.

Ceny biletów jednorazowych dla
dorosłych wzrosły o 10 pensów –
do 2,40 funta, a bilety dla młodzieży poniżej 19 roku życia i studentów odnotowały ten sam wzrost,
do odpowiednio 1,30 i 1,80 funta za
przejazd. Koszt biletu całodniowego dla osoby dorosłej wzrósł o
20 pensów – do 4,40 funta, a bilet
jednorazowy na 10 przejazdów z
20,70 do 21,60 funta.
Zniesione zostały bilety lokalne
(local fare) i bilety w obie strony w
obrębie centrum miasta (inner city
return).

lodniowych w aplikacji NCTX
Buses zostały zamrożone w celu
nagradzania klientów, którzy zobowiązują się do podróży długoterminowych, z nieograniczoną dzienną
podróżą dostępną od 1,57 funta
dziennie.
Taryfy premium na autobusy nocne
w Nottingham nie będą już obowiązywać. Za przejazd nocny klienci
zapłacą taką samą cenę jak w ciągu
dnia.
Szczegółowych informacji należy
szukać na stronie www.nctx.co.uk
n eS

Wszystkie ceny biletów Easyrider
Everyday, Easyrider Anyday i wie-

IMPONUJĄCe PLANY DLA STADIONU LCFC
LeICeSTer
Klub Leicester City przedstawił
ambitne plany rozbudowy King
Power Stadium, które – jeśli dojdą
do skutku – mają przynieść miastu
dodatkowe 10 milionów funtów
rocznie i to tylko w dniach meczów.
Lokalną społeczność cieszy fakt, że
inwestycja zapewnić ma stałe zatrudnienie dla tysiąca osób.
W nowym kompleksie, który przyciągałby turystów 365 dni w roku,
znalazłby się sklep sprzedający artykuły dla fanów klubu LCFC, nowoczesny hotel z ponad dwustoma
pokojami, arena rozrywkowa dla
6000 widzów, punkty gastronomiczno-usługowe, okazały apartamentowiec, specjalna strefa kibica,
komercyjne pomieszczenia biurowe, oraz wielopoziomowy parking z hubem dla rowerzystów.

Jednak co najważniejsze, pojemność
stadionu zostałaby
zwiększona z 32261
do 40000 miejsc
siedzących poprzez
przebudowę East
Stand. Ten etap inwestycji zostałby
ukończony latem
2024 roku.
Jeśli rozbudowa dojdzie do skutku,
Leicester będzie mogło pochwalić
się dziesiątym największym stadionem wśród obecnych klubów Premier League.
Tajscy właściciele klubu kupili
obecną siedzibę w roku 2013 i już
dwa lata temu sygnalizowali chęć
zainwestowania w rozbudowę.
Plany klubu zostaną poddane analizie i dyskusji na forum urzędu mia-

sta na początku 2022 roku, jednak
już teraz wiadomo, że miejscowe
władze i mieszkańcy mają o projekcie w większości pozytywne zdanie.
Optymizmem napawa też zapewnienie właścicieli mówiące, że inwestycja nie jest w żadnym stopniu
zależna od tego, czy klub utrzyma
się w Premier League.
n NKZ
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MANSFIeLD POTrZeBUJe rewITALIZACJI
NOTTINGHAMSHIre
Według najnowszych dokumentów
rządowych Mansfield zostało
uznane za jedno z najbardziej potrzebujących ożywienia gospodarczego i wzrostu miast w Wielkiej
Brytanii. Oznacza to, że obszar będzie miał pierwszeństwo w dostępie
do finansowania ukierunkowanego
na tzw. levelling up. Ponadto Department for Levelling Up, Housing
& Communities przyznał miastu
£125000, które ma zostać wykorzy-

stane do przygotowania szczegółowych wniosków o fundusze.
Mansfield Council chce starać się o
pieniądze, dzięki którym przeniesie
część swoich usług, m.in. związanych ze zdrowiem i zatrudnieniem,
do ścisłego centrum miasta. Plan
obejmuje wykorzystanie starego
budynku, w którym niegdyś mieścił
się sklep Beales. Przewidziano
także stworzenie dodatkowej przestrzeni, która miałaby być wykorzy-

stana w celach kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych. Konsultacje publiczne dotyczące
projektu potrwają do grudnia.
Wiadomo już, że władze miasta
będą mogły ubiegać się o 20 milionów funtów na maksymalnie trzy
projekty. Cały projekt rewitalizacji
nazwano Mansfield Connect.
n NKZ

rOYAL BrITISH LeGION, CZerwONe MAKI I DZIeń PAMIĘCI
eAST MIDLANDS
„O jedenastej godzinie jedenastego
dnia jedenastego miesiąca – będziemy ich wspominać”
Royal British Legion (RBL), znany
jako Legion Brytyjski, to organizacja charytatywna zapewniająca
wsparcie finansowe, społeczne i
emocjonalne członkom i weteranom Brytyjskich Sił Zbrojnych i ich
rodzinom. Powstała w roku 1921 z
połączenia trzech innych organizacji wspierających obecnych i byłych członków sił zbrojnych. W
1925 r. organizacji nadano przywilej królewski, któremu towarzyszyło nieocenione wsparcie ze
strony członków rodziny królewskiej. W czasie II Wojny Światowej
Legion zasłużył się w obronie cywilnej Wielkiej Brytanii.
Obecnie działalnosć Legionu obejmuje m.in. wsparcie dla członków
w sprawach o renty inwalidzkie i
wizyty w domach weteranów, kampanie na rzecz modernizacji emerytur wojennych i lepszego wsparcia
w przejściu do życia cywilnego
oraz badań nad systemem stresu pourazowego (PTSD) i opieki nad
zdrowiem psychicznym weteranów.
Najszerzej znaną akcją podejmowaną co roku przez Royal British
Legion jest Apel Makowy (Poppy
Appeal). Na kilka tygodni przed
Niedzielą Pamięci (Remembrance
Sunday), zazwyczaj obchodzona w
drugą niedzielę listopada, organizowana jest zbiórka funduszy, podczas której oferowane są przypinki
z papierowym czerwonym makiem
w zamian za darowiznę dla Legionu. Papierowe maki są produkowane w fabryce w Richmond. Inne
produkty opatrzone wizerunkem
Poppy, znakiem towarowym Legionu, są sprzedawane przez cały
rok w ramach ciągłej zbiórki pieniędzy.
Co roku też, w sobotę przed Niedzielą Pamięci, Legion organizuje
Festival of Remembrance (Festiwal
Pamięci) w Royal Albert Hall w
Londynie. Utrzymany jest on w
charakterze formalnym, uroczystym i skłaniającym do refleksji. W
czasie pierwszych obchodów tradycyjnie wykonywane było „World
Requiem” kompozytora Johna Fouldsa. Obecnie program jest znacznie szerszy i obejmuje występy
członków sił zbrojnych, utwory

chóralne i modlitwy. W ostatnich
latach wśród wykonawców znalazło się więcej współczesnych artystów, aby przyciągnąć młodszą
publiczność. Wśród nich były m.in.
chóry składające się z członków rodzin wojskowych The Poppy Girls
i The Military Wives oraz tacy wykonawcy jak Gregory Porter, Joss
Stone, Jim Radford i James Blunt
(dwaj ostatni są sami weteranami).
Był nawet animatroniczny koń ze
spektaklu teatralnego „War Horse”
(„Koń Wojenny”). Na zakończenie
spod sufitu sypią się czerwone
płatki maków. Koncert ten jest
transmitowany przez telewizję
BBC. W tym roku będzie to w sobotę 13 listopada.
Remembrance Sunday (Niedziela
Pamięci) będzie w tym roku obchodzona 14 listopada. Główne obchody, z udziałem rodziny
królewskiej i członków rządu, odbędą się przy londyńskim Pomniku
Poległych (London Cenotaph).
Derby
Obchody Niedzieli Pamięci rozpoczną się o godz. 10.50 na Corporation
Street.
Nabożeństwo
poprowadzi Dziekan Derby, Dr
Peter Robinson. O godz. 11.00 nastąpi dwuminutowa cisza, po której
zostaną złożone wieńce. Dla publiczności będą wyznaczone specjalne
miejsca.
Dodatkowe
obchody będą miały miejsce w
Dzień Zawieszenia Broni, 11 listopada, o godz. 10.50 pod War Memorial.
Lincoln
Główną częścią obchodów będzie
uroczyste nabożeństwo w Katedrze
z udziałem burmistrza i członków

Rady Miejskiej, które rozpocznie
się o godz. 10.40. Dodatkowe obchody i składanie wieńców przy
War Memorial na High Street będ
miały miejsce 11 i 13 listopada o
10.45.
Leicester
Obchody Niedzieli Pamięci odbędą
się w godz. 10.30-11.45. Przemarsz
rozpocznie się pod siedzibą Scouts
and Guides (Harcerzy i Harcerek)
na Unicorn Street, a zakończy przed
Klubem Royal British Legion na
Melton Road. Parada zatrzyma się
przed War Memorial, gdzie odbędzie się krótka msza z zachowaniem 2 minut ciszy i zlożone będą
wieńce. Dodatkowe obchody Dnia
Zawieszenia Broni będą miały
miejsce w sobotę 13 listopada w
godz. 10.30-12.00 na Cmentarzu
Wojskowym przy Welford Road.
Newark
W Newark planowany jest przemarsz z parkingu przy London
Road do Pomnika Poległych przy
Kościele Parafialnym Św. Marii
Magdaleny (początek ok. godz.
10.30). Po złożeniu wieńców pamiątkowych zgromadzeni wezmą
udział w uroczystym nabożeństwie.
Nottingham
Główne obchody Niedzieli Pamięci
odbędą się jak co roku przy pomniku War Memorial na Victoria
Embankment (początek ok. godz.
10.45). W tym samym czasie w zabytkowym kościele St. Mary’s
(Lace Market) odbędzie się uroczyste nabożeństwo. Ta część obchodów
jest
zamknięta
dla
publiczności.
n eS
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reKOrDOwA LICZBA MIeJSC PrACY
W trzymiesięcznym okresie od
lipca do września 2021 liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii wyniosła ponad milion.
Według brytyjskiego urzędu statystycznego ONS jest to kolejny rekordowy bilans po ujawnieniu
danych z okresu od czerwca do
sierpnia. Najwięcej pracowników
brakuje w sektorze transportu drogowego i prac magazynowych
(wzrost ilości miejsc pracy o
56,1%). Kolejną branżą, w której
zauważalny jest popyt na siłę roboczą, to handel hurtowy, detaliczny
i naprawa pojazdów.
Przed wybuchem pandemii stopa
bezrobocia na Wyspach wynosiła

4%, obecnie wynosi 4,5%. Mimo
alarmujących prognoz nie zbliżyła
się do 10%, a w szczytowym momencie pandemii wyniosła 5,2%.
Dane ONS nie uwzględniają pracowników, którzy zmuszeni byli
wykorzystać dni wolne.
Analitycy nie obawiają się jednak
decydującego wzrostu bezrobocia
spowodowanego wygaśnięciem
programu „furlough”, czyli subsydiowania przez rząd miejsc pracy.
Od początku pandemii rząd brytyjski wypłacał 80% pensji pracownikom, którzy zostali wysłani na
przymusowe urlopy (do 2500 funtów brutto miesięcznie). Funkcjonujący od marca 2020 do września

2021 program pochłonął 68 miliardów funtów i uratował częściowo
lub w całości 11,5 mln miejsc
pracy.
Liczba wakatów jest realnym zagrożeniem dla odbudowy gospodarczej po pandemii koronawirusa,
dlatego konieczne jest szybkie zapełnienie wolnych miejsc pracy. Z
powodu problemów ze znalezieniem pracowników, firmy zaczęły
oferować bonusy, aby przyciągnąć
aplikantów. Dotyczy to zwłaszcza
sektorów gastronomiczno-hotelarskiego oraz transportu towarów.
n DW

ŁAńCUCHY DOSTAw A BOŻe NArODZeNIe
Donata woszczek
Z początkiem listopada zazwyczaj
zaczynają się pojawiać pierwsze
promocje i obniżki przedświąteczne. Jednak w tym roku przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia mogą wyglądać inaczej. Szacuje się, że w całej Wielkiej Brytanii brakuje nawet 100 tys.
kierowców ciężarówek.
Z całą pewnością kryzys dostawczy
zatacza coraz szersze kręgi, co nie
wpłynie korzystnie na okres świąteczny. Część z dotychczasowych
pracowników zdecydowała powrócić do rodzimych krajów po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z
Unii. Oznacza to, że Wielka Brytania powinna zwerbować jak największą liczbę kierowców, która po
Brexicie zmalała. W odpowiedzi na
kryzys rząd brytyjski zdecydował o
zatrudnieniu 5 tys. osób spoza
wysp, oferując krótkoterminowe
wizy dla pracowników, którzy zdecydowaliby się pomóc w okresie
przedświątecznym. Czy to jednak
wystarczy, aby zażegnać kryzys?
Brytyjskie Konsorcjum Handlowe
twierdzi, że ta liczba jest zbyt niska,
aby poradzić sobie z obecną sytu-

acją. Pojawiają się negatywne opinie na temat płynności towarów w
czasie świąt.
Robert Foye, szef jednej z największych firm winiarskich na wyspach,
w rozmowie z BBC ostrzegł, że z
powodu braku pracowników transportu i wysokich kosztów, już
wkrótce może pojawić się realny
problem z dostępnością alkoholi.
Ostrzegł, że podczas świąt wybór
trunków na sklepowych półkach
może być znacznie uszczuplony.
„Jeśli te niedobory będą się utrzymywać, z pewnością taka sytuacja
może wpłynąć na przygotowania do
i przebieg Bożego Narodzenia. Staramy się zapobiec potencjalnym
problemom, ale wszystko zależy od
sytuacji w całej branży transportu i
spedycji w Wielkiej Brytanii” – powiedział. Dodatkowo poinformował o możliwości wzrostu cen
spowodowanych kryzysem w łańcuchu dostaw.
Kryzys może dotknąć nie tylko sektor spożywczy, ale też inne sfery
życia. Niedobory zabawek w okresie przedświątecznym mogą stanowić poważny problem na wyspach.
Braki mogą być spowodowane nie
tylko Brexitem i pandemią korona-

wirusa czy problemami dostawczymi, ale i rosnącymi kosztami
związanymi z codziennym życiem.
London Toy Company szacuje, że
czas dostawy do sklepów wydłuży
się o 50%, co bez wątpienia będzie
skutkowało wzrostem cen. Dodatkowo prognozuje się zapełnienie
portów przeładunkowych w nadchodzących miesiącach, dlatego
takie koncerny jak John Lewis zdecydowały o czarterze dodatkowych
statków, aby umożliwić sobie sprowadzenie większej ilości dóbr.
Brytyjskie Stowarzyszenie Portów
zaznacza, że ich pracownicy starają
się utrzymać przepływ kontenerów,
ale niestety z powodu braku kierowców ciężarówek, nie są one
transportowane z portów do miejsc
docelowych.
Tegoroczne święta stoją pod znakiem zapytania. Brak towarów i
produktów spożywczych zdecydowanie odbiją się na celebrowaniu
świąt. Wygórowane ceny spowodowane niższą dostępnością wpłyną
na nastroje zakupowe, a w konsekwencji mniejszą ilość prezentów
dla rodziny i przyjaciół.
n

wIĘCeJ eUrOPeJCZYKÓw NA ZASIŁKU
Pandemia koronawirusa sprawiła,
że wśród obywateli państw Unii
Europejskiej mieszkających w
Wielkiej Brytanii bezrobocie
wzrosło z 3 do 6%. A ponieważ
osoby, które uzyskały brytyjski
settled lub pre-settled status, mają
prawo do pobierania świadczeń
socjalnych, nastąpił wzrost liczby
obywateli unijnych ubiegających
się o zasiłki w UK.
W listopadzie 2019 roku o benefity starało się 380 tysięcy Europejczyków zdolnych do pracy, zaś
rok później – 780 tysięcy, co przekłada się na ponad stuprocentowy
wzrost. Liczba obywateli niektórych krajów, które dołączyły do

Unii Europejskiej w 2004 roku,
a więc także obywateli polskich
pobierających zasiłki wzrosła ze
160 tysięcy do 300 tysięcy. Największy wzrost pobierających
zaobserwowano jednak wśród
obywateli Rumunii i Bułgarii
(te kraje dołączyły do UE w 2007
roku) – z 66 do 190 tysięcy.

która jest dyrektorem Migration
Observatory na Uniwersytecie
w Oxfordzie, wynika to z faktu, że
wielu imigrantów pracowało
w branżach gastronomicznej, rozrywkowej i hotelarskiej, które
w czasie pandemicznych obostrzeń musiały zawiesić bądź
ograniczyć działalność.

Najnowsze dane Department for
Work and Pensions wskazują, że
liczba pobierających zasiłki
w większym stopniu wzrosła
wśród obywateli państw unijnych
niż w przypadku obywateli brytyjskich (tutaj mamy do czynienia ze
wzrostem wynoszącym 34%).
Według Madeleine Sumption,

Według danych Office for National Statistics (ONS) przynajmniej
100 tysięcy Europejczyków wyjechało z Wielkiej Brytanii podczas
pandemii. Nie wiadomo, ilu z nich
nie powiadomiło DWP lub
HMRC i nadal pobiera zasiłki.
n NKZ
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KIePSKA PrOGNOZA
Beata Polanowska
Pod koniec października minister finansów
Rishi Sunak ogłosił swój pierwszy nie-kowidowy budżet, który, mimo pozytywnego tonu
wystąpienia, zapowiada nadejście trudnych
czasów dla naszych portfeli. Wzrosną koszty
życia oraz opodatkowanie naszych dochodów, a inflacja osiągnie w nadchodzącym
roku aż 4%.
Osoby na zasiłkach już odczuwają różnicę z
tego powodu, że tygodniowa wypłata Universal Credit zmniejszyła się w październiku o
£20, jako że wróciła do stanu sprzed wprowadzenia pierwszego lockdownu w marcu
2020. W przypadku osób pracujących i
otrzymujących jednocześnie Universal Credit, ich dochód wzrośnie w niewielkim stopniu, ponieważ będą mogły zatrzymać większą
część swojej pensji przy równoległym pobieraniu zasiłku. Z korzyścią dla tej grupy minimalna stawka godzinowa wzrośnie z £8,91
do £9,50.
Aczkolwiek, ogłoszone zmiany negatywnie
wpłyną na stan finansów osób o średnich dochodach. Ich zarobki zmniejszą się o około
180 funtów rocznie z powodu zmian w opodatkowaniu oraz inflacji. Sytuacja emerytów
także ulegnie pogorszeniu, wysokość emerytury zostanie zamrożona, podczas kiedy
koszty życia wzrosną w drastyczny sposób.
Ogólnie wszyscy zauważymy uszczuplenie
naszych dochodów lub ich zredukowany
wzrost na skutek zwiększonego opodatkowania, inflacji oraz rosnących cen towarów i
usług.
Mimo, że partie konserwatywne tradycyjnie
nie lubią zwiększać opodatkowania społe-

czeństwa, to Torysi zarządzili wprowadzenie
w kwietniu 2022 r. dodatkowych składek
ubezpieczeniowych w wysokości 1,25%, mających wygenerować fundusze na NHS oraz
opiekę nad osobami starszymi. To o tym właśnie nowym opodatkowaniu wspominaliśmy
we wcześniejszych akapitach.
Ze względu na zamrożenie progów opodatkowania naszych dochodów w 2022 r. odprowadzimy więcej pieniędzy do skarbu
państwa. Obecnie możemy zarobić £12570
bez opodatkowania. Wysokość ta była podnoszona regularnie co roku w kwietniu, by
wziąć pod uwagę wzrost płac, inflację i inne
czynniki. W kwietniu 2022 próg £12570 nie
ulegnie zmianom, co oznacza, że większy odsetek naszych dochodów będzie podlegał 20lub 40-procentowemu opodatkowaniu. W rezultacie wzrośnie liczba osób, która będzie
odprowadzać wyższe opodatkowanie do
skarbu państwa.
Planowana podwyżka akcyzy na paliwo została przeniesiona na następny rok z powodu
wzrastających cen benzyny i oleju napędowego. Obecnie ceny są najwyższe od 8 lat.
Akcyza na paliwo utrzymywana jest na stałym poziomie, czyli bez podnoszenia jej wysokości od ponad 10 lat.
W przypadku alkoholu, zmiany nastąpią dopiero w lutym 2023. Wtedy zostanie wprowadzone
uproszczenie sposobu jego
opodatkowania. Wzrośnie akcyza na alkohol
mocniejszy – taki jak wódki, koniaki, whisky,
mocniejsze wina i cydry. Natomiast zmniejszeniu ulegnie akcyza w przypadku alkoholu
o słabszej mocy, takiego jak wino różowe,
cydry owocowe, likiery, słabsze piwa i wina,
wina musujące typu prosecco.

Palacze odczują wzrost kosztów. Opodatkowanie wyrobów tytoniowych wzrasta powyżej inflacji, tytoń do rolowania papierosów
już podrożał o 11%.
Niestety minister Sunak nie zadeklarował pomocy państwa w stabilizacji rosnących cen
gazu i prądu. Wielu z nas już płaci więcej za
ogrzewanie i prąd a przed nami zima, czyli
pora roku o największym zużyciu energii, a
co za tym idzie, zwiększonych wydatkach za
tego rodzaju usługi.
Szkoły otrzymają dodatkowe fundusze, by
nadrobić straty wywołane pandemią. Przedłużona do 2024 r. zostaje zniżka na opodatkowanie dla muzeów i galerii. Restauracje,
hotele, puby, ośrodki sportowe otrzymają

ZALeGŁOŚCI w HOMe OFFICe
ewa Sosnowska
Według aktualnych danych rządowych Home Office ma 400 tys. zaległych aplikacji od obywateli UE i
członków ich rodzin o pozostanie w
Wielkiej Brytanii po Brexicie.
Szacunkowe dane wskazują, że
liczba obywateli UE, którzy potencjalnie chcą pozostać w Wielkiej
Brytanii, jest o 2 miliony wyższa
niż pierwotnie spodziewano się w
czasie referendum w roku 2016.
Najnowsze miesięczne statystyki
wskazują również całkowitą liczbę
wniosków o settled status, która
obecnie wynosi ponad 6,2 mln, w
tym aż 172 tys. wniosków złożonych po terminie 30 czerwca.
Home Office podaje, że około 472
tys. z nich to powtórne podania, a
liczba aplikacji złożonych od 30
czerwca obejmuje głównie członków rodzin osób posiadających już
status. Ale obejmuje również wnioski od osób, które przechodzą z presettled status (przyznawanego
osobom przebywającym w UK
mniej niż pięć lat) do settled status
(przyznawanego osobom przebywającym w tym kraju pięć lat i dłużej).

Pewna liczba wniosków mogła zostać
złożona przez tych
obywateli UE, którzy opuścili Wielką
Brytanię, ale chcieli
zabezpieczyć sobie i
swoim rodzinom
możliwość potencjalnego powrotu.

Rishi Sunak zakłada, że gospodarka Wielkiej
Brytanii wróci w 2022 r. do poziomu sprzed
pandemii, wzrost gospodarczy w 2021 r. wyniesie 6,5%, a w 2022 r. 6%. Aczkolwiek,
według oficjalnych zapowiedzi koszty życia
wzrosną w przeciągu nadchodzącego roku aż
o 4%.
n

TerrOr w KLUBACH
Dokończenie ze str. 1
incydentów należy traktować z
pełną powagą.

Dane z Home Office pokazują, że
do 30 czerwca 5,55 mln osób aplikowało o status. Spośród 5,8 mln
wniosków, które zostały już rozpatrzone, nieco ponad 3 mln zakończyły się przyznaniem settled
status, a 2,4 mln – pre-settled status.
Około 165 tys. wniosków zostało
odrzuconych, prawie 100 tys. wycofanych, a 89 tys. zostało uznane
za nieważne lub w ogóle niekwalifikujące się do statusu.

poza Wyspami Brytyjskimi. Poinformowane źródła twierdzą, że w
systemie jest ich od 4 do 5 tys. Do
Home Office napływają skargi, że
uzyskanie pozwolenia „family permit”, wymaganego do złożenia takiego wniosku, trwa do sześciu
miesięcy lub dłużej. Sprawy te,
znane jako „Sprawy Surinder
Singh” od precedensu prawnego w
1992 r., są obsługiwane przez oddzielny zespół.

Dane pokazują również, że we
wrześniu tego roku zamknięto 114
tys. wniosków, co dodatkowo
zmniejszyło zaległości, które w
czerwcu zbliżały się do 600 tys.

Biorąc to wszystko pod uwagę, osobom, które w dalszym ciągu oczekują na decyzję Home Office
potrzebna jest duża doza cierpliwości. Organizacja charytatywna SPS,
wydawca gazety EMpP, w dalszym
ciągu udziela bezpłatnej pomocy w
sprawach dotyczących statusu. Pytania należy kierować na adres emailowy: help@empp.co.uk
n

Nie opublikowano żadnych danych
dotyczących liczby obywateli UE
będących w związku małżeńskim z
obywatelami brytyjskimi, którzy
przed Brexitem mieszkali w UE,

50% redukcji tzw. busines rates, czyli opłaty
od posiadania placówki otwartej dla publiczności. Od kwietnia 2023 nastąpi redukcja
opłat lotniskowych w przypadku lotów krajowych. Natomiast w przypadku lotów o długości ponad 5500 mil, zostanie na nie
nałożona nowa dodatkowa opłata lotniskowa,
tzw. air passenger duty.

Coraz więcej ofiar zgłasza podobne zajścia w innych miastach
na Wyspach. Statystyki ogólnokrajowe są przerażające – tylko
we wrześniu i październiku zgłoszono 222 incydenty tego typu.
Priti Patel, minister spraw wewnętrznych, wezwała policję do
przeprowadzenia wnikliwych dochodzeń we wszystkich przypadkach.
25-letnia Karolina (nazwisko do
wiadomości redakcji), mieszkanka Nottingham, jest stałą bywalczynią klubów nocnych:
„Jestem przekonana, że mojej koleżance dodano czegoś do drinka
na początku września. Nie mogła
utrzymać się na nogach, więc pomyślałam, że po prostu za dużo
wypiła. Umówiłyśmy się kiedyś,
że w sytuacji, gdy któraś z nas
przesadzi, trzymamy się razem i
razem wracamy do domu, więc
nie odstępowałam jej na krok. Następnego dnia pokazała mi zestawienie swoich transakcji kartą –
zapłaciła tylko za jednego drinka
i była pewna, że nic innego tej
nocy nie piła”.

Pod koniec października wiele
Brytyjek postanowiło wziąć
udział w akcji „Girls Night In”,
która miała na celu bojkot klubów
nocnych w celu pogłębiania świadomości społecznej zjawiska.
Aktywistki wzywały do wprowadzenia przepisów nakazujących
przeszukiwanie klientów przed
wpuszczeniem ich do klubów oraz
o zapewnienie bezpłatnych testów
do natychmiastowego wykrywania GHB w drinkach.
Organizacja Alcohol Education
Trust postanowiła przeprowadzić
badanie dotyczące tego typu napaści. W ciągu 5 dni specjalną ankietę wypełniło 800 osób. 16%
kobiet, 8% mężczyzn i 17% osób
o innej identyfikacji seksualnej
stwierdziło, że padli ofiarą tzw.
spiking. 91% z nich nigdy nie
zgłosiło tego na policję, wstydząc
się lub myśląc, że funkcjonariusze
im nie uwierzą.
Odurzanie ofiary substancją psychoaktywną jest przestępstwem
zagrożonym pozbawieniem wolności do lat 10. Niestety większość ofiar nie zgłasza się na
policję, a w przypadku tych, które
zgłoszenia dokonały, śledztwa
najczęściej są umarzane.
n
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SUPerMArKeT rOKU wYBrANY
w obliczu rosnących cen warto wiedzieć, w którym angielskim supermarkecie jest najtaniej.
Na początku października, podczas
branżowej imprezy The Grocer
Gold Awards triumfowała Asda –
sklep nagrodzono w kategorii Internetowy Supermarket Roku oraz
The Grocer 33 Award za najlepsze
ceny wybranych 33 produktów.
Ceny sprawdzane były przez cały
zeszły rok (od czerwca 2020 do
czerwca 2021) podczas tygodniowych zakupów robionych przez tajemniczego klienta. Na liście
zakupów znalazły się m.in. jajka,
mleko, chleb, makaron, ryż i płatki
śniadaniowe. Okazało się, że w 33
testach na 50 odbytych, Asda była
najtańsza.
Tymczasem portal kliencki Which?
ustalił, że najtańszym supermarketem we wrześniu 2021 roku był
Aldi. Koszyk 22 wybranych produktów, również marek własnych,
kosztował £24.03. Niewiele droższy okazał się Lidl – te same produkty można było w nim kupić o
37p drożej. Asda znalazła się dopiero na trzecim miejscu zestawienia, za nią kolejno uplasowały się
Sainsbury’s, Morrisons, Tesco i
Ocado. Najdrożej było w delikatesach Waitrose – koszyk wspomnianych 22 produktów kosztował tam
£33.06.
Jeśli komuś zależy na konsumpcji
produktów markowych, których z
reguły nie można kupić w dyskontach, np. masła Lurpak, soków Tropicana, czy płatków Kellogg’s,
najtaniej zakupi je – tu nie ma niespodzianki – w Asdzie. Which? w
swoim drugim badaniu, w którym
uwzględnił koszyk aż 77 marko-

Cena koszyka 22 produktów wg portalu Which?

wych wyrobów, potwierdził, że to
właśnie supermarket należący do
braci Issa, oferuje najlepszą cenę i
to 21 miesiąc z rzędu. Najdroższe
okazały się – oczywiście – delikatesy Waitrose: różnica względem lidera wyniosła ponad 20 funtów.
Jeszcze inne badanie rynkowe zauważyło pewną prawidłowość:
ceny w supermarketach najwyższe
są na początku miesiąca, zaś po
dwóch tygodniach spadają. Dobrym przykładem są zmiany cen w
sklepach Morrisons – spadły one o
ponad 4% pomiędzy 10 a 17 września.
Podczas wspomnianej wyżej gali
The Grocer Gold Awards to właśnie
Morrisons uznano za supermarket
roku 2021. Doceniono zwłaszcza
działania, które podjęto w obliczu
pandemii. Sieć zadbała o natychmiastowe regulowanie płatności dla
dostawców, a także skupowała nadwyżki żywności powstałe w wyniku
zamknięcia
punktów
gastronomicznych, oferując klientom spore upusty. Poza tym Morrisons jako pierwszy w Wielkiej

Brytanii zdecydował się na zainstalowanie przy kasach plastikowych
ekranów ochronnych, przekazał też
towar wart ponad 15 milionów funtów do banków żywności w całym
kraju. Zatrudniono i przeszkolono
ponad 42000 dodatkowych pracowników oraz otwarto 6 nowych sklepów.
Tesco zostało nagrodzone w kategorii Ulubiony Supermarket Brytyjczyków. O przyznaniu tej nagrody
decydują klienci w specjalnej ankiecie, w której oceniają m.in. doświadczenia podczas zakupów,
promocje i oferty, łatwość zakupów
on-line, a nawet praktyki proekologiczne. Tesco zostało także docenione za najlepszą dostępność
produktów.
Według tajemniczych klientów najlepsza obsługa klienta ma miejsce
w delikatesach Waitrose. Na drugim miejscu uplasowało się Tesco.
Dalej na liście znalazły się Sainsbury’s, Morrisons i Asda.
n NKZ

wZrASTA NATIONAL LIVING wAGe
Od kwietnia 2022 roku o 6,6% wzrośnie stawka godzinowa dla pracowników powyżej 23 roku życia, która
obecnie wynosi £8,91.
National living wage wyniesie
£9,50 na godzinę, a wszystko dzięki
rekomendacji specjalnej komisji do
spraw niskich wynagrodzeń, którą
zaakceptował rząd. Dla osoby dorosłej pracującej na cały etat podwyżka oznaczać będzie, że otrzyma
59p więcej na godzinę, co przekłada się na ponad 1000 funtów w
ciągu roku. Rząd ma nadzieję, że

podwyżki będą wsparciem i zachętą
dla osób, w które uderzyła niedawna obniżka Universal Credit,
oraz że dzięki temu najbiedniejsi
nie odczują tak bardzo skutków rosnącej inflacji.
„Ta podwyżka sprawia, że jesteśmy
na dobrej drodze do zakończenia
ery niskich zarobków przed końcem kadencji obecnego parlamentu” – powiedział minister
finansów, Rishi Sunak.
Osoby powyżej 23 roku życia, zarabiające obecnie £8,91, otrzymają
od kwietnia przyszłego roku £9,50
na godzinę. Osoby w wieku od 21
do 22 lat zarabiające obecnie £8,36
otrzymają £9,18. Praktykanci zamiast £4,30 na godzinę zarobią
£4,81.
Partia Labour skrytykowała wysokość podwyżki, podkreślając, że
powinna ona wynieść minimum 10
funtów na godzinę, żeby była odczuwalna dla gospodarstw domo-

wych. W obecnej kwocie zostanie
ona „w całości wciągnięta” przez
podwyżki podatków i rosnące w zawrotnym tempie ceny energii. Wtórują jej związki zawodowe dodając,
że podwyżka wejdzie w życie dopiero wiosną, a do tego czasu większość najmniej zarabiających ludzi
nie będzie w stanie sprostać rosnącym kosztom życia.
National living wage nie należy
mylić z real living wage, która wynosi obecnie £9,50 na terenie Wielkiej Brytanii i £10,85 w Londynie.
Tę kwotę ogłasza corocznie grupa
The Living Wage Foundation jako
minimalną kwotę potrzebną do
przeżycia. Uwzględnia ona ceny
żywności, energii, mundurków dla
dzieci, a nawet wizyty u dentysty.
Nowa real living wage zostanie
ogłoszona w połowie listopada, jednak już teraz można być pewnym,
że wyniesie sporo więcej niż £9,50
ze względu na rosnące koszty życia.
n NKZ
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HISTOrIA DwÓCH KrANÓw
Przedstawiamy część drugą historii narodzin systemu wodociągowego wielkiej Brytanii.
Opowiadamy w nim o pierwszym na świecie domowym podgrzewaczu wody i odpowiadamy na pytanie dlaczego oddzielne krany dla ciepłej i zimnej wody nadal cieszą się na
wyspach popularnością.
Karolina Polit
Ciepła woda w brytyjskim kranie
W 1869 roku brytyjski malarz Benjamin
Waddy Maughan opatentował swój niezwykły wynalazek - pierwszy na świecie domowy
podgrzewacz wody zwany Gas Geyser.
Zbudowany z miedzianego cylindra "Geyser"
ogrzewał rozdrobnione strumienie wody poprzez gorące gazy wydobywające się z rzędu
dysz u podstawy konstrukcji. Z powodu
braku przewodu kominowego do odprowadzania spalin wynalazek nie przyjął się do
użytku domowego, jednak stał się prekursorem do stworzenia jego unowocześnionych
następców.

tuacji całkowitego opróżnienia zasobnika. To
właśnie ten, choć o wiele bardziej unowocześniony sposób ogrzewania wody jest dziś tak
popularny w Wielkiej Brytanii.
Dwa krany - brytyjski standard
W opracowanym przez Brytyjczyków systemie dostarczania wody, bieżąca woda bezpośrednio prowadzona była rurami ze źródeł
wodociągowych jednostronną drogą aż do
odkręcenia w domu kranu.
Podgrzana woda poprowadzona została
osobną linią do niezależnych kranów. Tak jak
ciepła woda, była kosztowną alternatywą w
wielu domach, tak i kurek doprowadzający
podgrzaną już wodę stał się luksusowym dodatkiem - ta instalacja powstała w momencie,
gdy linia z wodą zimną była już standardem.
W ten właśnie sposób powstały niezależne od
siebie dwa oddzielne krany.
W 1880 roku Kanadyjczyk Thomas Campbell
opatentował konstrukcję, która poprzez połączenie zaworów zimnej i ciepłej wody w
jeden kran, pozwalała na mieszanie jej, aż do
momentu uzyskania odpowiedniej temperatury.

Od wynalezienia "Geysera" Brytyjczyków
dzieliły już tylko kroki do wprowadzenia
obiegowego systemu podgrzewania wody w
całym domostwie.
Najwcześniejszy układ zwany był systemem
zbiornikowym i składał się z obwodu rur zasilających i powrotnych łączących kocioł kuchenny ze zbiornikiem ogrzanej wody, który
znajdował się w najwyższym punkcie domu
– najczęściej na strychu.
Taki układ pozwalał na doprowadzanie ciepłej wody do kilku stanowisk jednocześnie
m.in. do wanny czy zlewu w kuchni, pod warunkiem, że woda mogła spływać zgodnie z
siłą grawitacji ze zbiornika. Problem pojawiał
się w momencie, gdy opróżniony z wody, nieustannie ogrzewany zbiornik stwarzał ryzyko
eksplodowania pod wpływem ciśnienia.
W latach osiemdziesiątym XIX wieku pojawiło się bezpieczne rozwiązanie problemu.
Zamiast jednego zbiornika zastosowano dwa
połączone ze sobą zasobniki – jeden z wodą
ciepłą, drugi z zimną. Ogrzana woda została
zabezpieczona umieszczonym powyżej niej
zbiornikiem z wodą zimną co zapobiegło sy-

Bateria Campbella szybko zdominowała niemal wszystkie państwa, w których łazienki
stały się standardem, oprócz jednego – Wielkiej Brytanii.
Po wielu latach tragicznych doświadczeń z
zanieczyszczeniem wód pitnych, ciężkich i
owocnych pracach nad ich uzdatnianiem Brytyjczycy ustanowili rygorystycznie zasady, by
chronić źródła wody pitnej, jak i cały system
wodociągowy, przed dostępem jakichkolwiek
bakterii czy drobnoustrojów z zewnątrz.
Jedna z takich regulacji określała, że zimna
woda od momentu podgrzania jej do określonej temperatury, w której to następuje rozwój
bakterii, przestaje być wodą pitną, tak właśnie
traktowano wodę ustaną w domowych systemach grzewczych.
Dodatkowo, trzymany na poddaszu, zbiornik
wody mógł zostać zanieczyszczony umyślnie
lub nieumyślnie poprzez dostanie się do
niego niechcianych substancji lub szkodników, a nawet rdzy, gdyż jego konstrukcja była
podatna na korozję.
Gdyby w jakiś sposób tak potraktowana woda
dostała się do linii z wodą bieżącą, mogłoby

dojść do skażenia całego obszaru, który obejmował wodociąg. Jedną z takich dróg stała
się bateria mieszająca ciepłą i zimną wodę.
Ciepła woda u wylotu mogła zostać zassana
do wody zimnej. Bateria Campbella, jak i
cały domowy obieg wody był w owych czasach mniej zaawansowany techniczne niż
dziś.
Dziś ryzyko skażenia wody poprzez baterię
mieszającą jest znikome. Jednak w Wielkiej
Brytanii sprzedaż kranów oddzielnych dla
wody zimnej i ciepłej sięga 40%, dla baterii
mieszającej niespełna 60%.
Oddzielne krany dla ciepłej i zimnej wody
cieszą się dużą popularnością wśród wielbicieli stylu wiktoriańskiego. Ten tradycyjny,
XIX-wieczny brytyjski styl wzbudza zainteresowanie szczególnie w designie mieszkalnym.
Jednakże wysoki poziom popytu na oddzielne
krany jest utrzymywany głównie dzięki
mieszkaniom socjalnym.
Standardy dla tzw. Council Housingu są wyznaczane przez zatrudnianych przez państwo
architektów. Montaż tradycyjnych brytyjskich kranów był zawsze ustalony w standardzie i choć dziś powoli przełamuje się tę
tendencję, lwia część mieszkań socjalnych
jest wyposażona właśnie w owe krany.
Takie rozwiązanie przejęli także prywatni
właściciele nieruchomości, właśnie po to, aby
ich mieszkania, choć nie jest to wymagane
żadnymi regulacjami prawnymi, wzbudzały
zainteresowanie i były postrzegane przez ich
najmujących jako utrzymane w pożądanych
przez nich brytyjskich standardach. Poza tym
rozdzielne krany są opcją o wiele tańszą, zarówno w zakupie jak i montażu.

Co ciekawe, na brytyjskie krany są nałożone
pewne wymogi, a mianowicie – kran z wodą
zimną musi zawsze znajdować się z prawej
strony, natomiast z wodą ciepłą po lewej.
Takie normy stosuje się w celu ułatwienia
funkcjonowania osobom niepełnosprawnym
i niewidomym, którzy mogą samodzielnie
korzystać z takich udogodnień bez obawy o
poparzenie rąk lub napicie się wody z nieodpowiedniego kranu.
To dzięki wieloletnim pracom nad zwalczaniem śmiercionośnych epidemii, nieustannym podwyższaniu standardów życia swoich
obywateli, poparcia dla rozwoju nauki i techniki, oraz surowym rygorom bezpieczeństwa,
Brytyjczycy mogą cieszyć się piciem bieżącej, zimnej wody z... oddzielnych kranów.
n
Zapraszamy do
odwiedzenia bloga autorki:
www.dlaczegobrytyjczycy.com

Dysponujesz czasem wolnym od wtorku do czwartku?
Mówisz po polsku i po angielsku?

LUBISZ POMAGAĆ?
(np. poprzez napisanie oficjalnego listu lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej)
Zgłoś się do SPS! editor@empp.co.uk
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Chatsworth Christmas Market / fot. Chatsworth House Trust

Derby Lantern Parade / fot. derbymuseums.org

PrOPOZYCJe NA LISTOPAD
Christmas Craft Fair
6 listopada w godz. 9.30-16.30
Wstęp: wolny.
Targi odbywać się będa po raz
ósmy. Weźmie w nim udział ponad
50 lokalnych wystawców, rzemieślników i małych lokalnych firm oferujących asortyment mydełek,
świec, biżuterii, tkanin, akcesoriów
dla zwierząt, odzieży, artykułów dla
dzieci, jedzenia i wiele innych artykułów.
Southwell Methodist Church, Westgate, Southwell, NG25 0JH
LeICeSTerSHIre

Nottingham Wheel / fot. Million Moments

NOTTINGHAMSHIre
Nottingham wheel
15 listopada-31 grudnia w godz.
11.00-23.00 (ostatnia jazda 15
minut przed zamknięciem).
Diabelski młyn powraca na Rynek!
Koło o wysokości 60 metrów jest
największym przenośnym kołem w
Wielkiej Brytanii i atrakcją dla
wszystkich grup wiekowych.
Old Market Square, NG1 2BY
Nottingham Comedy Festival
12-21 listopada 2021
Różne miejsca i godziny.
Bilety w cenie od 2 funtów.
Festiwal powraca po raz 13 oferując szeroką gamę rozrywek (standup, improwizacja, skecze itp.). W
różnych miejscach w Nottingham
wystąpią artyści lokalni, krajowi i
międzynarodowi. Szczegóły można
znaleźć na stronie visit-nottinghamshire.co.uk .

Szkockie Ceilidh w Beeston
19 listopada w godz. 20.00-23.00
Wstęp: wolny, bez konieczności rezerwacji.
Ceilidh (kay-lee) to szkocka impreza towarzyska, która obejmuje
tradycyjną muzykę ludową i taniec.
The Boat&Horses oferuje comiesięczną zabawę przy nagranej muzyce. Osoba prowadząca (tzw.
Caller) oznajmia wszystkie i tańce
i wyjaśnia kroki – impreza jest odpowiednia dla tancerzy początkujących,
zaawansowanych
i
prawdziwych Szkotów. Ubiór dowolny – od dżinsów po pełny strój
szkocki i wszystko pomiędzy –
podstawa to wygoda, szczególnie
wygodne buty. Ceilidh to „sport”
kontaktowy więc będziesz tańczył
w bliskim sąsiedztwie innych.
The Boat & Horses, Trent Road,
NG9 1LP

Grota Świętego Mikołaja na Parowozowni
20 listopada-23 grudnia
Śpiewające renifery, okazja do zrobienia rodzinnego zdjęcia w pociągu “Belvoir Express” oraz
świąteczne przysmaki – to
wszystko będzie można znaleźć w
przytulnej grocie Mikołaja i jego
pomocników. Wstęp: 10 funtów za
dziecko. Bilet do groty nie zapewnia dostępu do zwiedzania zamku i
świątecznych szlaków „Regency
Christmas” lub „Enlightened Belvoir Light”. Maksymalnie dwie
osoby dorosłe na rodzinę.
Belvoir Castle, Grantham, NG32
1PE
Christmas Craft Fair
27-28 listopada w godz. 11.0016.30
Wstęp: 1 funt (osoby dorosłe).
Świąteczne oferty od lokalnych
twórców, artystów i rzemieślników
w unikatowej atmosferze zabytkowego budynku, kilka kroków od
High Street.
Leicester Guildhall, LE1 5FQ
rodzinna Zabawa w Drukowanie
z Helen Sibson
20 listopada w godz. 11.00-12.30
Wstęp: 5 funtów (w cenę wliczony
jest koszt materiałów do zajęć).
Prowadzone przez artystę warsztaty
dla całej rodziny, w czasie których
uczestnicy będą mogli wykonać nadruk na torbę lub koszulkę używając farb do tkanin i przedmiotów
codziennego użytku. Uczestnicy

będą także ozdabiać klosz do podgrzewacza zasilanego bateryjnie.
Leicester Guildhall, LE1 5FQ
The Snowman and The Snowdog
13 listopada-20 luty, godziny różne
Wstęp: wolny.
Urocza wystawa zainspirowana historią Bałwanka i Śnieżnego Psa.
Będzie tam można obejrzeć ponad
40 oryginalnych ilustracji z filmu, a
także rysunki zza kulis i szkice
przygotowawcze. Dają one fascynujący wgląd w procesy twórcze,
które przywróciły ten film do życia
nowemu pokoleniu widzów.
Newarke Houses, The Newarke,
LE2 7BY
DerBYSHIre
Fireworks Night & Fun Fair
5 listopada w godz. 16.00-21.30
(pokaz około godz. 19.00)
Największy pokaz ogni sztucznych
w Derby! Wstęp: 3-22 funtów.
The Incora County Ground, Nottingham Road, DE21 6DA
Derby Lantern Parade
13 listopada
Wstęp: wolny.
Zbiórka o godz. 16.00 na St. Peter’s
Street przed Poundlandem. Parada
Latarni przejdzie St. Peter's Street i
Cornmarket, przez Market Place i
zakończy się około godz. 17.30
przed budynkiem Council House
przy Corporation Street. Udział
można wziąć z latarniami i lampionami wszystkich kształtów i rozmiarów. Ostateczna trasa parady i
instrukcje jak dołączyć zostaną
wkrótce ujawnione na www.surtalarts.co.uk
St. Peter’s Street, DE1 2PL
Chatsworth Christmas Market
6-24 listopada
Ponad 100 straganów oferujących
wybór świątecznych dekoracji i
upominków, świąteczne smakołyki
i muzyka na żywo – rozrywka dla
całej rodziny.
Bakewell, DE45 1PP

LINCOLNSHIre
Illuminate: Gainsborough
13 listopada w godz. 18.00-20.00
Wstęp: wolny.
Wydarzenie upamiętnia 400 lat od
transatlantyckiej podróży statku
„Mayflower”i historii pierwszych
pielgrzymów w Ameryce. Impreza
oferuje cyfrowe projekcje na ścianach Gainsborough Old Hall, różnorodne występy, interesującą
muzykę oraz miniaturowy szlak artystyczny „Pilgrims Survival”
wokół miasta. Zeszłoroczne wydarzenie można było podziwiać jedynie on-line z powodu pandemii
koronawirusa, w czasie którego
mieszkańcy zapalali swoje latarenki, stawiali w oknach i następnie
udostępniali zdjęcia w mediach
społecznościowych. W tym roku
udział będzie można wziąć osobiście, można też przynieść własny
lampion. Inspiracją do imprezy są
słowa Williama Bradforda, pochodzącego z Gainsborough pierwszego
gubernatora
kolonii
Plymouth w Ameryce – „jak jedna
mała świeczka może zapalić tysiąc,
tak światło tutaj zapaliło się dla
wielu”.
Gainsborough Old Hall, Gladstone
Street, DN21 2JR
Lincolnshire Food & Gift Fair
27-28 listopada (cały dzień)
Wstęp: dorośli 5 funtów (6 w dniu
targów), dzieci poniżej 5 lat – wstęp
wolny; w cenę biletu wliczony jest
bezpłatny parking.
Targi Food & Gift to idealne miejsce dla osób poszukujących przedmiotów wykonanych ręcznie i nie
tylko. Być może to właśnie tu uda
Ci się znaleźć idealne prezenty Bożonarodzeniowe. Skosztuj pysznych smakołyków przygotowanych
przez producentów żywności w
Lincolnshire i dowiedz się jak
stworzyć idealne potrawy świąteczne. Poczuj magię świąt i zabierz
dzieci do warsztatu Świętego Mikołaja i zapoznaj się ze świątecznym
rzemiosłem.
Lincolnshire Showground, LN2
2NA
n eS
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DZIeCIĘCY KĄCIK rOZrYwKOwY
Jagoda Brown-Polanowska
Rozwiąż krzyżówkę.
1. Kraj, z którego pochodzą nasi
rodzice.
2. Kolor, który się znajduje na
górze polskiej flagi.
3. Pierwsza stolica Polski.
4. Śpiewamy go podczas ważnych
uroczystości.
5. Pierwszy król Polski.
6. Święto, które obchodzimy w
Polsce 11 listopada.
7. Najdłuższa rzeka Polski.
8. Pora roku, która się zbliża się
do nas wielkimi krokami.
Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą – adres na stronie
2 gazety lub poprzez profil East
Midlands po Polsku na Facebooku)
trafne rozwiązanie krzyżówki do
6 grudnia 2021 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
można odebrać w siedzibie redakcji.
n

1
2
3
4
5
6
7
8
Hasło:

Uwaga! W dalszym ciągu przyjmujemy rozwiązania krzyżówki i rebusów z październikowego „Dodatku dla Dzieci”, jak również zdjęcia zakładek
wykonanych na podstawie podanych w „Dodatku” instrukcji. Wśród dzieci, które przyślą nam poprawne odpowiedzi oraz zdjęcia zakładek, wylosowane będą 3 nagrody. Termin upływa w środę 10 listopada.

NAJMŁODSI O eKOLOGII
W Glasgow odbywa się Konferencja ONZ na temat zmiany klimatu.
W przedbiegu do tak ważnego
wydarzenia, w październikowym
wydaniu EMpP zamieściliśmy
specjalny „Dodatek dla Dzieci”
by wspólnie z nimi uczyć się oraz
podejmować działania mające na
względzie dobro naszej planety.
Poprosiliśmy też młodych czytelników o ich przemyślenia na ten
temat. Oto kilka wypowiedzi:
„Dbam o swoją zieloną planetę,
bo wiem że trzeba być ekologiem
w naszym wspólnym interesie.
Kocham rośliny i zwierzęta. W
domu mam suczkę – Lunę i
kotkę – Lolę, opiekuję się nimi i
uwielbiam wspólne zabawy na
świeżym powietrzu. Segreguję
śmieci, zagrabiam liście w ogrodzie. Mój tata ma ule. Wiem, że
pszczoły to pożyteczne owady,
które zapylają kwiaty. Potem są
owoce w sadzie i pyszny słodziutki miód z własnej pasieki.
Mamy również warzywa. Są
smaczne i zdrowe”.
Ania, lat 9

Organizacja The Signpost to Polish Success
planuje przeprowadzenie
Zebrania Walnego na początku roku 2022.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z SPS:
editor@empp.co.uk

„Największym zagrożeniem środowiska, w obliczu którego stoi
ludzkość, jest obecny dwudziesty pierwszy wiek. Spowodowane jest to zanieczyszczeniem
wody, powietrza i organizmów
ludzkich czy zwierzęcych toksycznymi środkami i materiałami
promieniotwórczymi . Ważnym
czynnikiem jest też globalne
ocieplenie, co oznacza topnienie

lodowców i podniesienie się poziomu mórz. Sadzę, że zmniejszenie
użytku
energii,
toksycznych emisji i zanieczyszczenia środowiska będzie dobrym posunięciem w celu
ratowania naszej planety”.
Estera, lat 12
„Myślę, że ochrona naszej planety zaczyna się w domu. Moja
rodzina chce być rodziną „zieloną”. Staramy się jeść świeże
produkty i nie kupować przetworzonego jedzenia w plastikowych
opakowaniach. Na balkonie hodujemy zioła i pomidory. Staramy się jeść więcej warzyw i
mniej mięsa. Mamy samochód
ale kiedy się da, chodzimy piechotą lub jeździmy rowerami.
Mój młodszy brat czasami zapomina, żeby wyłączyć światło lub
zakręcić wodę jak myje zęby –
ale ja mu o tym przypominam.
Nie trzeba być wielkim aktywistą, każda rodzina może pomóc
naszej planecie”.
Piotrek, lat 10
„Bardzo lubię programy Sir Davida Attenborough o naszej planecie. Podobają mi się dziwne i
rzadkie zwierzęta i piękne miejsca gdzie te zwierzęta żyją. Jednak martwi mnie to, że już
niedługo wiele z tych zwierząt
czy miejsc może przestać istnieć.
Naprawdę musimy temu zapobieć. Chciałabym zostać naukowcem
zajmującym
się
klimatem. Ale to kiedyś w przyszłości. Na razie próbuję robić
niewielkie codzienne rzeczy,
żeby nie przyczyniać się do

większego niszczenia środowiska. Zachęcam wszystkie dzieci,
żeby przypominały dorosłym, że
to nasza przyszłość”.
Ola, lat 11
Nasi najmłodsi czytelnicy powiedzieli nam, na czym ich zdaniem
polega ochrona środowiska na
co dzień:
„Trzeba chronić przyrodę, nie
zabijać zwierząt i być dla nich
dobrym”.
Krzyś, lat 6
„To oszczędzanie wody i segregowanie śmieci”.
Anielka, lat 7
„To segregowanie śmieci –
trzeba uważać na siebie i pilnować rodziców”.
Oliwia, lat 6
„To dbanie o roślinki i ostrożne
mycie talerzy, żeby oszczędzać
wodę”.
Witek, lat 5,5
„Lepiej jest nie kupować nowych
zabawek, bo potem plastik trafia
do oceanów i szkodzi rybkom. A
śmieci trzeba wyrzucać do śmietnika, a nie na trawę. A takie duże
śmieci wywoziliśmy z tatą na
wysypisko”.
Józek, lat 4
n Zespół SPS
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SŁONeCZNA wITAMINA
Nie ma godziny w telewizji, radiu czy mediach społecznościowych, aby nie było mówione
o suplementach i ich wspaniałym wpływie na organizm. Ale czy rzeczywiście tak jest?
Czy faktycznie potrzebujemy wszystkich czy tylko cześć, albo w ogóle?
Witamina D ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka, jest pozyskiwana podczas ekspozycji organizmu na działanie
promieni słonecznych. To pokrywa około
80% zapotrzebowania.

Normy witaminy D
Niedobór < 20 ng/ml
niska 20 – 30 ng/ml
prawidłowa 30 – 50 ng/ml
podwyższona 50–100 ng/ml
potencjalnie toksyczna 100–150 ng/ml
wartość toksyczna > 150 ng/ml

Witamina D występuje w dwóch postaciach:
D2 (ergokalcyferol) oraz D3 (cholekalcyferol). Jest rozpuszczalna w tłuszczach, wyrównuje gospodarkę wapniowo-fosforową,
czuwa nad nasza odpornością, mineralizuje
kości i zęby. Wpływa pozytywnie na nasz
układ kostny, nerwowy, mięśniowy, immunologiczny, układ krążenia czy hormonalny.
Może chronić przed rozwojem cukrzycy i depresji, działa przeciwnowotworowo.
To właśnie miesiące jesienno-zimowe przyczyniają się do niedoborów witaminy D, co
prowadzi do obniżonej odporności i częstszych infekcji wirusowych. Brak odpowiedniego poziomu witaminy D może skutkować
zmęczeniem i osłabieniem, bezsennością, zaostrzeniem stanów zapalnych, osteoporozą.
Ponadto, przyspieszonym procesem starzenia, pogorszeniem słuchu, problemami z pa-

mięcią, osłabieniem i wypadaniem zębów
oraz zwiększeniem się ryzyka pjawienia się
chorób autoimmunologicznych, zwłaszcza
cukrzycy typu I, choroby LeśniowskiegoCrohna, raka pęcherza moczowego, piersi, jelita grubego, okrężnicy i jajnika.
Jednak, jak niedobór witaminy D, tak i jej
nadmiar tj. hipercalcemia, mogą wyrządzić
szkody w naszym organizmie. Przy nadmiarze witaminy D mogą wystąpić mdłości, wymioty, biegunka lub zaparcia, bóle głowy,
osłabienie, brak apetytu oraz odkładanie się
wapnia w narządach, głównie nerkach.
By rozpocząć suplementację i mieć kontrolę
nad odpowiednim poziomem witaminy D,
warto wykonać badanie Witamina D3 – kalcydiol, 25-OH D lub Witamina D3 – kalcytriol, 1,25 (OH)2 D. Nie trzeba być na czczo.
Ze względu na dłuższy czas półtrwania wykonuje się najczęściej kalcydiol, 25-OH D.
Aktualnie dostępne są również testy do domowego oznaczania stężenia witaminy D we
krwi pobranej z opuszka palca. Badanie pozwala na półilościowe oznaczenie poziomu
25(OH)D. Po analizie wyników lekarz ustali
dawkowanie, bo inne dawki będziemy mieć
w przypadku samej profilaktyki, a zupełnie
inne postępowanie w przypadku leczenia niedoboru.
Witaminę D2 znajdziemy drożdżach i grzybach. Natomiast witaminę D3 w takich produktach jak np.: łosoś, dorsz, tuńczyk, śledź,
makrela, sardynki, węgorz oraz tran, wątroba,
ser, żółtko jaj, awokado. Obecnie wiele produktów jest wzbogacanych tą witaminą np.
jogurty, płatki śniadaniowe, mleko czy sery.

Jeść czy nie jeść
Chia z musem z mango
Karolina Klimek
Składniki:
Pół szklanki mleka (może być kokosowe lub jakiekolwiek inne)
3 łyżki nasion chia
Mango

Przygotowanie:
Do mleka wrzucamy nasiona chia,
porządnie mieszamy, a następnie
wkładamy do lodówki przynajmniej na godzinę. Obieramy i kroimy
mango na małe kawałeczki, wrzucamy do blendera i uzyskujemy
mus z mango. Gdy nasiona napęcznieją, dodajemy mus z mango.
n

Jeśli jednak potrzebujemy suplementacji witaminy D3, warto przyjrzeć się produktom
oferowanym na rynku, najlepszym wyborem
będą te witaminy, które oznaczono jako lek
dostępny bez recepty – OTC. Obecnie forma
podania ma szeroki wybór, tj. od kropli, tabletek, kapsułek do areozoli i sprayów.
Przy suplementacji należy pamiętać, że:
- osoby o ciemnej karnacji produkują witaminę D około sześciu razy wolniej, ponieważ
melanina pochłaniania promieniowanie UV,
- osoby z nadwagą powinny przyjmować
dwukrotnie większą dawkę w stosunku do
osób o prawidłowej wadze ciała,

- kremy z filtrem ograniczają syntezę witaminy D,
- zaleca się przyjmowanie witaminy D w godzinach przedpołudniowych po posiłku zawierającym tłuszcze,
- całoroczna suplementacja jest szczególnie
zalecana osobom powyżej 65. roku życia oraz
osobom, które mają zmniejszoną szansę ekspozycji na słońce,
- kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby obciążone chorobami nerek, wątroby i innymi
przewlekłymi dolegliwościami powinny częściej oznaczać stężenie 25(OH)D w surowicy.
n JustK
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