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Zimna woda
zdrowia
doda

Zwłaszcza zimą! Za-
mrożona, a następnie
wytopiona z lodu, jest
źródłem tego, co dla
nas najlepsze. Pita – le-
czy choroby układów
krążenia i oddechowe-
go. Wcierana w skórę –
ujędrnia ją, łagodząc
przy tym różne bóle. Bo
ta woda to samo dobro!

str. 11

Polskie
dzieci
wzbogacą
brytyjskiego
fiskusa

Tylko dzieci polskich ro-
dzin, które urodziły się w
ostatnich latach w Wiel-
kiej Brytanii, w ciągu
swojego życia zapłacą
brytyjskiemu fiskusowi
co najmniej tyle, ile wy-
nosi zadłużenie pub-
liczne Polski.

str. 5
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SZCZAWNO
WYRÓŻNIONE
za działania
na rzecz
osób nie-
pełnospraw-
nych

Okrucieństwo
na lisach
Setki lisów z dolnośląskiej hodowli ucierpiało, bo właściciel widział w nich jedynie
cenne futro. Niedługo sprawą znęcania się nad lisami w dolnośląskiej fermie
i ukrywania tego faktu przez Z-cę Powiatowego Lekarza Weterynarii z Milicza zajmie
się Sąd.

czytaj więcej na str. 9

Ruszyła lawina bankructw firm działających lokalnie, za to ilość mar-
ketów rośnie jak grzyby po deszczu. Najprawdopodobniej przełoży się
to na rynek pracy, gdzie nawet po wyższych studiach „dobrodziejstwem”
może okazać się praca jedynie w markecie lub w Strefie Ekonomicznej
z „umową śmieciową” w kieszeni. Spadek wpływów z
podatków lokalnych dotknie również samorządy. czytaj więcej na str. 3
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Udana Gala Starych Parowozów

JJaawwoorrzzyynnaa  ŚŚlląąsskkaa

Gala rozpoczęła się
od przejazdów lokomo-
tyw po głównych to-
rach  stacji. Dymiące 
i gwiżdżące maszyny
wywoływały entuzjazm
licznie zgromadzonych
na peronach widzów.
Szczególnie udzielał się
on  najmłodszym goś-
ciom. Starszym towa-
rzyszyły często senty-
mentalne wspomnie-
nia o podróżach z daw-
nych lat. Na sąsiednim
peronie zaprezentowa-
ne i udostępnione dla
zwiedzających zostały
nowsze lokomotywy
spalinowe, które poja-
wiły się dzięki staraniom jaworzyńskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Jego
członkowie zorganizowali również cieszące
się dużym zainteresowaniem przejazdy
drezynami ręcznymi. Po paradzie, główna
część imprezy przeniosła się do Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa, gdzie „wdzięki” pa-
rowozów można było podziwiać z bliska.

Zwiedzający mogli również zobaczyć w jaki
sposób parowóz jest nawęglany i nawad-
niany. Część artystyczna imprezy odbywała
się zarówno na terenie miasta, jak i w Mu-
zeum. Na kolejne święto kolejnictwa Ja-
worzyna Śląska zaprasza  już za rok.

Źródło: UM Jaworzyna Śląska 

Tegoroczna Gala Parowozów połączona została ze świętem
miasta Jaworzyna Śląska. Dzięki temu do Jaworzyny Śląskiej
przybyły tłumy gości z całej Polski. a także z zagranicy. Miłoś-
nicy wszystkiego, co związane z kolejnictwem na pewno nie za-
wiedli się.

W Strzegomiu Straż Miejska
do likwidacji?

SSttrrzzeeggoomm    

Do burmistrza Strzego-
mia wpłynął wniosek o przy-
gotowanie i poddanie pod
głosowanie uchwały Rady
Miejskiej w Strzegomiu o lik-
widację jednostki organiza-
cyjnej gminy, jaką jest Straż
Miejska. 

Wniosek podpisało po-
nad 400 mieszkańców gmi-
ny. Podpisy są w chwili
obecnej weryfikowane przez
Wydział Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu pod względem
zgodności z wymogami pra-
wa. Statut gminy jedno-
znacznie określa, że takich
podpisów musi być mini-
mum 100. Jeśli tak będzie,
burmistrz Strzegomia, za-
sięgnie opinii w tej sprawie
Komendanta Wojewódzkie-
go Policji i przygotuje projekt
uchwały.

- Jak już niejednokrotnie
informowałem, opinie o funk-

cjonowaniu Straży Miejskiej,
także w Strzegomiu, są bar-
dzo zróżnicowane od bardzo
dobrych po bardzo nega-
tywne. Zgodnie z procedurą,
przygotuję projekt uchwały
Rady Miejskiej, a wyniki
głosowania radnych zdecy-
dują o jej przyszłości - mówi
Zbigniew Suchyta, burmistrz
Strzegomia.

W ostatnich dwóch la-

tach Straż Miejska w Strze-
gomiu otrzymała nową sie-
dzibę, co znacznie podniosło
standard warunków pracy,
a także nowy samochód,
który ułatwił wykonywanie
zadań patrolowych i inter-
wencyjnych.

Teraz decyzja należy do
radnych Rady Miejskiej.

Źródło:  um.strzegom.pl



Wałbrzych nie służy
małym przedsiębiorcom

W latach 2009-2011 
w Wałbrzychu zarejestro-
wało się nowych małych
przedsiębiorców 2879, na-
tomiast ilość firm rezyg-
nujących ze swojej działal-
ności sięgnął aż 3521.
Biorąc to pod uwagę,  tylko
w tym okresie ilość osób
prowadzących działalność
gospodarczą zmniejszyła się
o 642.

Natomiast w tym samym
okresie miasto Świdnica w
ogólnym bilansie również
rejestruje ubytek , jednak
tylko o 132 firmy ( 2009-
2011 - nowo zarejestrowane
firmy 1805, wyrejestrowane
1937)

Sytuacja jest w rzeczy-
wistości o wiele gorsza niż
wykazują to oba ujemne bi-
lanse. Statystykę sztucznie
poprawiają Powiatowe Urzę-
dy Pracy w obu miastach. 
W ramach kilku progra-
mów zwalczania bezrobocia
udzieliły one ogromnego
wsparcia finansowego oso-
bom, które chciały prowa-
dzić własną działalność gos-
podarczą lub na rzecz
wspierania rozwoju małej i śred-
niej przedsiębiorczości. Bezzwrot-
ne dotacje kuszą wiele osób, więc

te decydują się na założenie włas-
nej działalności gospodarczej. Wa-
runkiem otrzymania pieniędzy
jest m.in. prowadzenie własnej fir-
my przez minimum rok. 

Powiatowy Urząd Pracy w Świd-
nicy  w roku 2010 udzielił bez-
zwrotnego wsparcia 392 osobom
na łączną kwotę 7.279.887,99zł,
w roku 2011 pomoc otrzymały
103 osoby na łączna kwotę
1.512.027,34zł. Natomiast w
bieżącym roku skorzystać może
108 osób na łączną kwotę
1.522.932,56zł.

Również Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wałbrzychu udziela
znaczącego wsparcia dla poprawy
funkcjonowania małej i średniej
przedsiębiorczości. 

W roku 2010 taką pomoc otrzy-
mało 380 osób na łączną kwotę
7.179.100zł. Znacznie mniej środ-
ków rozdano już w 2011r., bo
3.802.300zł dla 243 osób. Nato-
miast do końca 2012r. planuje się
udzielić wsparcia tylko 146 oso-
bom na łączną kwotę 2.022.799zł 

Jak zatem widać, gdyby nie
programy realizowane przez Urzę-
dy Pracy skala znikających firm
byłaby znacznie większa. Jednak
prawdziwą katastrofą mogą oka-
zać się dane z 2012-2013r. 

Przybywa marketów, ubywa
lokalnych firm 

Wszędzie tam , gdzie tylko znaj-
dzie się kawałek przestrzeni wcześ-
niej czy później wyrasta duży lub
mały market związany z między-
narodową siecią handlową. 
W Wałbrzychu sytuacja sięga już
absurdu, zamiast PKS-u miesz-

kańcy będą mieli kolejny market.
pomimo, że dwadzieścia metrów
dalej stoi już inny. Podobnie jest z
ul. Rycerską w części przylegającej
do Rynku - tam winien stanąć
parking samochodowy, nawet
dwupoziomowy. Jednakże władze
Wałbrzycha wolały zająć cześć
chodników i powstawiać znaki
płatnego miejsca postoju, niż zre-
zygnować z planów oddania po-
wyższego placu pod budowę mar-
ketu. Jak wielki dar przekonywa-
nia urzędników mają markety
świadczy choćby fakt, gdzie na
drodze krajowej - ulicy Wrocław-
skiej pod wybudowany market
wstawiono bardzo drogą sygnali-

zację świetlną, aby ułatwić
klientom marketu wjazd 
i wyjazd z parkingu. Światła
przez wiele miesięcy bloko-
wały ruch uliczny, aż w koń-
cu pod wpływem protestów
kierowców wyłączono je na
stałe. 

Promarketowa polityka
gminy musiała skończyć się
tragedią dla lokalnego hand-
lu, który z roku na rok top-
nieje. Władze miasta 
w Wałbrzycha w końcu do-

strzegły problem i w październiku
br. zorganizowały spotkanie 
z przedstawicielami małych skle-
pów, gdzie funduje się im darmo-
we szkolenia zatytułowane: „jak
konkurować z marketami”. Ini-
cjatywa to, choć z zasady godna
pochwały, to jednakże mocno
spóźniona, mająca charakter
musztardy po obiedzie.   

W Świdnicy władze organizują
od kilku lat konkurs dla młodych
przedsiębiorców tzw. „Debiuty
Gospodarcze”. Nagroda w bieżącej

edycji dość wysoka, bo łączna
pula grantów sięga 60 tys złotych,
to jednak brakuje chętnych do
zakładania własnej działalności
gospodarczej, a ilość zgłoszeń wy-
nosi zaledwie jedenaście. 

Prawdziwa katastrofa 
dopiero przed nami 

Nadchodzący rok 2013 nie
przyniesie dobrych informacji dla
przedsiębiorców, szykują się bo-
wiem podwyżki podatków lokal-
nych  i państwowych, paliw oraz
drugie uderzenie kryzysu global-
nego. 

W Polsce mały przedsiębiorca
jest skazany na dożywotnie płace-
nie „haraczu” samorządom oraz
innym podmiotom państwowym.
Nie ma natomiast co liczyć  na
jakąkolwiek pomoc ze strony  pań-
stwa czy samorządu, które na-
stawione są na wpływ danin od
małych firm.

Nadmiernie wysoka stawka
ZUS często bywa gwoździem do
trumny mikroprzedsiębiorcy.
Przedsiębiorcy nie są w stanie
także wystarczająco poradzić so-
bie ze zbyt często zmieniającymi
się przepisami prawa oraz liczny-
mi barierami w postaci procedur
administracyjnych, licencji czy
zezwoleń. Biurokracja skutkuje
tym, że mały przedsiębiorca zmu-
szony jest większość swojego cza-
su przeznaczyć na łamanie tych
barier zamiast na skupienie się
nad rozwojem firmy. 

Dariusz Gustab
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Lokalne 
firmy

masowo upadają
Komentarz
Sytuacja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw w o wiele większym stopniu zależy od bieżącej
sytuacji gospodarczej, niż ma to miejsce w firmach dużych. Wynika to z mniejszych możliwości za-
bezpieczenia kapitału „na czarną godzinę” oraz zatorów płatniczych, które są powodem większoś-
ci problemów z bieżącą płynnością. Dodatkowo w ostatnich latach zmieniła się polityka banków, któ-
re mniej chętnie kredytują działalność gospodarczą.  Duża liczba zamykanych firm, wynika też ze
specyfiki polskiego rynku pracy i uwarunkowań o charakterze instytucjonalnym. Znaczna część osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą traktuje tę formę swojej aktywności jako meto-
dę ucieczki przed bezrobociem, przy okazji korzystając z pieniędzy urzędów pracy na aktywizację
lub też na rozpoczęcie działalności. Te przedsiębiorstwa jako pierwsze odczuwają skutki spadku ko-
niunktury gospodarczej. Są bowiem prowadzone przez osoby, które robią to z przypadku i nie mają
podstawowej wiedzy ekonomicznej ani nie są skłonne współpracować z innymi podmiotami. Firmy
nie mogą też liczyć na specjalne traktowanie ze strony państwa i samorządów terytorialnych. Sytuacja
finansowa sektora publicznego w najbliższych 2-3 latach nie pozwoli na obniżkę podatków ani na
jakiś spektakularny program pomocowy. Oczekiwać raczej należy podwyżki podatków i składek na
ZUS. Jest to skutkiem przesadzonych i niestety bardzo często nietrafionych inwestycji publicznych
oraz problemów z systemem emerytalno-rentowym. Poważne zadłużenie państwa i gmin oraz zmniej-
szające się wpływy z podatków, nie pozostawiają wątpliwości co do przyszłej polityki tych podmio-
tów.  Kończą  się w zasadzie środki unijne alokowane na lata 2007-2013, a NBP nie zamierza ob-
niżać stóp procentowych .
Działalność korporacji ponadnarodowych, najczęściej zorganizowanych w formie spółek prawa hand-
lowego, również uzależniona jest od koniunktury gospodarczej, ale w o wiele mniejszym stopniu. W
ostatnich latach gminy i województwa urządzały specyficzny wyścig o jak największą liczbę inwes-
torów, którzy mieli zasilić budżety samorządów i zmniejszyć poziom bezrobocia. Tymczasem z per-
spektywy czasu stwierdzić można, że działania te nie wygenerowały znaczących wpływów podat-
kowych, a spadek bezrobocia był chwilowy. Większość lokowanych na specjalnych zasadach przed-
siębiorstw zatrudniała na zasadach zwanych „umowami śmieciowymi” i zajmowała się mało inno-
wacyjną działalnością opartą na umiejętnościach manualnych pracowników lub handlem. 
Z makroekonomicznego punktu widzenia lepszych perspektyw należy oczekiwać za 3-4 lata, kiedy
pojawią się nowe środki z UE oraz zwiększy się konsumpcja na rynkach zachodniej Europy. Właś-
cicielom małych przedsiębiorstw pozostaje wytrwać do tego czasu, licząc na własną pomysłowo-
ść. Wielu z nich na pewno zrezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej, a część przejdzie
do szarej strefy.

Dr Marcin Brol
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Dokończenie ze str. 1
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Podczas konkursu szat-
kowania kapusty miesz-
kanka Ruszkowic Stefa-
nia Orfin pokonała trzech
panów  szatkując w ciągu
półtorej minuty 5 kg ka-
pusty. Najlepszy z Panów
posztakował 3kg 80 dag.
W konkursie gołąbkowe
szaleństwo swoje gołąbki
komisji jurorów zgłosiło
aż 28 uczestników, w tym
indywidualnie panie oraz
zespoły m.in. koła gospo-
dyń i uczniowie ZS
Dzierżoniów. I tu pierwsze
miejsce za najsmaczniejsze
gołąbki zdobył Zespół Gro-
dzianie – gołąbki wyko-
nała Krystyna  Jasińska.
Drugie miejsce zdobyła
członkini KGW Kietlin Jola
Zalewska, trzecie miejsce
uczniowie Zespołu Szkół w
Dzierżoniowie. W konkur-

sie gastronomicznym
wzięły udział  również re-
nomowane hotele z Wro-
cławia. Pełne wigoru ka-
puściane konkursy prze-
platane były występami
estradowymi Grodzian,
tańcami Joanek oraz ze-
społów Produkt Maku 
z udziałem Uli Milewskiej
i R&M.Dodajmy, że at-
rakcją kapuścianego świę-
ta były także liczne nie-
spodzianki gastronomicz-

ne przygotowane przez na-
sze Koła Gospodyń Wiej-
skich, a prezentowane 
i sprzedawane na terenie
folwarku wojsławickiego w
kuźni.Wielkie wyrazy
uznania należą się Marze-
nie Kuzyk, która udeptała
największą beczkę kapu-
sty, zgodnie z tradycją - nie
mechanicznie a nogami.

Źródło: um.niemcza

II Śląski Festiwal Kapusty  
w Wojsławicach

NNiieemmcczzaa    

Na początku października odbył się w wojsławickim Arboretum 
II Śląski Festiwal Kapusty. Pomimo wyjątkowego chłodu impreza
udała się znakomicie.  W pokazie szatkowania wzięły udział
wszystkie Koła Gospodyń z terenu Gminy Niemcza, samorządowcy
oraz Zespół Grodzianie.

W dniu 8.10.2012 
w siedzibie Urzędu Gminy
została podpisana umo-
wa pomiędzy gminą Czar-
ny Bór, a Konsorcjum
Firm, którego liderem jest
Spółdzielnia Rzemieślni-
cza „Wielobranżowa“ 
z Kłodzka, a Partnerem
firma DOPELTECH z War-
szawy na zakup i montaż
oświetlenia ulicznego za-
silanego energią słoneczną
i wiatrową. Zadanie, pole-
gające na zakupie i mon-
tażu 30 punktów oświet-
leniowych na terenie Czar-
nego Boru dofinansowane
zostało przez Unią Euro-
pejską z EFRROW w ra-
mach działania 321 Pod-
stawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Całko-
wita wartość inwestycji to
blisko 400.000 zł., w tym
ok. 242.000 zł pochodzi 
z Urzędu Marszałkowskie-
go. 

Wcześniej, montaż
urządzeń do wytwarzania
energii ze źródeł odna-
wialnych, wykorzystywa-
nej do oświetlenia miejsc
publicznych został wyko-
nany na terenie gminy
Stare Bogaczowice. Zain-
stalowano tam 20 latarń
hybrydowych zasilanych
ogniwami słonecznymi (fo-
towoltaicznymi) oraz tur-
biną wiatrową i wypo-
sażonych w oprawę oś-
wietleniową typu LED na
odpowiednim wysięgniku,
umieszczoną na 10 met-
rowych słupach stalowych.

Lampy hybrydowe za-
stosowane w projektach
działają w oparciu o elek-
tryczność powstałą po-
przez przechwytywanie
energii słonecznej za po-
mocą paneli fotowoltaicz-
nych oraz energii wiatru
przy użyciu turbin wiatro-
wych. Kombinacja ta spra-
wia, że systemy takie są
bardziej praktyczne w sto-
sunku do systemów oś-

wietleniowych opierających
się jedynie na energii po-
chodzącej tylko z paneli fo-
towoltaicznych. Wykona-
na instalacja oświetlenia
hybrydowego wyposażona
jest w akumulatory po-
zwalające na nieprzerwane
działanie systemu w pro-
jektowanym przedziale
czasowym ( trzy do pięciu
dni) , niezależnie od wa-
runków atmosferycznych.
W praktyce oznacza to, że
jeśli zdarzy się pięć dni po-
chmurnych i zarazem bez-
wietrznych, to światła
uliczne nie przestaną
działać. 

Źródło: um.czarnybor
Źródło: um.starebogaczewice

Punkty oświetleniowe zasilane
energią odnawialną na terenie
Czarnego Boru

CCzzaarrnnyy  BBóórr



Jednej z polskich rodzin,
która ma piątkę dzieci, jed-
na z niemieckich gmin dała
dom, żeby tylko nie wraca-
li do Polski, gdzie zamierza-
li się osiedlić po wielu latach
na obczyźnie. Inna nie-
miecka gmina sprzedaje
działki budowlane z raba-
tem 5 euro na każdym met-
rze kwadratowym od jed-
nego nowo sprowadzonego
malucha. 

Na Węgrzech centropra-
wicowy rząd Wiktora Orba-
na przygotował projekt usta-
wy, która przewiduje, że ro-
dziny mające co najmniej
dwójkę dzieci otrzymają
większą emeryturę niż ro-
dziny bezdzietne lub mające
tylko jednego potomka. Po-
nadto ten sam rząd wpro-
wadził już dla wielodziet-
nych rodzin ulgi podatkowe
– od każdego dziecka po-
datnik odpisuje od podatku
10 tys. HUF (około 147 zł)
miesięcznie. Z drugiej stro-
ny grupa niemieckich
posłów zaproponowała
wprowadzenie dodatkowego
obciążenia podatkowego
(około 1 proc. dochodów) dla
Niemców powyżej 25. roku
życia, którzy nie posiadają
dzieci, aby w ten sposób za-
bezpieczyć opłacanie usług
socjalnych w przyszłości. 

Prawda jest taka, że na
dzieciach państwo zarabia,
a koszt ich wychowania to
dla wielu krajów z polityką
prorodzinną inwestycja, jak
powiedział noblista, „spe-
cyficzna”, ale jednak naj-
ważniejsza. A my teraz
mamy stadiony, no nic tyl-
ko się cieszyć…

Tymczasem po otwarciu
granic i przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej z na-
szego kraju wyjechały ty-
siące młodych rodzin. Wie-

le z nich w nowym kraju wy-
daje na świat swoje potom-
stwo, które w przyszłości
tam będzie budowało do-
brobyt. W 2010 roku tylko
w Anglii i Walii urodziło się
19,7 tysiąca, a w 2011 roku
– prawie 21 tysięcy pol-
skich dzieci. Szacuje się, że
w 2014 roku w Wielkiej
Brytanii będzie mieszkało
już około 200 tysięcy pol-
skich dzieci! Jeśli one
wszystkie zostaną na Wy-
spach, to można wyliczyć,
jakimi kwotami wzbogacą
przyszłe finanse publiczne
Londynu.

W 2011 roku średnia ty-
godniowa płaca osoby pra-
cującej w pełnym wymiarze
czasu wyniosła w Wielkiej
Brytanii 500 GBP brutto.
Oznacza to zarobek roczny
na poziomie 26 000 GBP. 
Z tej kwoty osoba pracująca
zapłaci podatek dochodowy
w wysokości 3579 GBP rocz-
nie (20 procent podstawy
opodatkowania) oraz skład-
kę ubezpieczeniową 2209
GBP (12 procent podstawy
opodatkowania) rocznie. 

Poza tym pracodawca
zapłaci za pracownika do-
datkowe ubezpieczenia kra-
jowe w wysokości 2555 GBP
rocznie. Z powyższych wyli-
czeń wynika, że pracownik
dostanie rękę 20 212 GBP,
czyli prawie 71 procent, 
a państwo otrzyma łącznie
8343 GBP, czyli nieco ponad
29 procent całkowitych wy-
datków pracodawcy z tytułu
jego pracy.

Plany brytyjskich władz
mówią, że wiek emerytalny,
który teraz wynosi 65 lat,
zostanie podniesiony do 70
lat, ale ma się to stać do-
piero od roku 2050 i nie
wiadomo, czy obejmie to
aktualnych pracowników.

Znacznie wcześniej, bo od
roku 2016 wiek emerytalny
ma zwiększyć się  do 66 lat. 

Oznacza to, że przeciętny
pracownik po studiach, któ-
ry będzie pracował całe
życie, uwzględniając jeden
rok na bezrobociu, prze-
pracuje 41 lat życia. W tym
czasie tylko z tytułu swojej
pracy przekaże brytyjskie-
mu państwu kwotę ponad
342 tysiące GBP. Wspom-
niane powyżej 200 tysięcy
polskich dzieci tylko 
w związku ze swoją pracą
zasili brytyjskie finanse gi-
gantyczną sumą ponad
68,4 mld GBP! A należy za-
znaczyć, że są to wyliczenia,
nieuwzględniające przyszłej
inflacji i przyszłego wzrostu
płac.

Jednak to nie wszystkie
haracze, jakie polskie dzie-
ci zapłacą brytyjskiemu fis-
kusowi. Do tego dochodzi
jeszcze przecież cała seria
podatków, jak VAT (aktual-
nie podstawowa stawka wy-
nosi 20 procent), różne po-
datki akcyzowe od paliw, al-
koholi, papierosów, samo-
chodów czy hazardu, poda-
tek katastralny (około 
1 procent wartości nieru-
chomości), podatek od czyn-
ności cywilnoprawnych, CIT,
podatek od zysków kapi-
tałowych, podatek od spad-
ków i darowizn, cła, podatek
od lotów pasażerskich czy
podatek od zmian klima-
tycznych. W roku podatko-
wym 2012-13 łączne do-
chody brytyjskiego budżetu
z tych podatków (nie-
uwzględniające dochodów
władz lokalnych) wyniosą
331 mld GBP. 

Oznacza to, że na jedne-
go pracującego Brytyjczyka,
w tym na każde z 200 ty-
sięcy polskich dzieci, poza

podatkiem dochodowym 
i ubezpieczeniem społecz-
nym przypadnie do zapłace-
nia średnio 11 324 GBP
rocznie podatków (56 pro-
cent pensji netto w wyso-
kości 20 212 GBP). Czyli aż
niemal 69 procent (19 667
GBP) tego, co zarobi brytyj-
ski przeciętny pracownik
(28 555 GBP), jest mu za-

bierane w formie różnych
podatków i składek.

Można śmiało oszaco-
wać, że razem 200 tysięcy
polskich dzieci w ciągu 41
lat pracy wzbogaci brytyjski
system finansów publicz-
nych niebagatelną kwotą
ponad 161 mld GBP! To nie-
mal trzecia część rocznego
budżetu Wielkiej Brytanii!

To około 844 mld zł, czyli
mniej więcej tyle, ile ak-
tualnie wynosi całkowite
zadłużenie publiczne Polski!
A przecież po roku 2014
Polki nagle nie przestaną ro-
dzić dzieci w Wielkiej Bry-
tanii. A czy ktoś policzył, ile
polskich dzieci rodzi się 
w innych krajach?

źródło: 
Portal Rodzina Katolicka
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Polskie dzieci
wzbogacą 
brytyjskiego 
fiskusa
Tylko dzieci polskich rodzin, które urodziły się 
w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, w ciągu
swojego życia zapłacą brytyjskiemu fiskusowi co
najmniej tyle, ile wynosi zadłużenie publiczne 
Polski.
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Policjanci z Komisariatu
III Policji w Wałbrzychu otrzy-
mali zgłoszenie o włamaniu
do trzech pomieszczeń piw-
nicznych. Sprawca zerwał
kłódki i z wnętrza ukradł pa-
nele podłogowe, sokowirów-
kę, krajalnicę, karnisze, ser-
wis obiadowy oraz węgiel 
i drewno opałowe. Straty osza-
cowano na prawie 1.000 zł.

Policjanci zajmujący się tą
sprawą, na podstawie ze-
branego materiału, szybko
wytypowali potencjalnego
sprawcę i wczoraj zatrzyma-
li 19-letniego mieszkańca
Wałbrzycha. Podczas prze-
szukania mieszkania matki
19-latka odnaleziono skra-

dzione rzeczy, które wróciły
już do właścicieli. 43-letnia
matka sprawcy nie mogła
pogodzić się z utratą dopie-
ro, co uzyskanych dóbr. Szar-
piąc za ubranie i wyzywając
usiłowała wpłynąć na poli-
cjantów prowadzących prze-
szukanie, aby odstąpili od
czynności służbowych. 

W związku ze sprawą za-
równo matka jak i syn trafi-
li do policyjnego aresztu.
Jeszcze dziś każde z nich
usłyszy zarzuty. 

Kobiecie grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności,
natomiast mężczyzna może
trafić za kraty nawet na 10
lat. 

Do policyjnego aresztu trafili: 19-letni mieszka-
niec Wałbrzycha i jego 43-letnia matka.
Mężczyzna podejrzewany był o kradzieże 
i włamania do piwnic. Jego łupem padł sprzęt
gospodarstwa domowego oraz węgiel i drewno
opałowe. Kobieta zaatakowała policjantów pod-
czas przeszukania mieszkania. Żal jej było od-
dać dopiero, co „nabyty” serwis obiadowy.

Matka i syn w policyj-
nym areszcie

Wrocławscy policjanci za-
trzymali młodą kobietę, po-
dejrzaną o szereg kradzieży,
które miały miejsce w jed-
nym ze szpitali na terenie
miasta. 26 - latka wchodziła
do placówki służby zdrowia
i wykorzystując nieuwagę
personelu oraz nieobecność
pacjentów wynosiła z pokoi
pieniądze i inne przedmioty.
Teraz może jej grozić kara do
5 lat pozbawienia wolności. 

Funkcjonariusze Wy-
działu Wywiadowczego i In-
terwencyjnego Komendy
Miejskiej Policji we
Wrocławiu zatrzymali 26-
latkę, podejrzewaną o kra-
dzież na terenie jednego ze
szpitali. Informację o kra-
dzieży przekazał dyżurnemu
mąż pokrzywdzonej. Gdy
wywiadowcy przyjechali na
miejsce, podejrzewana właś-
nie opuszczała szpital. Na-

tychmiast została zatrzyma-
na. W wyniku zdarzenia
starsza kobieta straciła 150
złotych. Dalsze czynności 
w tej sprawie prowadzili po-
licjanci Wydziału Kryminal-
nego z komisariatu na
wrocławskich Krzykach. 
W ich wyniku funkcjona-
riusze ustalili, że zatrzyma-
na kobieta ma na swoim
koncie kradzieże na szkodę
łącznie ośmiu osób. Jej
łupem padło blisko 2500 zł,
a także telefony, zegarek i do-
kumenty. 26 - latka wcho-
dziła do szpitala wykorzys-
tując nieuwagę personelu
oraz nieobecność pacjen-
tów, następnie wynosiła z po-
koi pieniądze i inne przed-
mioty.

Wrocławscy policjanci zatrzymali młodą kobietę,
podejrzaną o szereg kradzieży, które miały miejs-
ce w jednym ze szpitali na terenie miasta. 26 - lat-
ka wchodziła do placówki służby zdrowia i wyko-
rzystując nieuwagę personelu oraz nieobecność
pacjentów wynosiła z pokoi pieniądze i inne przed-
mioty. Teraz może jej grozić kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

Kradła w szpitalu 

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji w
Dzierżoniowie 3 październi-
ka br. zatrzymali 22-letnią
mieszkankę powiatu dzierżo-
niowskiego, podejrzaną 
o fałszowanie pieniędzy oraz
wprowadzania ich do obiegu.
Cała sprawa zaczęła się 22
września br. Wtedy dzierżo-
niowscy policjanci zostali
powiadomieni przez 18-let-
nią kobietę, że dzień wcześ-
niej została oszukana przez
nieznaną jej kobietę przy
sprzedaży telefonu komór-
kowego. Jak wynikało z re-
lacji pokrzywdzonej na jed-
nym z portali wystawiła do
sprzedaży telefon komórko-
wy. W niedługim czasie
skontaktowała się z nią ko-
bieta, która była zaintereso-
wana zakupem tego telefo-
nu. Została uzgodniona
kwota sprzedaży na 350 zł.
Obie kobiety umówiły się
późnym wieczorem pod jed-
nym z dzierżoniowskich mar-
ketów celem zakończenia
transakcji. Tam sprawczyni
przekazała pieniądze w

umówionej kwocie otrzy-
mując telefon komórkowy.
Następnego dnia pokrzyw-
dzona stwierdziła, że została
oszukana. Kobieta odkryła,
że pieniądze otrzymane ze
sprzedaży są fałszywe. Było
to 6 banknotów o nomi-
nałach po 50 zł oraz 5 ban-
knotów o nominałach po 10
zł, które to nominały posia-
dały te same numery seryj-
ny. Nie posiadały zabezpie-
czeń i cech wymaganych

przy polskich znakach pie-
niężnych. Wykrycie sprawcy
utrudniał fakt, że kobiety nie
wymieniły się numerami te-
lefonów, ani żadnymi dany-
mi osobowymi, a kontakt od-
bywał się komunikatorami w
sieci. Przełom w śledztwie
nastąpił w dniu 3 paździer-
nika, kiedy dzierżoniowscy
policjanci ustalili sprawcę
tego przestępstwa. Okazała
się nim 22-letnia mieszkan-
ka powiatu dzierżoniow-

skiego. Jak ustalili funkcjo-
nariusze sprawczyni zeska-
nowała pieniądze i wydru-
kowała je na własnym sprzę-
cie komputerowym. Kobieta
usłyszała już zarzuty fałszo-
wania pieniędzy oraz wpro-
wadzenia ich do obrotu za co
grozi jej kara pozbawienia
wolności na czas nie krótszy
od 5 lat, a nawet kara 25 lat
pozbawienia wolności. 

Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 22-letnią kobietę, która dwa tygodnie wcześ-
niej podrobionymi przez siebie pieniędzmi o nominałach 50 i 10 zł kupiła tele-
fon komórkowy. Teraz za fałszowanie pieniędzy grozi jej kara pozbawienia wol-
ności na czas nie krótszy od 5 lat, a nawet kara 25 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci zatrzymali kobietę fałszującą pieniądze

Do zdarzenia doszło 
5 października około godz.
0:45. Oficer dyżurny ko-
mendy w Wałbrzychu otrzy-
mał zgłoszenie o awanturze
domowej. Na ulicę Szkolną 
w Wałbrzychu został skiero-
wany najbliższy policyjny
patrol. Na miejscu funkcjo-
nariusze zastali matkę, któ-
ra obawiając się syna uciekła
na klatkę schodową. Jak
się okazało pijany 35-latek
awanturował się ze swoim
bratem. Mężczyzna zacho-

wywał się również agresyw-
nie w stosunku do interwe-
niujących policjantów. Z za
pleców wyciągnął nóż i za-
atakował mundurowych.
Funkcjonariusze obezwład-
nili pijanego 35-latka.
Mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu. Miał prawie
2,5 ‰ alkoholu w organiz-
mie. 

Po wytrzeźwieniu, 35-la-
tek w prokuraturze usłyszał
zarzuty czynnej napaści oraz
znieważenia funkcjonariuszy

policji. Mężczyzna trafił pod
policyjny dozór. Za po-
pełnione przestępstwo grozi
mu kara do 10 lat 

źródło:dolnoslaska.policja

Zarzut czynnej napaści i znieważenia policjantów usłyszał 35-letni
mieszkaniec Wałbrzycha, zatrzymany w czasie interwencji domowej. Pi-
jany mężczyzna zaatakował policjantów nożem kuchennym. 

Zaatakował nożem interweniujących policjantów

R E K L A M A
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Przedszkole Niepubliczne BAJKA
oraz Oddział Żłobkowy
ul. Bogusławskiego 2  Wałbrzych
tel.74 84 232 09
tel.502 249 174

Przedszkole Niepubliczne 
JEDYNECZKA
ul. Mickiewicza 17a Wałbrzych
tel.74 84 263 40 lub 46
tel.666 557 921

Przedszkole Niepubliczne 
Koniczynka
Osiedle Sudeckie 12  Świebodzice 
tel.74 640 27 21

Przedszkole Niepubliczne 
Koniczynka I
ul. Świdnicka 32-34  Świebodzice
tel.74 854 02 46
tel.602 231 533

Przedszkole Niepubliczne 
Koniczynka II 
ul. Warszawska 1 Boguszów-Gorce 
tel.74 84 40 455

Wałbrzych:                                                     Świebodzice:                                                  Boguszów-Gorce: 

Tel. 602 231 533

Okres pobytu w przedszkolu jest niezwykle ważny dla każdego dziecka. To wtedy uczy się, jak prawidłowo funkcjonować 
w grupie, wtedy również przyswaja wiedzę, która przydaje  się nie tylko w przedszkolu, ale i w dalszym życiu dziecka. 
Dlatego ważne jest aby prowadzone było przez profesjonalistów z dużym doświadczeniem.

Wielu rodziców stawia sobie pytanie -
dlaczego warto posłać dziecko do
przedszkola i czy w ogóle je tam po-
syłać? 

Odpowiedź brzmi - tak, warto. Prze-
ważnie to mama zostaje z maluchem
do2 roku życia, a potem może go posłać
do przedszkola, do najmłodszej grupy.
Często zdarza się również, że rodzice po-
trzebują wsparcia w pierwszych dniach
pobytu dziecka w przedszkolu. Jest wie-
le plusów uczęszczania dziecka do przed-
szkola. Każdy z nich jest ważny z punktu
widzenia jego dalszego rozwoju. Dziecko
najszybciej i najbardziej rozwija się w okre-
sie między 1 a 5 rokiem życia. Wtedy ujaw-
niają się jego zdolności i umiejętności, 
a także talenty. Każda umiejętność, każdy
talent, w który się zainwestuje, przynie-
sie w przyszłości korzyści

Rozwój intelektualny przedszkolaka 
w badaniach Loeb i in.

Zarówno dzieci wychowywane w domu
jak i uczęszczające do przedszkoli oceniono
pod kątem umiejętności matematycz-
nych i językowych. Oceniano umiejętno-
ść rozpoznawania liter, wyrazów, wyod-
rębniania zgłoski rozpoczynającej 
i kończącej słyszany wyraz, rymowania,
zasób słownictwa oraz zdolność rozu-

mienia słów. Test matematyczny badał
znajomość cyfr oraz orientację prze-
strzenną i zdolność rozwiązywania pro-
blemów.

Okazało się, że najlepiej w tym zakre-
sie wypadały dzieci posłane do przedszkola
już w  między drugim a trzecim rokiem
życia, pod warunkiem że trafiły do pla-
cówki o wysokim standardzie. Dzieci,
które wcześniej uczęszczały do żłobka, czy
też podjęły edukację przedszkolną później
nie różniły się pod tym względem od dzie-
ci wychowywanych w domu. Dzieci, któ-
re w wieku 2-3 lat trafiły do zwykłych,
publicznych przedszkoli także nie były bar-
dziej rozwinięte intelektualnie. 

Przedszkole  okazało się też pomagać
w rozwoju intelektualnym dzieci 
z różnych środowisk domowych. 

Bogactwo zabawek edukacyjnych,
książeczek i rozwijających intelektualnie za-
baw pobudzało rozwój poznawczy dzieci.
Jako obiektywni i doświadczeni pedago-
dzy wiemy, że dziecko nie może trafiać w
przypadkowe ręce Pamiętajmy o tym, że
okres dzieciństwa jest jedynym takim w
życiu, kiedy można bawić się i być bez-
troskim. Potem, gdy zacznie się szkoła, nie
będzie już na to tyle czasu.

Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie
wpływa na rozwój wszystkich umiejętnoś-

ci. Dziecko systematycznie uczęszczające
do przedszkola bierze udział 

w zajęciach prowadzonych
przez nauczyciela 

i specjalistów zajęć
dodatkowych. Poz-

naje na nich
nowe zagad-
nienia z za-

kresu języ-
kowego,
m a t e -
m a -

tycznego, przyrodniczego. Rozwija swoje
umiejętności ruchowe, biorąc udział w za-
jęciach sportowych. Uczy się kilku języków
obcych, gry na skrzypcach, próbuje bawić
się w balet. Ważne, by zajęcia były prowa-
dzone w odpowiedni, ciekawy sposób w for-
mie zabawy, a to mogą sprawić tylko spe-
cjaliści z doświadczeniem, bo im nie umknie
żaden szczegół. Mając doświadczenie, patrzą
na dzieci i wiedzą co jest im potrzebne. Tak
ważny etap w życiu dziecka nie może  być
poligonem, na którym można ekspery-
mentować, bo następnie nadrobić stracony
czas  na odpowiedni rozwój dziecka czasem
jest bardzo trudny.

Wybór właściwego przedszkola jest
bardzo ważny, bardzo szybko procen-
tuje i efekty są widoczne w rozwoju in-
telektualnym i fizycznym dziecka.

Dziecko to mały człowiek. Nie oznacza
to jednak, że jego potrzeby w związku 
z tym są mniejsze - wręcz przeciwnie.
Oprócz miłości, ubrań i mądrych zabawek
potrzebuje bodźców, które w odpowiedni
sposób mogą ukierunkować jego rozwój.
W przeciwnym wypadku traci z wiekiem
naturalną chęć nauki. Ważne jest więc by
dziecko trafiło w ręce najlepszych specja-
listów- profesjonalistów z doświadcze-
niem i zamiłowaniem do pracy z dziećmi.
Prowadząc rozmowy kwalifikacyjne z
przyszłymi pracownikami bierzemy pod
uwagę również charakter człowieka, czy
przebywanie z dzieckiem jest dla niego
przyjemnością i zaszczytem.

Wszyscy psychologowie są zgodni, że
dzieciństwo to najważniejsze etap 
w życiu. Od niego zależy w znacznym
stopniu dalszy rozwój człowieka. To właś-
nie ten okres, w którym kształtują się pod-
stawowe funkcje psychiczne i biologiczne.
Warto mieć tego świadomość, a wtedy
każdy  będzie się starał jak najbardziej

wspomóc dziecko w harmonijnym roz-
woju. Bardzo ważnym elementem jest, by
przedszkole nie było wyposażane i przy-
gotowywane przez osoby, które nie mają
w tym zakresie doświadczenia lub kierują
się ponad miarę względami ekonomicz-
nymi, ponieważ warunki materialne tech-
niczne, zwłaszcza ich szczegóły, tworzą się
na wielkie dzieło. To nie tylko pasja i miłość
do dzieci, ale i odpowiednie przygotowanie
naukowe oraz doświadczenie pozwala
stworzyć miejsce dla dziecka, które jest bez-
pieczne i wzorcowe pod względem doboru
zabawek, pomocy czy kącików zajęć.
Wprawne oko pomoże wychwycić niedo-
skonałości i w porę subtelnie, i dyploma-
tycznie ingerować, by dać dziecku to, co
najlepsze. 

Według MEN Pierwsze lata życia dziec-
ka decydują o jego rozwoju i dalszych
losach. Znacząca część możliwości inte-
lektualnych człowieka kształtuje się 
w pierwszych latach życia. Większość
wrodzonych predyspozycji rozwija się in-
tensywnie w wieku przedszkolnym, doty-
czy to także zdolności uczenia się.
Działania edukacyjne, stymulowanie roz-
woju intelektualnego i społecznego dziec-
ka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie
w okresie przedszkolnym. Jest to także
najlepszy okres na zapobieganie ewen-
tualnym trudnościom w nauce - niwelo-
wanie dysharmonii rozwojowych, terapię
zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań śro-
dowiskowych. Umiejętności, które małe
dzieci wynoszą z przedszkola, procentują
w szkole lepszymi wynikami w nauce, 
a w dorosłym życiu lepszym funkcjono-
waniem społecznym i zawodowym.

WWyybbóórr  wwłłaaśścciiwweeggoo  pprrzzeeddsszzkkoollaa  
mmaa  dduużżee  zznnaacczzeenniiee

WWyybbóórr  wwłłaaśścciiwweeggoo  pprrzzeeddsszzkkoollaa  
mmaa  dduużżee  zznnaacczzeenniiee

nnoowwee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa

zzaabbaawwaa,,  zzaabbaawwaa

nnoowwii  lluuddzziiee

artykuł sponsorowany



Projekt obejmował za-
dania zrealizowane przez
gminy w zakresie likwida-
cji barier w dostępie osób
niepełnosprawnych do
pełnego udziału w życiu
społecznym.  Z danych Oś-
rodka Pomocy Społecznej

w Szczawnie-Zdroju wyni-
ka, że osób niepełnos-
prawnych lub dotkniętych
problemem niepełnos-
prawności jest ok. 750, co
stanowi ponad 13% ogółu
mieszkańców Gminy.

Sytuacja osób nie-

pełnosprawnych oraz
działania przeciw wyklu-
czeniu społecznemu okreś-
lona została w Gminnej
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Szczawna-Zdroju na lata
2009-2013. Priorytetem 
w działaniach samorządu
stała się likwidacja barier
architektonicznych w obiek-
tach użyteczności publicz-

nej i na obszarze miejskiej
przestrzeni oraz zwiększe-
nie dostępu do Urzędu  po-
przez wykorzystywanie
Elektronicznej Skrzynki
Podawczej.

W ramach realizacji pro-
jektu  w zakresie przysto-
sowania przestrzeni pub-
licznej do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych zlikwido-
wano bariery architekto-
niczne w ciągach  pieszo-
jezdnych w centrum uzdro-
wiska na ulicach  Tadeusza
Kościuszki,  Wojska Pol-
skiego, Henryka Sienkie-
wicza oraz wybudowano
nową - parterową  przy-
chodnię zdrowia. 

Z myślą o niepełnos-
prawnych zapewniony zos-
tał podjazd dla wózków do
budynku Urzędu Miej-

skiego oraz zamontowano
samoczynnie otwierające
się drzwi wejściowe.  Po-
nadto Gmina  wykonała
podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych do bu-
dynku Biblioteki Miejskiej
i zlikwidowała schody przy
wejściu do Domu Zdrojo-
wego.

W celu ułatwienia ko-
munikacji, na parterze bu-
dynku Urzędu Miejskiego,
uruchomiono Punkt Przy-
jęć Interesanta oraz wpro-
wadzono Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą, która
pozwala na załatwianie
spraw i składanie wnio-
sków drogą internetową, z
zastosowaniem gotowych
formularzy, co zapewniło
zdalny dostęp osób nie-
pełnosprawnych do urzędu.  

Uroczysta gala z dwu-
dniowymi warsztatami po-
święconymi tematyce osób
niepełnosprawnych odbyła
się w Karpaczu w dniach
4-5 października 2012 r.

Kapituła Nagrody pod
patronatem Ministra Ja-
rosława Dudy – Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych wy-
brała spośród 125 zgłoszo-
nych projektów 15 zwy-
cięzców i przyznała 25
wyróżnień. Wśród wy-
różnionych znalazła się
Gmina Szczawno-Zdrój,
która otrzymała dyplom
potwierdzający przyzna-
nie wyróżnienia i tytułu
SAMORZĄD RÓWNYCH
SZANS.

ak

Zakończyła się procedura kwa-
lifikacyjna w ogłoszonym przez
Burmistrza Szczawna-Zdroju
konkursie dla wspólnot z terenu
Gminy pt.  „REMONTUJESZ 
– ZYSKUJESZ”. 

W konkursie mogły wziąć
udział wspólnoty mieszkanio-
we nieruchomości budynko-
wych znajdujących się w gra-
nicach administracyjnych
Szczawna-Zdroju, które w la-
tach 2007-2011 przeprowa-
dziły remont części wspólnych
nieruchomości za kwotę nie
mniejszą niż 100.000 zł.

Celem konkursu było aktywi-
zowanie wspólnot mieszkanio-
wych do podejmowania działań
mających na celu poprawę wy-
glądu i stanu technicznego bu-
dynków, a także kształtowanie
postaw współodpowiedzialności
mieszkańców za wizerunek mias-
ta i promowanie dobrych praktyk. 

Komisja odpowiedzialna za
przeprowadzenie konkursu do-
konała weryfikacji złożonych
wniosków w dwóch etapach 
– pierwszym poprzez ocenę for-
malną wniosków i drugim po-
przez ocenę prac w  nierucho-
mości budynkowej.

W części pierwszej Komisja
dokonała oceny formalnej 20
zgłoszonych wniosków, 18 za-
kwalifikowano do dalszej weryfi-
kacji. W drugim etapie prac, Ko-
misja dokonała sprawdzenia
złożonej dokumentacji. Oferty
zostały ocenione w oparciu 
o ustalone kryteria, tj. klasyfika-
cja za nakłady finansowe uza-
leżniona od wysokości udziału
wydatków przypadających na je-

den lokal mieszkalny; zakres wy-
konanych prac; indywidualna
ocena, jak wykonane prace
wpłynęły na poprawę wizerunku
miasta; zaangażowanie własne
wspólnot.

Zwycięską wspólnotą okazała
się nieruchomość z ul. WITA
STWOSZA 2 , której przyznano w
oparciu o uzyskaną punktację
nagrodę w wysokości 19.000 zł.
Równą ilość punktów i nagrody w
wysokości 17.000 zł przyznano
wspólnotom z ul. KOLEJOWEJ
30 oraz ul. JULIUSZA SŁOWAC-
KIEGO 3, 13 i 15.

Kolejnym zdobywcą nagrody
jest: wspólnota z ul. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI 12A, która otrzy-
mała nagrodę w wysokości
15.000 zł.

Laureatami nagród zostały także
wspólnoty z:

ul. RÓWNOLEGŁEJ 3 i 6
ul. LIPOWEJ 11
ul. ADAMA MICKIEWICZA  12 i 42
ul. IGNACEGO POTOCKIEGO 5 
ul. KRÓTKIEJ 1
ul. JULIUSZA SLOWACKIEGO 9
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
ul. KOLEJOWEJ 6
ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 11
ul.  SOLICKIEJ 11

Najwyższą nagrodą w konkur-
sie była kwota 19.000 zł, a naj-

niższą 4.000 zł. Łącznie Uzdrowi-
skowa Gmina Szczawno-Zdrój
przeznaczyła na nagrody kwotę
200.000 zł.

Władze miasta cieszy fakt, że
mieszkańcy coraz częściej wyka-
zują inicjatywę poprawy wizerun-
ku nieruchomości, w której za-
mieszkują i dbają o estetyczny wy-
gląd budynków. Takie działania
oraz przedsięwzięcia mieszkańców
w zakresie podniesienia estetyki 

i funkcjonalności nieruchomości
mają ogromne znaczenie dla
kształtowania wizerunku Szczaw-
na-Zdroju. 

Wyremontowane połacie da-
chowe, pięknie odnowione elewa-
cje i klatki schodowe, uporządko-
wane posesje i wiele innych prac
to widok, który przyciąga uwagę
nie tylko mieszkańców, ale również
licznie odwiedzających Szczaw-
no- Zdrój kuracjuszy i wczasowi-
czów. ak
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200 tysięcy złotych dla wspólnot 
w Konkursie
„REMONTUJESZ – ZYSKUJESZ”

Szczawno-Zdrój przyjazne
niepełnosprawnym
Szczawno-Zdrój  zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie
na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych SAMORZĄD
RÓWNYCH SZANS 2012.



W kwietniu 2012 roku
po anonimowym zgło-sze-
niu EKOSTRAŻ z udzia-
łem przedstawicieli Koalicji
na Rzecz Zakazu Hodowli
Zwierząt Futerkowych 
w Polsce ANTYFUTRO.PL
oraz w asyście funkcjona-
riuszy policji z KPP w Mili-
czu przeprowadziła inter-
wencję na fermie lisów 
w Stawcu k. Milicza (dolno-
śląskie). Potwierdziła ona, że
na fermie dochodzi do znę-

cania się nad zwierzętami
przy całkowitej obojętności
miejscowego powiatowego
lekarza weterynarii, który
jest urzędowym organem
nadzoru nad przestrzega-
niem przepisów Ustawy 
o ochronie zwierząt. Postę-
powanie karne w tej sprawie
- z zawiadomienia EKOS-
TRAŻY - prowadzi Komen-
da Powiatowa Policji w Mi-
liczu pod nadzorem miej-
scowej Prokuratury Rejo-
nowej.

Na początku maja 2012
r. EKOSTRAŻ skierowała
do Prokuratury Rejonowej
w Miliczu udokumentowa-
ne zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia prze-
stępstwa znęcania się nad

zwierzętami przez właści-
ciela fermy w Stawcu oraz
Z-cę Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Miliczu. 25
maja 2012 r. wszczęto do-

chodzenie w tej sprawie.
Obecnie sprawą zajmuje się
Sąd. 

W Dolinie Baryczy lisy
na futra utrzymuje się 
w przerobionych nie wiado-
mo na co starych zardze-
wiałych kuchenkach i pie-
karnikach lub prowizorycz-
nych klateczkach, które nie
zapewniają im jakiejkolwiek
ochrony przez warunkami
atmosferycznymi, bez do-
stępu do wody pitnej i w sta-
nie skrajnego niechlujstwa.
W tych samych warunkach
i w tym samym miejscu
zwierzęta te po krótkim
nędznym życiu są zabijane
na ładne futerka. Nikt ich
mięsa jeść nie będzie, więc

żadne wymogi (choćby na-
wet zaledwie) sanitarne tu-
taj nie obowiązują.

Ferma ta istnieje od 30
lat i pozostaje pod urzędo-

wym nadzorem Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii 
w Miliczu. Przybyła na
miejsce Natalia Misiek, Z-ca
Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Miliczu, publicznie
odmówiła przeprowadzenia
kontroli dobrostanu
zwierząt na tej fermie, przy
czym mimo naszych upor-
czywych dociekań nie po-
trafiła wskazać jakiejkol-
wiek podstawy prawnej
swojej odmowy. Wywodziła
zaledwie, że była tam „je-
sienią“, bywała nawet przy
uboju oraz że nie posiada
przy sobie protokołu kon-
troli fermy lisów, choć wie,
że warunki panujące na tej
fermie „nie są żadną rewe-
lacją“. Nie udało nam się za-
chęcić Pani Natalii Misiek do
przeprowadzenia kontroli
nawet przez wręczenie jej
wydruku gotowego do wy-
pełnienia opracowanego
przez Inspekcję Weteryna-
ryjną oficjalnego protokołu
kontroli ferm zwierząt fu-
terkowych. Zresztą kontro-
la pewnie i tak by nic nie
wykazała, skoro publicznie
ujawniona przez nią wiedza
o dobrostanie zwierząt
świadczy o tym, że nie wie
ona w ogóle o istnieniu od
1997 roku w polskim pra-
wie Ustawy o ochronie
zwierząt.

W łaściciela fermy hu-
mor także nie opuścił: od 30

lat stara się zapewnić „go-
dziwe“ warunki przyszłym
lisim futerkom. Jak wynika
ze zdjęć jego posesji, nie
może narzekać na to, że
sam żyje w warunkach nie-
godziwych. Nie opuszcza go
także spryt: w trakcie inter-
wencji jego pracownicy sta-
rali się dyskretnie usunąć
najbardziej widoczne zanie-
dbania na fermie, ale skala
zaniedbań wyraźnie prze-
rosła ich możliwości. 

Zamieszczone zdjęcia są
nagimi faktami. Są dowo-

dami znęcania się nad zwie-
rzętami przez właściciela
fermy oraz niedopełnienia
obowiązków przez Inspekcję
Weterynaryjną w Miliczu w
zakresie nadzoru nad
ochroną zwierząt, ochroną
zdrowia zwierząt i zwalcza-
niem chorób zakaźnych
zwierząt w związku z funk-
cjonowaniem fermy lisów
w Stawcu. 

W Dolinie Baryczy lisy
na futerka trzyma się w ku-
chenkach i piekarnikach.
Byłoby to nawet zabawne,

gdyby nie wiązało się z PO-
TOCZNIE OCZYWISTYM
cierpieniem zwierząt i złama-
niem szeregu norm ochrony
dobrostanu zwierząt futer-
kowych, nad których prze-
strzeganiem winna czuwać
Inspekcja Weterynaryjna.
Nie tylko nie czuwała, ale do-
datkowo wykazuje w tej
sprawie wprost porażającą
ignorancję, której nawet nie
usiłuje ukrywać.

Źródło: ekostraz.pl
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Setki lisów z dolnośląskiej hodowli ucier-
piało, bo właściciel  widział w nich jedynie
cenne futro. 

Niedługo sprawą znęcania się nad lisami 
w dolnośląskiej fermie i ukrywania tego fak-
tu przez   Z-cę Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii z Milicza zajmie się Sąd. 

Zamieszczamy poniżej relację wolontariu-
szy z EKOSTRAŻY w tej sprawie i zachęcamy
Państwa do wspierania wszystkich, którzy
bronią  przestrzegania praw zwierząt.  

Zwierzę, to istota żywa czująca ból i strach.
Zabijanie ich  tylko dlatego, że natura wypo-
sażyła te zwierzęta w przepiękne futra jest do-

wodem na to, jak bardzo człowiek musi jesz-
cze ewoluować umysłowo. Dysponując dziś
nowoczesnymi technologiami, które pozwa-
lają uzyskiwać wiele niezbędnych do życia
człowiekowi produktów, człowiek nie musi za-
bijać aby żyć. Posiadanie również naukowej
wiedzy o tym , że zwierzęcy mózg funkcjonuje
na poziomie kilkuletniego dziecka, co daje
nam nieograniczoną przewagę intelektualną
nad wszystkimi żywymi stworzeniami po-
winno zmusić nas do pełnienia etycznej roli 
w przywództwie  życia na Ziemi. A tymczasem
wciąż zachowujemy się tak, jak gdyby
człowiek wyszedł dopiero z jaskini. Jeżeli na

co dzień szkoła nie uczy poszanowania dla
zwierząt, to trudno dziwić się, że w świecie do-
rosłych  ludzie czynią sobie okrucieństwa. Li-
sów z tej dolnośląskiej fermy już nie uratuje-
my. Została w pośpiechu zlikwidowana. Nie
trudno wyobrazić sobie jak nad Doliną Bary-
czy unosił się pisk i skowyt mordowanych li-
sów. W internecie można znaleźć wiele filmów
pokazujących w jaki okrutny sposób zabija się
zwierzęta  w podobnych farmach. Apelujemy
jednak, aby nasi czytelnicy nie byli obojętni,
aby interweniowali w każdym przypadku,
gdzie tylko dzieje się krzywda zwierzętom.

Agnes

Okrucieństwo i znęcanie się nad lisami

RELACJA EKOSTRAŻY Z INTERWENCJI NA FERMIE LISÓW



Przede wszystkim premier Tusk
przypomniał, że wprowadzono
stopniowe podnoszenie wieku
emerytalnego mężczyzn z 65 do 67
lat i kobiet z 60 do 67 lat. Ogra-
niczono także przywileje emery-
talne służb mundurowych. Zmia-
ny te dotykają praktycznie każde-
go mieszkańca naszego kraju,
który będzie musiał dłużej praco-
wać i w wielu przypadkach nie
wiadomo nawet, czy dożyje eme-
rytury. A jeśli nie dożyje, to skład-
ki, które płacił przez całe życie na
ZUS, najzwyczajniej przepadną
w czarnej dziurze finansów pub-
licznych, nie ma bowiem możli-
wości ich dziedziczenia. Na to liczy
władza.

Kolejne spełnione obietnice pre-
miera Tuska to podnoszenie
różnych podatków i obligatoryjnych
składek, by wyrwać więcej pienię-
dzy z naszych kieszeni. Po pierw-
sze, podniesiono obowiązkową
składkę rentową o 2 punkty pro-
centowe płaconą przez pracodaw-
ców, co zwiększa i tak już bardzo
wysokie pozapłacowe koszty pracy.
W efekcie pracodawcy będą jeszcze
mniej chętni, by zatrudniać no-
wych pracowników. Po drugie, na
etapie prac legislacyjnych jest po-
mysł ograniczenia ulgi prorodzin-
nej na pierwsze dziecko oraz ogra-
niczenia tzw. becikowego, co w sy-
tuacji głębokiego kryzysu demo-
graficznego należy uznać za
działanie uderzające w podstawy
egzystencji całego narodu. Po trze-
cie, wprowadzono obowiązkową
składkę zdrowotną dla rolników.
Po czwarte, rząd przygotował pro-
jekt ustawy likwidujący, istniejącą
od siedmiu lat, ulgę w podatku od
dochodów osobistych na dostęp do
Internetu, co uderzy finansowo w
niemal każde gospodarstwo do-
mowe w Polsce. Po piąte, ograni-
czono koszty uzyskania przycho-
du dla umów autorskich, czyli za-
atakowano portfele artystów 
i twórców. Po szóste, wprowadzo-
no nowy podatek od kopalin i su-
rowców - miedzi i srebra, który ob-
ciąża KGHM Polską Miedź, przez
co koncern ten, mający ambicje
światowej ekspansji, będzie miał

znacznie mniej pieniędzy na in-
westycje. Po siódme wreszcie, są
jeszcze dwa podatki, o których
premier nie wspomniał ani w wy-
stąpieniu podsumowującym swo-
je dokonania, ani w trzecim ex-
pose. Chodzi o proponowany przez
posłów PO nowy podatek od
deszczu, który mieliby do gmin
płacić właściciele nieruchomości
oraz podatek bankowy, którego
wprowadzenie forsuje Minister-
stwo Finansów. 

Przy okazji warto przypomnieć
niezrealizowane obietnice Donal-
da Tuska z jego pierwszego expo-
se z 2007 roku. Wszyscy pamię-
tamy hasło 3 x 15 proc., czyli 15
proc. PIT, CIT i VAT. Z tego zostało
tyle, że podstawowa stawka VAT
pod rządami PO wzrosła z 22
proc. do 23 proc., z możliwością
podniesienia nawet do 25 proc.
Zamiast zlikwidować uszczelnio-
no tzw. podatek Belki, czyli poda-
tek od dochodów kapitałowych.
Nie zniesiono także abonamentu
RTV, a pojawiły się pomysły, by po-
lepszyć ściągalność tej opłaty na
utrzymywanie reżimowych me-
diów. Dodatkowo kilkukrotnie
podnoszono akcyzę na papierosy,
tytoń, alkohole czy paliwa. Wiele
artykułów z obniżonej stawki VAT
przeniesiono do podstawowej,
znaczni wyższej. To wszystko w
sposób bezpośredni lub pośredni
uderza w przeciętnego podatnika
i w każde gospodarstwo domowe
w Polsce. Ciągle nienasycone pań-
stwo zabiera nam ponad połowę
tego, co zarobimy. 

Każda podwyżka podatków jest
niekorzystna dla gospodarki i w
czasie kryzysu powinno się po-
datki obniżać. Zwiększanie ob-
ciążeń fiskalnych powoduje wzrost
bezrobocia i rozrost szarej strefy.
Nawet PiS chyba zdaje sobie spra-
wę z tego, że to właśnie mniejszy,
a nie większy fiskalizm może po-
móc w tworzeniu przez biznes
nowych miejsc pracy, bo propo-
nuje równocześnie obniżenie
składki rentowej dla pracodawców
o 2 punkty procentowe oraz ob-
niżenie do 50 proc. składek zdro-
wotnych i emerytalnych przedsię-

biorcom tworzącym nowe miejsca
pracy, a także obniżenie o 50
proc. przez okres dwóch lat
składek na ZUS dla absolwentów
szkół. Niestety nie rozumie tego
rządząca koalicja PO-PSL. Inna
sprawa, czy PiS by to wpro-
wadziło w życie, gdyby do-
szło do władzy. 

Z obietnic z zeszłorocz-
nego expose premiera
Tuska do tej pory nie ma
ustalonego projektu do-
tyczącego skrócenia
czasu wydawania po-
zwoleń na budowę.
Odchudzenie admi-
nistracji zakończyło
się jej zwiększeniem,
co w szczegółach
opisuje raport „Za-
trudnienie w ad-
ministracji rządo-
wej - dynamika 
i koszty”, przygo-
towany przez
Fundację Repub-
likańską. Także
nie zakończono bardzo korzystnej
dla gospodarki i przeciętnego kon-
sumenta deregulacji zawodów. Z
około 400 reglamentowanych za-
wodów w Polsce rząd pracuje nad
deregulacją 141 z nich i nie wia-
domo, kiedy i czy w ogóle reforma
wejdzie w życie. 

Z kolei w swoim trzecim expo-
se premier Donald Tusk zapowie-
dział głównie dwie nowe rzeczy. Po
pierwsze, przedłużenie urlopu
macierzyńskiego z pół roku do
roku - od 2013 roku jeśli kobieta
zdecyduje się na półroczny urlop
macierzyński, to będzie jej
przysługiwać 100 proc. pensji, 
a jeśli wybierze roczny urlop, to do-
stanie 80 proc. wynagrodzenia.
Rezultat będzie przeciwny do za-
mierzeń, bo spowoduje, że mało
który pracodawca będzie w ogóle
chciał zatrudnić młode kobiety na
umowę o pracę. 

Po drugie, premier Tusk zapo-
wiedział wielkie inwestycje. Ma
zostać powołana specjalna pań-
stwowa spółka, która kosztem 40
mld zł czy nawet więcej ma reali-
zować program „Inwestycje pol-

skie”. Niestety rząd tych pieniędzy
najzwyczajniej nie ma, w związku
z czym będzie musiał sięgnąć do
naszych portfeli. Jest kilka możli-
wości: dalsze podwyżki podat-
ków, jeszcze większe zaciąganie
długu publicznego kosztem przy-
szłych pokoleń Polaków lub do-
druk pustego pieniądza skut-
kujący zwiększeniem inflacji, w re-
zultacie czego w sklepach wszyst-
ko podrożeje. Każdą z tych możli-
wości najbardziej odczują to naj-
biedniejsi – oczywiście w nega-
tywny sposób. Jest jeszcze czwar-
ta opcja – prywatyzacja, o której
mówi minister finansów Jacek
Rostowski, ale 40 mld zł to zbyt
duża kwota, by w krótkim czasie
mogła być możliwa do uzyskania
z resztek państwowego majątku.
Przy okazji w nowej spółce naj-
prawdopodobniej znajdą zatrud-
nienie znajomi i rodziny działaczy
PO, którzy z wdzięczności dla
swoich mocodawców, być może 
w ustawionych przetargach będą
wybierali odpowiednie firmy na
podwykonawców różnych niepo-
trzebnych i nietrafionych (bo pań-

stwowych) inwestycji. Firmy rea-
lizujące projekty dwa razy drożej
niż wynosi cena rynkowa. Ale to
mały szczegół i afera z tym związa-
na wyjdzie na jaw dopiero za kil-
ka lat, kiedy Tusk dawno nie bę-
dzie premierem, a rozkradzione
pieniądze dawno będą wydane.

Podsumowując, widać wyraź-
nie, że to co premier Donald Tusk
zapowiadał niekorzystnego z pun-
ktu widzenia przeciętnego Polaka,
w szczególności podniesienie wie-
ku emerytalnego i dokręcenie
śruby podatkowej, zostało spełnio-
ne, a to co byłoby korzystne, jak
deregulacja czy zmniejszenie biu-
rokracji nie zostało zrealizowane.
I jeszcze się tym chwali! Dlatego
można się spodziewać, że także
program „Inwestycje polskie” szyb-
ko ruszy, aby krótkookresowo
podgrzać koniunkturę gospo-
darczą w końcówce rządów PO, bo
potem, kiedy ta stymulacja będzie
w długim terminie przynosiła ne-
gatywne skutki, to przecież 
u władzy będzie już kto inny. 

Tomasz Cukiernik
www.tomaszcukiernik.pl
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Tusk szkodzi i jeszcze się tym chwali

Premier Donald Tusk po roku rozliczył się z obietnic
zawartych w swoim expose rozpoczynającym drugą
kadencję jego rządu w 2011 roku. Prezes Rady Mini-
strów chwalił się tym, jak bardzo zaszkodził Pola-
kom! Czy nowe expose również uderzy w portfele
przeciętnego mieszkańca naszego kraju?

PO  exPOsePO  exPOse
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Nawet ci którzy nie lubią jazdy na
łyżwach czy nartach, mogą wyko-
rzystać mróz dla podreperowania zdro-
wia. Wszak zimą najłatwiej zamrozić
wodę. Mamy wtedy do dyspozycji nie
kilka kostek – jak z lodówki, ale cały gar-
nek lub wiadro lodu. Kiedy wystawimy
naczynie z wodą na balkon bądź do
ogrodu, zamarznie w kilka godzin. 
A potem wystarczy roztopić lód i zacząć
korzystać z dobroczynnego działania
mrozu. Bo woda wytopiona z lodu
wzmacnia nas od wewnątrz i przy-
wraca jędrność skórze. Nie ma tań-
szego ani lepszego leku i kosmetyku
w jednym! 

Dobroczynny lód
To nie przypadek, że długowiecz-

ni Tunguzowie żyjący na Syberii, pijący
wyłącznie tzw. siwą wodę (wytopioną
z lodowca), dożywają w zdrowiu 
i dobrej kondycji stu lat.

Lodowcowa woda ma bowiem

strukturę ciekłego kryształu i zawiera
wszystkie niezbędne minerały. Niestety
gotowanie niszczy jej krystaliczną bu-
dowę. Żadnych właściwości zdrowot-
nych nie ma też woda, która płynie 
z naszych kranów, wzbogacana chlo-
rem. Na szczęście zimą możemy sko-
rzystać z mrozu, aby poprawić jakość
wypijanej wody. W tym celu zwykłą kra-
nówkę należy doprowadzić do stadium
tzw. białego wrzenia (rozpoznajemy je
po tym, że zanim zacznie bulgotać, po-
jawiają się drobne pęcherzyki). Taką
wodę wystawiamy na mróz. W trakcie
zamarzania zobaczymy, że na po-
wierzchni lodu tworzy się mała kałuża.
To w niej zebrały się zanieczyszczenia,
należy ją więc usunąć. 

Na dnie garnka z zamrażaną wodą
warto umieścić umyty krzemień, który
ma właściwości oczyszczające. Proces
oczyszczania trwa trzy dni, a potem nie
wolno pić wody z samego dna naczy-
nia.

Do oczyszczenia i wzbogacenia
wody w wapń można też użyć skoru-
pek jaj. Uzdrowiciele radzą, aby do 
3 litrów wody wrzucić skorupki z 2 jaj
ugotowanych na twardo (bez we-
wnętrznej błonki). Wodę zamrażamy.
W takiej cieczy dezaktywuje się chlor,
wytrącają się z niej metale ciężkie. Po-
nadto skorupki nasycają wodę jona-
mi wapnia. Warto także dodać do niej
trochę soku z cytryny, aby powstał
łatwo przyswajalny cytrynian wapnia.
Z powodzeniem zastąpi on gotowe
wapniowe preparaty apteczne. Taką
wodę należy pić przy chorobach
układu sercowo-naczyniowego, od-
dechowego oraz nerwowego, przy
problemach z przemianą materii.
Ułatwia odchudzanie, poprawia rów-
nież stan włosów i paznokci.

Młodsza skóra
A jak wykorzystać zimno do upięk-

szania? W mroźny dzień rano wy-

stawmy na balkon garnek z wodą 
z kranu, dodając do niej łyżkę soli. Wie-
czorem użyjemy jej do masażu
odmładzającego. Wystarczy rozłupać
lód na kawałki, a potem wymasować
nimi twarz, szyję i dekolt. Ujędrnią skó-
rę i poprawią owal twarzy. 

Potem do nacierania całego ciała
wykorzystujemy wodę, która wytopiła
się z lodu. Powinna być jak najzim-
niejsza! Moczymy w niej ręcznik frot-
té i energicznie masujemy całe ciało,
ostukujemy plecy i podbródek. Zabieg
przeprowadzamy szybko, aby nie wy-
ziębić organizmu, po czym od razu
kładziemy się do ciepłego łóżka – naj-
lepiej w bawełnianej piżamie. Masaż
przyjemnie orzeźwia, przynosi uczu-
cie ciepła. Po kilku dniach wieczornych
nacierań znikną wysypki skórne. Cera
poprawi się na tyle, że zauważą to na-
wet mniej spostrzegawcze osoby. Po-
zbędziecie się też żylaków, bólów 
w okolicy serca, zapomnicie o ko-
rzonkach. Sprawdziłam na sobie, jak
zmniejszają się bóle kolan. Warto też
skontrolować, czy spadło ciśnienie. Po
zimnym masażu każdy zaśnie jak

niemowlę. Najtrudniejszy jest pierwszy
raz. Ale szybko stwierdzimy, że war-
to pokonać lęk przed zimną wodą! 

Trzeba tylko pamiętać, że woda wy-
topiona z lodu zachowuje własności
przez jedną dobę. Tą, która pozostała
w garnku po wieczornym zabiegu,
ochlapmy rano oczy, aby przywrócić
im blask. Kto chce uniknąć kataru, po-
winien rano nabrać także odrobinę
wody na dłoń i – zatykając jedną dziur-
kę – drugą wciągnąć wodę do nosa.
Potem energicznie dmuchamy.
Oczyszczanie każdej dziurki powta-
rzamy 2–3 razy. 

Dobrym uzupełnieniem wodnej
terapii jest poranny naprzemienny
prysznic: na zmianę ciepły i zimny.
Uelastycznia on włosowate naczynia
krwionośne, a więc poprawia odpor-
ność, zapobiegając przeziębieniom.
Ujędrnia także skórę, zmniejszając wi-
doczność cellulitu. Na początek
używamy wody ciepłej, potem zmie-
niamy na zimną. Zaczynamy od nóg,
potem polewamy ramiona, twarz,
klatkę piersiową, kark, brzuch. Zabieg
powtarzamy kilka razy, pilnując, by za-
wsze kończyć wodą zimną.

Źródło: astromagia.pl

Zimna woda zdrowia doda
Zwłaszcza zimą! Zamrożona, a następnie wytopiona z lodu, jest źródłem tego, co dla
nas najlepsze. Pita – leczy choroby układów krążenia i oddechowego. Wcierana w skó-
rę – ujędrnia ją, łagodząc przy tym różne bóle. Bo ta woda to samo dobro!
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Czy gotowe okulary właś-
ciwie korygują wadę wzro-
ku?

Niestety nie zapewniają
one właściwej korekcji. Ku-
pujący bez recepty nie wie
przecież, czy wybrana przez
niego moc jest odpowiednia.
Ponadto gotowe okulary nie
uwzględniają ani widzenia
obuocznego, ani rozstawu
źrenic indywidualnego dla
każdego pacjenta.

Jak takie okulary mogą
wpłynąć na nasze oczy?

Codzienne używanie ta-
kich okularów (nie-
uwzględniających korekcji
indywidualnej) może doprowadzić do
wielu chorób. Gotowe okulary mogą np.
spowodować zeza lub wyłączyć z pracy
jedno oko. Poza tym mają one tę samą
moc dla oka prawego i lewego, a przecież
rzadko wada jest jednakowa dla obu
oczu. Nie korygują również astygmatyz-
mu.

Jaka jest jakość wykonania gotowych
okularów korekcyjnych?

Soczewki w tych okularach wykonane
są z materiałów o słabych parametrach
optycznych, niejednokrotnie nie mają
nawet deklarowanej mocy. Informacja 
o ochronie UV jest też często niepraw-
dziwa. Oprawy natomiast wykonane są
z tanich materiałów (np. stopów miedzi

i cynku), co w kontakcie ze skórą może
doprowadzić do alergii.

Dlaczego są chętni na takie okulary?
Ludzie w zasadzie mają świadomość

niskiej jakości takich okularów, ale mają
nadzieję, że noszenie gotowych okularów
im nie zaszkodzi. Ci, którzy szukają
usprawiedliwienia dla takiego zakupu idą
na komputerowe badanie wzroku, 
a okulary kupują w aptece (mając na-
dzieję, ze kupili lepszy produkt niż na ba-
zarze i bardziej dopasowanych do ich
wady wzroku). A przecież nic bardziej
mylnego. Dobrą korekcję wzroku gwa-
rantują tylko okulary wykonane przez
optyka.

źródło: JZO

1. Paląc papierosy zwięk-
szasz ryzyko wystąpienia za-
wału serca i udaru mózgowe-
go trzykrotnie.

2. Wypalenie każdego pa-
pierosa wiąże się z natych-
miastowym wzrostem ciśnienia
tętniczego i przyspieszeniem
akcji serca. Efekt ten jest szcze-

gólnie wyraźny podczas pale-
nia pierwszego papierosa 
w godzinach porannych, kiedy
ryzyko wystąpienia zawału ser-
ca i udaru mózgowego jest
największe. Spróbuj ocenić
wpływ papierosów na Twój
układ krążenia mierząc tętno
przed i po wypaleniu papiero-
sa.

3. Podczas palenia papie-
rosów dochodzi do skurczu
tętnic unaczyniających mię-
sień sercowy (tzw. naczyń
wieńcowych). Dlatego też pa-
lenie papierosów może być
przyczyną zawału mięśnia ser-
cowego nawet w przypadku
niewielkich zmian miażdżyco-
wych w naczyniach wieńco-
wych.

4. Palenie papierosów
zmniejsza skuteczność lecze-
nia nadciśnienia tętniczego.
Leczenie łagodnego nadciś-
nienia tętniczego lekami częs-
to nie zapobiega wystąpieniu

powikłań związanych z nad-
ciśnieniem, jeżeli pacjenci jed-
nocześnie palą papierosy. Zna-
ny jest fakt częstszego wystę-
powania nadciśnienia złośli-
wego u palaczy.

5. Jeżeli palisz papierosy, to
korzyści wynikające z przyj-
mowania leków obniżających
ciśnienie tętnicze będą wi-
doczne dopiero wtedy, gdy
rzucisz palenie.

6. Paląc papierosy narażasz
nie tylko siebie, ale również
osoby z Twojego najbliższego
otoczenia (tzw. biernych pala-
czy). Bierne wdychanie dymu
tytoniowego wywiera szcze-
gólnie niekorzystny wpływ na
układ krążenia u dzieci.

7. Nie pocieszaj się tym, że
palisz niewiele lub mniej niż kie-
dyś. Nie ma „bezpiecznej“ licz-
by wypalanych papierosów.
Palenie nawet 5 papierosów
dziennie wiąże się ze wzrostem
ryzyka wystąpienia powikłań

nadciśnienia tętniczego.
8. U osób palących znacz-

nie częściej niż u niepalących
dochodzi do konieczności am-
putacji nóg (z powodu
miażdżycy tętnic kończyn dol-
nych).

9. Papierosy mogą być
źródłem impotencji u mężczyzn
i zaburzeń płodności u kobiet.
Palenie tytoniu zwiększa ryzy-
ko wystąpienia powikłań 
w czasie stosowania doust-
nych środków antykoncepcyj-
nych.

10. U kobiety palącej 
w czasie ciąży mogą wystąpić
zaburzenia w rozwoju płodu 
i w następstwie częstsze zgo-
ny noworodków.

11. Nie daj się nabrać na
papierosy „light“ lub „ultra-light“.
Aż 75% palaczy uważa, że pa-
lenie takich papierosów jest
mniej szkodliwe. Tymczasem
badania naukowe wskazują, że
w porównaniu z papierosami
tradycyjnymi palenie takich pa-
pierosów nie zmniejsza ryzyka
wystąpienia zawału mięśnia
sercowego.

12. Palenie papierosów jest
w Polsce przyczyną co dru-
giego zgonu mężczyzn w wie-
ku 35-69 lat - jesteśmy nieste-
ty pod tym względem świato-
wym liderem.

13. Średnia długość życia
osób niepalących w krajach
rozwiniętych systematycznie

rośnie. Szacuje się, że średnia
różnica długości życia między
osobami niepalącymi a pala-
czami wynosi 15 lat. Czy war-
to dla przyjemności zaciągania
się dymem papierosowym po-
święcić 15 lat życia ?

14. Podejmij decyzję o rzu-
ceniu palenia już dzisiaj. Jest to
możliwe; w USA udaje się to
ponad milionowi palaczy rocz-
nie, a liczba byłych palaczy
przewyższa ilość osób nadal
palących papierosy.

Opracowanie: 
dr hab. med. 

Krzysztof Narkiewicz 
dr med. 

Radosław Szczęch
źródło: zdrowie.med

PONURE FAKTY 
O PALENIU PAPIEROSÓW 
Palenie papierosów jest w Polsce przyczyną co drugiego zgonu
mężczyzn w wieku 35-69 lat. Średnia różnica długości życia mię-
dzy osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat.

artykuł sponsorowany

Okulary to nie buty!
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Właściwości miodu 
lipowego

Działa on antyseptycznie 
i uspokajająco. Dla wzmocnie-
nia jego działania dobrze jest
dodać go do herbaty z kwiatu li-
powego. Zastosowanie swoje
znajduje w stanach gorączko-
wych, kaszlu, zapaleniu oskrze-
li. Miód ten skuteczny jest przy
leczeniu przeziębień, w sta-
nach niepokoju i bezsenności.
Ma jasnożółtą barwę i ostry
smak, z wyczuwalnym posma-
kiem lipy. Miód lipowy szcze-
gólnie ceni się za cechy wspo-
magające leczenie przeziębie-
nia i grypy. Miód lipowy ma
działanie antybiotyczne, prze-
ciwgorączkowe i przeciwkasz-
lowe. Ułatwia zasypianie, łago-
dzi stres i równoważy ciśnienie. 

Właściwości 
miodu rzepakowego

Stosowany jest głównie przy
schorzeniach płucnych i serco-
wych. Poza tym również przy
zaparciach, schorzeniach wątro-
by, nerek i przewodu moczo-

wego. Miód rzepakowy jest
słodki z gorzkawą nutą i od-
znacza się słomkowym kolo-
rem. Zawiera olejki eteryczne,
witaminy, aminokwasy i dużą ilo-
ść glukozy. Bardzo szybko ule-
ga krystalizacji, pod wpływem
której staje się niemal biały.
Miód rzepakowy ma właści-
wości detoksacyjne, jest łagod-
ny dla wątroby. Lecznicze właś-
ciwości miodu rzepakowego
wykorzystuje się przy schorze-
niach serca i stanach zapalnych
górnych dróg oddechowych.
Przyśpiesza gojenie się ran 
i chroni przed zakażeniem. 

Właściwości miodu 
wielokwiatowego

Miód ten stosowany jest przy
różnego rodzaju alergiach oraz
katarze siennym. Jak każdy
miód ma właściwości lecznicze
serca i chorób przeziębienio-
wych. Ma żółtą barwę, po skrys-
talizowaniu przybiera kolor jas-
nobrunatny. Jest bardzo słodki.
Właściwości miodu wielokwia-
towego wykorzystuje się przy ta-

kich dolegliwościach jak: ane-
mia, zmęczenie, zapalenie
gardła, przeziębienie. Miód wie-
lokwiatowy pomocny jest w le-
czeniu chorób serca, regulacji
ciśnienia oraz alergii. Polecany
jest szczególnie osobom uczu-
lonym na pyłki roślin, dzięki
niemu łatwiej znosi się wio-
senne alergie. 

Właściwości miodu 
akacjowego

Zalecany jest diabetykom,
przy przeziębieniach i trudnoś-
ciach trawiennych oraz scho-
rzenia nerek i przewodu mo-
czowego. Miód akacjowy za-
wiera dużą ilość fruktozy, 
a także izoflawony i glikozydy.
Bardzo wolno się krystalizuje.
Miód akacjowy przyśpiesza re-
generację błon śluzowych
żołądka, przez co zapobiega
chorobom wrzodowym żołądka
i dwunastnicy, wspomaga także
trawienie. Właściwości miodu
akacjowego wykorzystywane
są również przy schorzeniach
nerek i dróg moczowych. Ten ro-

dzaj miodu ma działanie bak-
teriobójcze i moczopędne. 

Właściwości miodu 
gryczanego

Zastosowanie znajduje przy
leczeniu nieżytów górnych dróg
oddechowych. Sprzyja tworze-
niu się kostnicy i przez wzgląd na
swoje właściwości  zaleca się
jego spożywanie przy złama-
niach. Pomocny jest w stanach
wyczerpania nerwowego, 
a także przy leczeniu miażdżycy,
nadciśnienia, zapaleniu nerek 
i przy grypach gorączkowych.
Zawiera dużo biopierwiastków.
Ma on ciemną barwę burszty-
nową i płynną konsystencję.
Po skrystalizowaniu kolorem
przypomina mocną herbatę.
Miód gryczany łatwo rozpoznać
po ostrym, lekko piekącym sma-
ku. W odróżnieniu od innych ro-
dzajów miodu, miód gryczany
zawiera substancję wzmac-
niającą i oczyszczającą naczy-
nia krwionośne - rutynę. Z tego
powodu jest on polecany
zwłaszcza osobom starszym,

szczególnie narażonym na
schorzenia układu krwionoś-
nego. Rutyna ma także właści-
wości przyśpieszające gojenie
ran zewnętrznych i wewnętrz-
nych. Miód gryczany jest boga-
ty w minerały i witaminy. Ze
względu na dużą zawartość
magnezu zaleca się jego
spożywanie przy stanach wy-
czerpania nerwowego. Bur-
sztynowy nektar korzystnie
wpływa również na pamięć. 

Właściwości miodu 
spadziowego

Miód ten zawiera dużo
białka, a tym samym posiada
większe wartości odżywcze 
i lecznicze od miodów nektaro-
wych. Stosowany jest przy ane-
miach i zaburzeniach przemia-
ny materii. Ze spadzi iglastej le-
czy się nieżyt górnych dróg od-
dechowych. Miód ten powstaje
z lepkiej substancji występującej
na drzewach i krzewach takich
jak: świerki, jodły, sosny, mo-
drzewie, dęby, klony, lipy, brzo-
zy, buki, wierzby, głóg. Ma cha-

rakterystyczny zielonkawy kolor
i korzenny smak, jednakże spoś-
ród wszystkich rodzajów miodu
jest najmniej słodki. Właści-
wości miodu spadziowego wy-
korzystywane są do produkcji sy-
ropów wykrztuśnych. Miód spa-
dziowy ma również działanie
przeciwzapalne i antybakteryjne. 

Właściwości miodu 
wrzosowego

Lecznicze właściwości mio-
du wrzosowego wykorzystywa-
ne są głównie przy schorzeniach
układu moczowego, kamicy
nerkowej, zapaleniu jelit i bie-
gunki. Znajduje również zasto-
sowanie w leczeniu prostaty.
Ma barwę ciemnobrunatną, po
skrystalizowaniu – pomarań-
czową i uzyskuje konsystencję
galaretowatą. Charakteryzuje
się ostrym, gorzkim smakiem.
Ze względu na antyseptyczne
właściwości, po miód wrzosowy
warto sięgnąć w stanach za-
palnych jamy ustnej.

Agnes

Właściwości miodu
Miód ma walory odżywcze i lecznicze. Jest łatwo przyswajalny przez organizm. Enzymy nadają temu produktowi cechy leku, gdyż wiążą toksyny.
Żelazo zawarte w miodzie jest prawie całkowicie przyswajalne przez organizm człowieka. Zawartość inhibiny i rutyny sprawia, że ma on wyraźne
działanie bakteriobójcze. U osób wyczerpanych pracą, miód powoduje szybką regenerację organizmu. Jest jedynym w swoim rodzaju środkiem odżyw-
czym dla serca, a także lekiem przy niedomaganiach tego organu. Miód korzystnie wpływa na układ nerwowy, uspokaja, wzmaga pracę umysłową,
zwalcza migrenowe bóle głowy, zwiększa odporność na zakażenia i infekcje oraz ma działanie przeciwzapalne. Dodatkowo ma zastosowanie 
w leczeniu dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego, chorób wewnętrznych i zewnętrznych.
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Większość z nas jest wypo-
częta i  pełna energii, choć
też trochę rozczarowana

końcem lata. Ale przed
nami  jesień i zima. Nie daj
pokonać się pogodzie. Utrzy-

maj wakacyjną sylwetkę
dłużej. Wraz z nadejściem
chłodów zmieniamy wiele.
Inaczej się ubieramy, co in-
nego jemy. Większa uwagę
zwracamy na zdrowie, aby
uniknąć przeziębień. To jest
tak że doskonały czas aby
wraz ze zmiana pory roku
przenieść naszą aktywność
fizyczną do klubu Condi-
zione. Ponieważ  sylwetkę fit
kondycję  i zdrowie utrzy-
mamy tylko wtedy gdy tre-
nujemy i mobilizujemy ciało
do regularnego  wysiłku
przez cały rok. Klub Condi-
zione został stworzony na
potrzeby osób poszu-
kujących przyjaznej atmos-
fery, profesjonalizmu oraz
chwil wytchnienia od co-
dzienności, niezależnie od
pogody jaka panuje na ze-
wnątrz. Stała aktywność
nie pozwoli nam utracić
wypracowanej przez nas

sylwetki, kondycji i formy.
Dodatkowo pobudzi nasz
organizm do działania,
zwiększy odporność nasze-
go organizmu na infekcje,
polepszy samopoczucie,
oraz pozwoli zagospodaro-
wać wolny czas w trakcie
długich wieczorów. Ćwicze-
nia niezależnie czy fitness
czy na siłowni, pozwolą
utrzymać  na dobrym po-
ziomie nasz metabolizm, 
a co za tym idzie, nie po-
zwolą na odkładanie się
zbędnych kilogramów, nad
utraceniem których tak
ciężko wcześniej pracowa-
liśmy. Dodatkowym atutem
aktywności w Condizione

jest duży wybór zajęć opra-
cowanych tak, aby każdy
niezależnie od wieku 
i sprawności fizycznej mógł
wybrać coś dla siebie. 
W ofercie przygotowane są
zajęcia od statycznych ćwi-
czeń przez zajęcia choreo-
graficzne z ćwiczeniami
wzmacniającymi i kształtu-
jącymi sylwetek do tanecz-
nych . Nie zapomnijmy tez o
spiningu. Jest to dosko-
nała alternatywa w czasie,
gdy nie możemy jeździć na
rowerze na wolnym powiet-
rzu.Ruch to zdrowie, jak
powiada przysłowie. Im wię-
cej ruchu w naszym życiu,
tym więcej korzyści z niego

czerpiemy. Aktywność fi-
zyczna w Condizione pod-
czas jesienno-zimowej aury
pozwoli na utrzymanie wy-
sokiej formy do kolejnego
letniego sezonu. Nasza kon-
dycja wzrośnie i wskoczymy
w nową sylwetkę. Przygotu-
jemy się do sezonu nar-
ciarskiego i snowboardo-
wego. Poza tym wysiłek fi-
zyczny działa podobnie jak
czekolada-wpływa korzyst-
nie na produkcję hormonów
szczęścia. Nie dopadnie nas
jesienna melancholia.

Elżbieta Wolff 
- instruktor 

w klubie Condizione
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Czym jest trychologia?

- Trychologia zajmuje
się badaniami dotyczący-
mi zdrowia włosów i skó-
ry głowy. Trychologia to
przede wszystkim bada-
nie, diagnoza i leczenie
oraz szukanie przyczyn
takich chorób jak: wypa-
danie włosów, łysienie ko-
biet i mężczyzn, łojotok,
łupież, łuszczyca i inne.

Czy problemy z włosami
i skóra głowy staja się
coraz powszechniejsze?

- Zdecydowanie tak, do
gabinetu trafiają już nawet
małe dzieci (najmłodsza
pacjentka miała 4 lata).
Przyczyn jest wiele, przede
wszystkim zanieczyszczo-
ne środowisko, stres, die-
ta uboga w witaminy i mi-
nerały, niewłaściwa pie-

lęgnacja włosów i skóry
głowy, zaburzenia hormo-
nalne, przyjmowanie nie-
których leków i inne.

Co powinno nas zanie-
pokoić, aby zgłosić się
do trychologa?

- Nadmierne wypadanie
włosów (do 100 włosów
dziennie to norma), otrzy-
mujący się łupież, łojotok
i swędząca skóra głowy.
Włos w ciele człowieka
jest czymś w rodzaju pa-
pierka lakmusowego, jeżeli
coś się dzieje złego w na-
szym organizmie, zmienia
swoja strukturę i to rów-
nież powinno nas już za-
niepokoić.

Jak zatem wygląda pra-
ca trychologa?

- Najpierw stawiana
jest diagnoza na podsta-
wie dokładnego wywiadu
z klientem, a także na
podstawie badania skóry
głowy i włosów (szczegól-
nie ich cebulek i miesz-
ków włosowych). Bada-
nie wykonane jest za po-

mocą mikro kamery o 200
krotnym powiększeniu,
dzięki czemu możemy po-
stawić właściwą diagnozę,
a klient może zobaczyć
własną skórę głowy i włosy.
Nie tylko rozpoznajemy ro-
dzaj schorzenia, ale rów-
nież wnikliwie szukamy
jego przyczyny. Badanie
trychologiczne może wy-
kazać takie powody utra-
ty włosów, jakie nie są
możliwe do sprawdzenia
w inny sposób np. takim
problemem jest złe
krążenie i zazwyczaj try-
cholog widzi na skórze
duże ilości mieszków
włosowych, które żyją, ale
ze względu na brak właś-
ciwego odżywienia po-
przez krew, znajdują się
one w stanie uśpienia.
Gdy przyczyna kłopotów 
z włosami jest już jasna,
trycholog przystępuje do
drugiej części swojej pra-
cy i opracowuje dla klien-
ta indywidualną kurację:
zabiegi, dobór kosmety-
ków, odpowiednią dietę,
czasami kieruje do spe-
cjalistów (ginekolog, en-
dokrynolog i inni).

Jakie środki używane są
w terapii?

- Produkty stosowane 
w zabiegach są wyprodu-
kowane na bazie natural-
nych minerałów i ziół,
przebadane i testowane
klinicznie i dermatolo-
gicznie w oparciu o wielo-
letnie badania trycholo-
giczne. Holistyczne pode-
jście do klienta uwzględ-
nia również leczenie far-
makologiczne jak i pre-
paratami roślinnymi z na-
sion kozieradki Arcon Ti-
sane, które posiadają pa-

tenty i badania naukowe.
Preparaty te to duży krok
do przodu, jeżeli chodzi 
o łysienie u mężczyzn i ko-
biet.

Jakie jeszcze oferuje
Pani zabiegi w gabine-
cie?

Zabiegi rehabilitacyjne
takie jak masaż leczniczy,
światłoterapia, poizomet-
ryczna relaksacja mięśni 
i wiele innych.

tel. kontaktowy 
509 648 790 

Zdrowe włosy

Utrzymaj
wakacyjną sylwetkę
dłużej 

Rozmowa z Darią Rodak - specjalistą trychologiem

artykuł sponsorowany

artykuł sponsorowany



Naturalne sposoby 
leczenia

Odpowiednio dobrane
zioła i właściwe dawko-
wanie mogą stanowić dla
nas prawdziwe wybawie-
nie od wielu męczących
dolegliwości i zapobiegać
chorobom. Badania nau-
kowe potwierdzają, że roś-
liny lecznicze i pochodzące
z nich preparaty są nie-
jednokrotnie bardziej sku-
teczne w działaniu niż
czysta chemia, dlatego też
zaufanie do ziół ciągle roś-
nie. Wykaz chorób i do-
legliwości, które możemy
leczyć ziołami jest bardzo
szeroki – od całkiem
błahych, po bardzo po-
ważne. Po zioła warto się-
gać nie tylko wtedy, gdy
nam już coś dolega, ale 
i profilaktycznie, np. 
w celu oczyszczenia orga-
nizmu, który potrafi po-
tem bronić się skutecznie
sam. Możemy je stosować

wewnętrznie  jako np. her-
batki, napary, syropy lub
zewnętrznie jako np.kom-
presy, maści, inhalacje.
Możemy też kupować go-
towe leki roślinne, któ-
rych skuteczność i bez-
pieczeństwo oparte są na
wynikach badań nauko-
wych i obserwacjach kli-
nicznych i które stanowią
alternatywę dla leków syn-
tetycznych. Na przykład
przy chorobach prze-
wlekłych długotrwałe sto-
sowanie antybiotyków
może silnie osłabić orga-
nizm, wyniszczyć florę
bakteryjną w przewodzie
pokarmowym, zaburzyć
zdolność przyswajania wi-
tamin i uszkodzić wątro-
bę, natomiast leczenie od-
powiednio dobranymi pro-
duktami roślinnymi (pod
kontrolą lekarza) gwaran-
tuje powrót do zdrowia
bez skutków ubocznych. 

Zioła stosujemy poje-

dyńczo lub w mieszan-
kach. Pojedyncze zioła
działają wielokierunkowo,
choć jedna z ich właści-
wości jest dominująca. 
W mieszankach zioła
współdziałają ze sobą
wzmacniając swoją siłę le-
czenia. Na przykład 
– dobra mieszanka ziołowa
dla tych, którzy mają
kłopoty z zasypianiem,
składa się z męczennicy
cielistej, chmielu i kozłka
lekarskiego. Wszystkie te
trzy zioła razem mają
właściwości uspokajające,
relaksujące. Użyte od-
dzielnie działają nastę-
pująco: meczennica cie-
lista – pomaga w zasypia-
niu, kozłek lekarski – re-
laksuje napięcia mięśni,
chmiel – uspakaja system
nerwowy. 

Czym jest 
ziołolecznictwo?

Żyjąc szybkim tempem

podwójnie jesteśmy na-
rażeni na zachorowanie.
Starając się zapobiegać
złapaniu infekcji należy
uważnie dbać o odporno-
ść naszego organizmu
szczególnie w okresie je-
siennym oraz zimowym.
Jednak gdy nie zadbamy
odpowiednio o nasze zdro-
wie i dopadnie nas choro-
ba, wtedy trzeba pomyśleć
o środkach jej przeciw-
działających. Powszechnie
uważa się że aby skutecz-
nie wyleczyć różne scho-
rzenia najskuteczniejsze
są drogie kuracje anty-
biotykowe. Jednak jest to
nie do końca prawdą. Jak
się okazuje naturalne leki
mogą być równie skutecz-
ne. Oprócz witamin i mi-
nerałów zawartych w owo-
cach i warzywach, swą
magiczną moc mają rów-
nież zioła.Tego typu środ-
ki lecznicze były znane
już od wieków. Wielu spe-

cjalistów zaleca preparaty
ziołowe jako uzupełnienie
standardowych sposobów
leczenia różnych proble-
mów zdrowotnych, ponie-
waż są na ogół bardzo
bezpieczne, skuteczne 
i powszechnie dostępne. 
W niektórych przypad-
kach, preparaty ziołowe
mogą z powodzeniem za-
stąpić leki dostępne
wyłącznie na receptę, co
pozwala uniknąć skutków
niepożądanego działania
leków recepturowych. 

Tajemnica 
działania ziół

Ziołolecznictwo jest
gałęzią medycyny niekon-
wencjonalnej. Tego typu
metoda zwalczania nie-
których schorzeń i chorób
znana już była za czasów
naszych odległych przod-
ków. Wiele z opatentowa-
nych przez nich mikstur
było przekazywanych ko-
lejnym pokoleniom i prze-
trwały do dnia dzisiejsze-
go. Oprócz pochodzących
z domowych spiżarni, pre-
paraty ziołowe są również
dostępne w specjalistycz-
nych sklepach . Wiele 
z nich używamy w życiu
codziennym nie zdając so-
bie sprawy z ich natural-
nego pochodzenia. Choć
zioła mogą nie przekony-

wać nas swoim skutecz-
nym działaniem to jed-
nak posiadają moc, dzięki
której jesteśmy w stanie
wygrać z niektórymi cho-
robami. W czym więc tkwi
ich lecznicza magia? Prze-
de wszystkim zioła są
znacznie bezpieczniejsze
w stosowaniu od różnego
rodzaju środków pocho-
dzenia chemicznego. Za-
zwyczaj nie wywołują one
niepożądanych skutków
ubocznych. Pacjenci co-
raz częściej decydują się
na używanie w leczeniu
naturalnych leków zio-
łowych ze względu na ich
skład oraz ceny. Dzięki
temu, że w preparatach
tym występują jedynie na-
turalne składniki zawarte
w odpowiednich propor-
cjach, zioła stały się rów-
nie skuteczne jak dobry
lek, nie powodując silnych
skutków ubocznych. 

Źródłó: 
ziolalecznicze.fundacja-wpr.pl

naturalne.lekarstwa.edu.pl
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Zioła, które leczą
„MĄDRY CZŁOWIEK POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE ZDROWIE JEST JEGO 
NAJWIĘKSZĄ WŁASNOŚCIĄ I POWINIEN UCZYĆ SIĘ, JAK SAM MOŻE LECZYĆ
SWOJE CHOROBY“

Hipokrates
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