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Jak politycy
drenują nasze

kieszenie

W ciągu ostatnich oś-
miu lat, czyli od mo-
mentu wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej
ceny wielu towarów
wzrosły znacznie bar-
dziej niż płace. Należy
za to winić nie przed-
siębiorców, ale polity-
ków i system panujący
w Polsce oraz ten wy-
pracowany w Brukseli.

str. 10

Zioła, które
leczą

Odpowiednio dobrane
zioła i właściwe dawko-
wanie mogą stanowić
dla nas prawdziwe wy-
bawienie od wielu
męczących dolegli-
wości i zapobiegać
chorobom. Badania
naukowe potwierdzają,
że rośliny lecznicze
i pochodzące z nich
preparaty są niejedno-
krotnie bardziej sku-
teczne w działaniu.

str. 15

Nie chcą, aby
pogotowie
ratunkowe
było prywatne

Dla zwierząt są gotowi zrobić wszystko, nie żałują własnych pieniędzy, aby je
dokarmiać, choć sami nie mają ich za wiele. Na co dzień muszą przeciwsta-
wiać się trudnościom, bo zawsze znajdą się tacy, którzy uważają zwierzęta za
najgorsze zło.

>> czytaj więcej na str. 3

czytaj więcej na str. 9

Przytulisko
dla bezdomnych kotów w piwnicy

str. 4
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W Strzegomiu do Rady Miejskiej
z okręgów jednomandatowych

SSttrrzzeeggoomm

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – ko-
deks wyborczy wprowadza jednomandato-
we okręgi wyborcze, co oznacza, że w okrę-
gu wyborczym tworzonym dla wyboru rady
w gminie nie będącej miastem na prawach
powiatu wybiera się 1 radnego.

- 5 października 2012 r. burmistrz
Strzegomia przedłożył Radzie Miejskiej
projekt uchwały w sprawie podziału gminy
Strzegom na okręgi wyborcze opracowany
zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 417
– 419 Kodeksu wyborczego. Jedną z nich
jest zasada równości wyborów, którą 
w aspekcie materialnym realizuje się po-
przez ustalenie jednolitej normy przedsta-
wicielstwa. Normę przedstawicielstwa ob-
licza się poprzez podzielenie liczby miesz-
kańców gminy przez liczbę radnych - wy-
jaśnia Iwona Zabawa-Budziszyn, sekretarz
gminy Strzegom. Według stanu na dzień 30
września 2012 r. liczba mieszkańców gmi-
ny Strzegom wynosiła 26.958 osób. Zgod-
nie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym w gminach do
50.000 mieszkańców liczba radnych wynosi
21. Norma przedstawicielstwa dla naszej
gminy wynosi 1.284.

- Biorąc pod uwagę , że gmina Strzegom
obejmuje miasto i położone na jej terenie
wsie zachowując zasady kodeksu wybor-
czego w mieście powstanie 13 okręgów jed-

nomandatowych a na terenie wiejskim 
8 okręgów jednomandatowych – mówi se-
kretarz gminy.

Projekt uchwały po wielu konsultacjach
i zmianach zaproponowanych przez Dele-
gaturę Krajowego Biura Wyborczego 
w Wałbrzychu został 24 października 2012
r. pozytywnie zaopiniowany przez Delega-
turę. Rada Miejska na sesji odbytej 
w dniu 30 października 2012 r. po dyskusji
podjęła uchwałę w tej sprawie. Po dokona-
niu podziału na okręgi wyborcze w termi-
nie 3 miesięcy należy dokonać zmian w po-
dziale na stałe obwody głosowania. 

źródło: um.strzegom.pl 

Jednomandatowe okręgi wyborcze stały się faktem. W naj-
bliższych wyborach samorządowych będą  wybierać z każde-
go okręgu tylko jednego radnego.

Wrocławskie lotnisko najlepsze w Polsce

RReeggiioonn    

Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we
Wrocławiu jest najlepszym lotniskiem w Pol-
sce. W plebiscycie „Przyjazne Lotnisko
2012” portalu pasażer.com oddano w su-
mie 22 tysiące głosów. 

Pięć gwiazdek, i łączna ilość punktów
8,84 na 10 możliwych – to wynik wrocław-
skiego lotniska w głosowaniu, w którym pa-
sażerowie oceniali wszystkie aspekty funk-
cjonowania lotniska. Uczestnicy plebiscy-
tu punktowali funkcjonowanie lotnisk za
pomocą specjalnego formularza na stronie
portalu, wielu wcieliło się w postać tajem-
niczego pasażera. 

Od 10 lipca do 15 października br. oce-
niano komunikację, odprawę biletowo-ba-
gażową, kontrolę bezpieczeństwa, sklepy 
i usługi oraz funkcjonalność i organizację
lotniska. „Tylko w jednej kategorii zdoby-
liśmy drugie miejsce” – mówi Dariusz Kuś,
prezes Portu Lotniczego Wrocław. „Rzeszów
okazał się lepszy w kategorii komunikacja,
z powodu darmowego parkingu przy swo-
im lotnisku” – dodał Kuś. 

Wrocławskiemu lotnisku zabrakło 1,16
punktu do maksymalnej noty. 

Plebiscyt był pierwszym zakrojonym na
tak szeroką skalę testem polskich lotnisk,
które powstały albo zostały znacząco zmo-
dernizowane w związku z UEFA EURO

2012. O jego wynikach decydowały aspek-
ty zależne od lotnisk, a nie czynników ze-
wnętrznych, takich jak liczba pasażerów, czy
liczba oferowanych kierunków. „Nasz ple-
biscyt to jedyna tego typu inicjatywa w Pol-
sce, w której głos zabierają sami podróżni,
a szanse na wygraną ma tak naprawdę na-
wet najmniejszy port lotniczy” – mówi Pa-
weł Cybulak redaktor naczelny portalu pa-
sażer.com. „Dzisiaj najwyższy standard
obsługi podróżnych, godny naśladowania,
wyznacza wrocławskie lotnisko” – dodaje.  

Ostatnia edycja plebiscytu ,,Przyjazne
Lotnisko” odbyła się w 2009 roku. Wtedy
zwyciężył port w Katowicach, minimalnie
pokonując Warszawę, Kraków i Poznań. 

źródło:www.wroclaw.pl



Obietnica 
nic nie kosztuje 

Krajowa 35 miała odejść do la-
musa, jako strategiczna droga dla
kierowców przemieszczających
się z północnej części miasta do
części południowej.  Drogę łą-
czącą nowe dzielnice miasta ze
starymi miała zastąpić nowa
piękna obwodnica tzw. „zachod-
nia”,  którą rozpoczęto budować
już ponad 12 lat temu i szybko
przerwano. 

Na obiecywaną  zachodnią ob-
wodnicę miasta ministerstwo jed-
nak nie ma pieniędzy. 

Jeszcze niedawno obietnice
prezydenta Wałbrzycha Romana
Szełemeja wyglądały na wiary-
godne, zwłaszcza gdy takie za-
pewnienia potwierdzał Minister
Grabarczyk. Prace miały się roz-
począć pod koniec 2012r.   Dziś
nie ma już żadnych  złudzeń,
prace budowlane na odcinku za-
chodnim nie rozpoczną się 2012r.,
ani też w roku następnym. Mi-
nisterstwo jako priorytet widzi in-
westycje drogowe przy budowie
autostrad, a na obwodnicę
wałbrzyską nie ma w budżecie ani
złotówki. 

W to, co uwierzyli wałbrzysza-
nie chyba od początku nie brali
tak na serio sami  politycy, którzy
zapewniali o niechybnym rozpo-
częciu prac drogowych. Bo jak
miało stać się to realne w 2012-
2013r., skoro do tej pory nawet nie
wywłaszczono 409 prywatnych
działek leżących na terenach, na
które miały wjechać maszyny bu-
dowlane? 

Kolejne możliwe daty, w któ-
rych mogą pojawić się środki na
zachodnią obwodnicę Wałbrzy-
cha  to lata po 2014 roku, bo
wtedy ruszają programy drogo-
we na lata 2014-2020. Ale i ten
termin dla Wałbrzycha wygląda
w czarnych barwach. Obecnie

opracowywana przez minister-
stwo nowa perspektywa na in-
westycje drogowe mocno uwa-
runkowana jest od wysokości
dotacji UE, a jak wiadomo ocze-
kiwane dotacje dla Polski na
kolejną transze mogą być rów-
nież mocno okrojone.

Innym wariantem po 1 stycz-
nia, kiedy Wałbrzych odzyskuje
grodzkość, mogłaby być realizacja
własna gminy, która przejmuje ini-

cjatywę i bierze na siebie zadanie
wybudowania obwodnicy, tak jak
to uczynił samorząd Lubina.

Ta możliwość jest tylko teore-
tyczna, gdyż Wałbrzych posiada
roczny budżet miasta w wysokoś-
ci  ok. 300 milionów złotych, czy-
li tyle co koszt budowy zachodniej
obwodnicy Wałbrzycha, natomiast
obecne zadłużenie miasta prze-
kroczyło już aż 200 milionów
złotych.  

Nie kończąca się historia  
obwodnicy

Na historii obwodnicy Wałbrzy-
cha wychowuje się już drugie po-
kolenie. Od chwili rozpoczęcia
prac budowlanych minęło  kilka-
naście lat. Przez te wszystkie lata
tworzono wiele nowych projektów
i uzyskiwano nowe zezwolenia na
budowę, za które trzeba było
płacić nie małe pieniądze. W tym

czasie obwodnice w innych mias-
tach powstawały jak grzyby po
deszczu. Choć Wałbrzych to dru-
gie miasto największe na Dolnym
Śląsku, to obwodnice już powstały
m.in. w Legnicy, Jeleniej Górze,
Nowej Rudzie, Dzierżoniowie  a na-
wet w Bielawie. Trudno zatem
uwierzyć, że przyczyną tak sporych
opóźnień w realizowaniu jednego
z najważniejszych priorytetów dla
miasta jest tylko brak pieniędzy.

Zadanie związane z inwestycją
obwodnicy wielokrotnie było prze-
rzucane z rąk do rąk jak parzący
kartofel.

Na początku inwestorem miał
być Skarb Państwa, jednak 
w styczniu 1999 roku  zadanie
przejęło miasto, które w tamtym
czasie było na prawach powiatu.
Na ten cel gmina przeznaczała
środki własne oraz otrzymywane
dotacje drogowe.

Początek roku 2003 przyniósł
kolejne zmiany prawne, Wałbrzych
przestał być na prawach powiatu
co wiązało się z utratą zarządza-
nia drogą krajową 35. Taki stan
rzeczy nie pozwalał już prezyden-
towi na kontynuowanie prac do-
tyczących obwodnicy. Dopiero 
w połowie 2004 roku inwestycje
ponownie przejęła Główna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W styczniu 2013 roku Wał-
brzych odzyskuje grodzkość, a więc
znów stanie się zarządcą drogi
krajowej 35. Gdyby nie ogromne
zadłużenie gminy, samorządowcy
mogliby podjąć uchwałę o przeję-
ciu inicjatywy i domagać się sub-
wencji od Państwa.

Dlaczego zachodnia 
obwodnica jest taka ważna?

Krajowa 35 przebiega przez
cały Wałbrzych ( ul. Wrocławska,
A. Krajowej, Gen.Sikorskiego),
wchodzi od strony Wrocławia i pro-
wadzi w kierunku Kłodzka 
z możliwością odbicia na Jelenią
Górę. Droga służy na co dzień
mieszkańcom, komunikuje
wałbrzyszan starych dzielnic 
z nowszą częścią Wałbrzycha. Ko-
rzystają z niej codziennie wielo-
krotnie samochody osobowe oraz
autobusy komunikacji miejskiej. 

Jest również jedyną drogą
tranzytową dla ciężarówek prze-
mierzających nasze miasto.  Sta-
nowi najkrótsza drogę dojazdu
dla służb ratunkowych.

W godzinach szczytu natężenie
ruchu jest zbyt duże, tworzą się gi-
gantyczne korki, a w przypadku
poważnego wypadku może na-
stąpić paraliż miasta. Z tego sa-
mego powodu na ul Wrocław-
skiej i A. Krajowej nie można
przeprowadzić generalnego re-
montu nawierzchni, a ta jest na-
prawdę w fatalnym stanie. Alter-
natywnym przejazdem jest tzw.
obwodnica wschodnia (ul
Uczniowska-Strzegomska – Świd-
nicka ) oraz droga wojewódzka
biegnąca przez Szczawno-Zdrój.
Jednak nie jest to droga dla wie-
lotonowych ciężarówek, te muszą
korzystać z krajowej 35. Często do-
chodzi do wypadków, gdy zbyt wy-
sokie pojazdy zahaczają o wiadukt
kolejowy na ul. Wrocławskiej. Wie-
le razy przy takich zdarzeniach
było podejrzenie o naruszeniu
konstrukcji wiaduktu. 

Szczawno-Zdrój oraz obwodni-
ca wschodnia nie rozwiązują rów-
nież problemu dla samochodów
osobowych, tam też potrafią wy-
stępować korki. Szczawno-Zdrój
jest nie tylko często zakorkowane,
ale nad samym miastem wisi
groźba odebrania statusu miejs-
cowości uzdrowiskowej. Nad-
mierny ruch samochodowy za-
nieczyszcza powietrze. Wschodnia
obwodnica wygląda atrakcyjnie,
ale jedynie na odcinku ul.
Uczniowskiej do ronda  z drogą na
Świdnicę. Poza rondem ul. Strze-
gomska  jest bardzo wąska, po-
siada starą nawierzchnię i nie
posiada  pobocza. Ten odcinek ni-
weczy cały projekt tzw. obwodni-
cy wschodniej. Brak odcinka ob-
wodnicy zachodniej na wysokoś-
ci skrzyżowania ul. Świdnickiej 
i Niepodległości również osłabia at-
rakcyjność obwodnicy wschod-
niej, gdyż nie pozwala na płynne
przejazdy z kierunku Wrocławia
na Jelenia Górę.

Dariusz Gustab

Nasz Region Dolnośląski LISTOPAD 2012
www.dolnyslask24.info.pl 03

Dokończenie ze str. 1

Nie będzie zachodniej
obwodnicy Wałbrzycha?!
Nie będzie zachodniej 
obwodnicy Wałbrzycha?!
Obietnice Prezydenta Miasta Wałbrzycha
oraz zapewnienia Ministra Infrastruktu-
ry nie spełniły się. Nie ma pieniędzy na
budowę zachodniej części obwodnicy
Wałbrzycha. Kierowcy muszą przy-
wyknąć do korków na krajowej 35 
i do przeciskających się między nimi 
karetek pogotowia ratunkowego.
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W budynku Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy odbyło się spotkanie przed-
stawicieli związków zawodowych i or-
ganizacji zawodowych działających 
w jednostkach pogotowia Ratunkowego
na terenie województwa dolnośląskiego
z parlamentarzystami dolnośląskimi.

Spotkanie miało na celu przedstawienie
politykom Dolnego Śląska aktualnych pro-
blemów pracowników i pracodawców oraz
wypracowanie jednolitego stanowiska 
w sprawach dotyczących Systemu „Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne”, w tym
podjęcie działań mających na celu przy-
wrócenie systemowi ratownictwa medycz-
nego charakteru publicznego. Na spotka-
nie przybyli pracodawcy i związkowcy z ta-
kich miast jak: Wrocław, Jelenia Góra,
Świdnica, Legnica, Kłodzko, Dzierżoniów,
Ząbkowice Śląskie oraz Wałbrzych.  W emo-
cjonujących wypowiedziach dyrektorzy wie-
lokrotnie wspominali, iż proponowany sys-
tem kontraktów na świadczenie usług w za-
kresie ratownictwa medycznego, w którym
głównym kryterium stanowić będzie cena,
może spowodować nieodwracalne skutki 
w sprawnie już działającym systemie pań-
stwowym a co za tym idzie, może stanowić
realne zagrożenie dla życia i zdrowia miesz-
kańców objętych tym systemem. Cieszymy
się, że stanowisko Konwentu Powiatów
Dolnego Śląska, Marszałków RP oraz Rady
Powiatu Świdnickiego znalazły pozytywny

odzew wśród bezpośrednio zainteresowa-
nych, czyli ludzi zajmujących się na co dzień
ratownictwem medyczny – mówi Alicja Sy-
nowska Wicestarosta. Jakość, ciągłość,
bezpośredni nadzór samorządów, lata in-
westycji w sprzęt i szkolenie kadry, znajo-
mość terenu i lokalnych realiów, dobra
współpraca pogotowia ze szpitalem to
kwestie, które są naszym zdaniem równo-
znaczne z ceną za wykonane usługi – ko-
mentuje Alicja Synowska Wicestarosta
Świdnicki. Dlaczego zmieniać system, któ-
ry doskonale się sprawdza? Skoro z syste-
mu konkursowego wyłączono Lotnicze Po-
gotowie Ratunkowe to dlaczego nie można
wyłączyć całego ratownictwa medycznego a
jeśli już wprowadzać konkursy to tylko tam
gdzie wykryto nieprawidłowości – to chyba
najczęściej pojawiające się głosy w burzli-
wej ale merytorycznej dyskusji. 

źródło:powiat.swidnica.pl

Nie chcą, aby pogotowie ratunkowe 
było prywatne

ŚŚwwiiddnniiccaa    

W Wałbrzychu po-
wstaje pierwszy Dom Po-
mocy Społecznej. Na
Osiedlu Górniczym pro-
wadzona jest już termo-
modernizacja budynku
po PSP 31, który będzie
adoptowany na DPS.

Liczba mieszkańców
Wałbrzycha w domach
opieki społecznej stale roś-
nie. Koszt pobytu w oś-
rodkach 180 mieszkań-
ców Wałbrzycha w 2011r.
wyniósł ok. 4 000 000 zł.
Co roku ok. 50-70 osób
stara się o przyjęcie do
ośrodka opieki.  W mieście
funkcjonuje jeden powia-
towy DPS, w którym prze-
bywa około 30 mieszkań-
ców Wałbrzycha. Poza
miastem umieszczonych
jest ok. 150 osób.

Obecnie w przystoso-
wywanym budynku pro-
wadzone są prace termo-
modernizacyjne. Wykony-
wany jest  remont dachu
wraz z jego dociepleniem
oraz  wykonywana jest in-
stalacja odgromowa na

budynku. Z powodu  bar-
dzo złego stanu technicz-
nego części budynku, ko-
nieczne było zlecenie do-
datkowych robót, nie uję-
tych w dokumentacji. 
W sumie koszt inwestycji
wynosi ponad 230 000 zł.
Trwają także prace pro-
jektowe w celu przystoso-
wania budynku dla po-
trzeb Domu Pomocy
Społecznej. Posiłki dla
mieszkańców ośrodka do-
starczane będą w formie
cateringu. Sala gimna-
styczna zostanie przezna-
czona na sale terapeu-
tyczne oraz magazyn. Pla-
nuje się budowę dźwigu

osobowego dostosowanego
do osób niepełnospraw-
nych. Zagospodarowany
zostanie również teren wo-
kół obiektu – powstaną
parkingi i tereny zielone.

Prezydent Wałbrzycha
Romana Szełemej dodaje,
że także budynek na ul.
Andersa po PSP nr 2 zo-
stanie adaptowany na
Dom Pomocy Społecznej. 
- Obecnie analizujemy fi-
nansowanie tej inwesty-
cji. Jest szansa na pozys-
kanie środków zewnętrz-
nych, m.in. z tzw. „fundu-
szu norweskiego” - doda-
je.

źródło: um.walbrzych

Powstaje pierwszy miejski Dom
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

WWaałłbbrrzzyycchh
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Świdnica kupuje grupowo i oszczędza
ŚŚwwiiddnniiccaa  

Negocjacje z dostawcą energii elektrycz-
nej prowadzimy już od trzech lat. Przed ro-
kiem negocjowaliśmy grupowe zakupy ener-
gii elektrycznej dla miasta i naszych jedno-
stek, już wtedy w wyniku negocjacji udało
się sporo zaoszczędzić –blisko 100 tys. zł. Sa-
morządy zrzeszone w Sudeckim Konwencie
przyłączyły się w tym roku i wspólnie z Lu-
binem, który jest liderem projektu, ogłoszo-
ny został przetarg. Świdnica oszczędzi real-
nie w 2013 r. ponad ćwierć miliona złotych,
ale łącznie z naszymi wcześniejszymi ne-
gocjacjami jest to blisko 400 tys. zł i to po-
ważna kwota. Cieszymy się z tego sukcesu,
bo biorąc pod uwagę, że samorządom przy-
bywa zadań od rządu, bez dodatkowych
funduszy, a musimy spełniać wyśrubowa-
ne wytyczne ministra finansów, to każda
złotówka zaoszczędzona się przyda, choć i
tak nie rekompensuje ponoszonych przez
nas wydatków – komentuje Wojciech Mur-
dzek, prezydent Świdnicy. 

Przy tej okazji warto dodać, ze w ramach
Sudeckiego Konwentu Prezydentów i Bur-
mistrzów, którym kieruje prezydent Mur-
dzek powołane zostały tzw. grupy zakupo-
we, które rozmawiają o wspólnym zakupie
nie tylko energii elektrycznej, ale także gazu,
usług telekomunikacyjnych, czy też ubez-
pieczeniowych.

To nie ostatnia inicjatywa, którą chcemy
wspólnie podjąć. Również z władzami Lu-
bina i innymi samorządami planujemy
połączyć siły i w pierwszej kolejności po-
walczyć o niższe koszty ubezpieczeń. Roz-
ważany jest także wspólny zakup paliwa.
Jeśli i w tym projekcie weźmie udział co naj-
mniej kilkadziesiąt samorządów, to jesteś-
my poważnym partnerem do negocjacji nie
z właścicielami konkretnych stacji, a z kon-
cernami paliwowymi – dodaje Ireneusz
Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy, któ-
ry koordynuje prace grup zakupowych.

źródło: um.świdnica

Ćwierć miliona oszczędności dzięki zakupom grupowym. W gru-
pie taniej – udowadniają to samorządowcy, którzy wspólnie wy-
stąpili w przetargu na zakup energii elektrycznej. Dzięki temu
Świdnica zaoszczędzi ponad 250 tys. zł. W sumie 111 samo-
rządów z Dolnego Śląska i województwa lubuskiego stworzyło
grupę, która zaoszczędzi blisko 13 mln zł. Energię w 2013 r.
sprzeda PGE Obrót Rzeszów.

Ogólnopolskie sukcesy najmłodszych zawodników

SSttrrzzeeggoomm  

Śmierć w Strefie Ekonomicznej RReeggiioonn

Emilia Chmielowska 
i Michał Konarski – naj-
młodsi zawodnicy klubu
LKS Stragona Strzegom
uzyskali bardzo dobre wy-
niki na Zawodach Ogól-
nopolskich Dzieci i Młod-
zieży w skokach przez
przeszkody. Michał wy-
grał konkurs finałowy gru-
py A2, a Emilka była trze-
cia w konkursie dla kucy,
gdzie wysokość przeszkód
wynosiła 80 cm. Zawody
zostały rozegrane w mi-
niony weekend w Cen-
trum Hipiki Jaszkowo.

Michał na kucu Lady
Laura 3 dwukrotnie plaso-
wał się w czołówce konkur-
sów kwalifikacyjnych swojej
grupy wiekowej. Zapewniło
mu to start w finale, w któ-
rym parkur pokonał na
czysto i w najlepszym czasie.
Wynik ten zagwarantował

mu zwycięstwo w grupie
A2.

W konkursach grupy A2
startują dzieci poniżej 12 lat
dosiadające kucy o wzroście
do 141 cm w podkowach.

W Jaszkowie Michał Ko-
narski wystartował również
w konkursach klas LL 
i L (wysokość przeszkód do
100 cm) na dużym koniu 
– klaczy Elipsona zajmując

czołowe pozycje.
Emilka jest świeżo upie-

czonym zawodnikiem klubu
LKS Stragona Strzegom 
i był to jej pierwszy w życiu
start na zawodach jeździec-
kich. W zawodach wystar-
towała na kucu Rahib.

Emilka ma zaledwie 
9 lat, a jej kolega klubowy
Michał 10 lat.

źródło:um.strzegom

Miasteczko bezpiecznych dróg
DDzziieerrżżoonniióóww    

W skali realizowanych przez miasto za-
dań nie była to duża inwestycja, koszt prac
budowalnych zamknął się kwotą 105 tys.
zł. – „Miasteczko” powstało z myślą o bez-
pieczeństwie najmłodszych – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek Piorun. - Będą
mogły odbywać się tu m.in. szkolenia, eg-
zaminy na kartę rowerową i zajęcia in-
struktażowe dla nauczycieli zajmujących się
wychowaniem komunikacyjnym.

O potrzebie takiej nauki świadczą sta-
tystyki wypadków, w których poszkodo-
wanymi są młodzi ludzie. W pierwszych
dniach miasteczko ruchu drogowego cie-
szyło się olbrzymim zainteresowaniem
najmłodszych. W ciągu roku będą z niego
korzystać szkoły i rodzice chcący nauczyć

swoje dzieci bezpieczeństwa na drogach.
Miasteczko ruchu drogowego jest jednym z
elementów budowy placu zabaw i obiektów
sportowych pomiędzy osiedlem Jasnym,
Błękitnym i Różanym. 

źródło:um.dzierżoniów.pl

Z myślą o bezpieczeństwie i edukacji najmłodszych Dzierżoniów
wybudował pierwsze w powiecie miasteczko ruchu drogowego.
Obiekt służący zabawie i umożliwiający naukę zasad obo-
wiązujących na drogach powstał na terenie parku, pomiędzy
osiedlami Błękitnym, Jasnym i Różanym.

Zginął 26-letni mężczyz-
na, na którego przewrócił
się wózek widłowy 

Do śmiertelnego wypad-
ku doszło 15 listopada na
terenie zakładu Hi Logistics
Europe w Biskupicach Pod-
górnych. Mężczyzna w wie-
ku 26 lat prowadził wózek

widłowy, podczas jazdy po-
jazd przewrócił się przy-
gniatając pracownika. 
W wyniku tego zdarzenia
mężczyzna poniósł śmierć.
Według wstępnych infor-
macji pracownik nie posia-
dał odpowiednich upraw-
nień do jazdy tego typu po-
jazdem. Po ukazaniu się

informacji w serwisach in-
ternetowych, internauci kry-
tykowali warunki panujące
w zakładach na terenie Stre-
fy Ekonomicznej. Jednak
to prokurator i Inspekcja
Pracy po sprawdzeniu fak-
tów wydadzą opinie z jakich
naprawdę przyczyn doszło
do tragedii. red
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Do tragedii doszło na te-
renie jednego z wałbrzy-
skich osiedli. 20-latek został
zraniony nożem w brzuch
przez nieznanego mu męż-

czyznę. Zaraz po tym trafił
do szpitala. Dyspozytorka
pogotowia ratunkowego po-
informowała oficera dy-

żurnego Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu o przy-
wiezieniu pacjenta z raną
kłutą brzucha. Policjanci
przystąpili do wyjaśniania

tego zdarzenia. Już
po godzinie podej-
rzany o dokonanie
tego czynu został
zatrzymany. Oka-
zał się nim 18-letni
mieszkaniec Wał-
brzycha. Przedsta-
wiono mu zarzut
uszkodzenia ciała,
za co grozi kara do
5 lat pozbawienia
wolności. Prokura-
tor przychylił się do
wniosku policjan-

tów i zastosował wobec
sprawcy środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru
policyjnego. 

20-latek przebywa w jednym z wałbrzyskich
szpitali. Trafił tam z raną kłutą. Wobec 18-let-
niego napastnika prokurator zastosował środek
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. 

Policjanci z komisariatu
w Bielawie, zajmujący się
zwalczaniem przestępczoś-
ci gospodarczej, zatrzymali
kobietę podejrzaną o przy-
właszczenie, co najmniej
140 tys. złotych, po-
chodzących z lokat termi-
nowych. Zatrzymana, to 47
– letnia mieszkanka Biela-
wy, zatrudniona w jednej 
z instytucji finansowych.
Sprawa wyszła na jaw, po
tym jak jeden z klientów
stwierdził na swojej lokacie
nieautoryzowaną wypłatę.
Policjanci prowadząc czyn-
ności w tej sprawie ustalili,
że zatrzymana pracownica,
na przestrzeni kilku ostat-
nich lat, dokonywała suk-
cesywnie wypłat z lokat ter-
minowych klientów. Były to
kwoty od kilku do kilku-

nastu tysięcy złotych.
Przywłaszczone w ten spo-
sób pieniądze, podejrzana
przeznaczała na własne,
bieżące potrzeby - m.in. re-
mont mieszkania, wczasy
czy też uroczystości rodzin-
ne. Kobieta usłyszał już 
w tej sprawie zarzut przy-

właszczenia powierzonego
mienia. Za czyn, o który jest
podejrzana, odpowie teraz
przed sądem. Grozi jej kara
nawet do 5 lat pozbawienia
wolności.

Źródło: Policja Dolny Śląsk

12 listopada 2012 r.,
około godziny 7.40 policjan-
ci z komisariatu w Oborni-
kach Śląskich, realizując
działania pod kryptonimem
„Alkohol i Narkotyki”, prze-
prowadzili kontrolę stanu
technicznego pojazdu mar-
ki Jelcz tzw. Gimbusa oraz
stanu trzeźwości kierujące-
go szkolnym autobusem.
Podczas kontroli okazało się,
że 55 – letni kierowca jest
nietrzeźwy. 

Przeprowadzone badanie
wykazało u niego około 1,2
promila alkoholu w organiz-
mie. Jak ustalili funkcjo-

nariusze, mężczyzna w tym
stanie przewoził 20 uczniów
z kilku miejscowości do oko-
licznej szkoły podstawowej.

Zatrzymany trafił do poli-
cyjnego aresztu do wytrzeź-
wienia i wykonania z jego
udziałem dalszych czynnoś-

ci. Mężczyźnie zatrzymano
również prawo jazdy.

11 listopada 2012 roku policjanci z Ko-
war zatrzymali 35 - letniego mężczyznę, po-
dejrzewanego  o zabicie psa ze szczególnym
okrucieństwem. Zatrzymany trafił do poli-
cyjnego aresztu. Do zatrzymania doszło po
tym, jak około godziny 5.20 policjanci z Ko-
war otrzymali zgłoszenie od kobiety, która oś-
wiadczyła, że jej konkubent udusił jej 8 - mie-
sięcznego kundelka. 

Zdarzenie miało miejsce w jednym z ko-
warskich mieszkań. Jak ustalili funkcjona-
riusze, kobieta wraz z konkubentem wróciła
do domu około 4.00 rano. Mężczyzna był pi-
jany. Wszczął awanturę z powodu braku pa-
pierosów, a całą swoją agresję wyładował na

zwierzęciu – udusił go. 
Zwłoki psa zabezpieczył weterynarz w celu

wykonania sekcji. Zatrzymanemu za zabi-
cie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem
grozi teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.

R E K L A M A

WWaałłbbrrzzyycchh  

Za przywłaszczenie, co najmniej 140 tys. złotych odpowie przed sądem kobieta, zatrzymana przez
policjantów z powiatu dzierżoniowskiego. Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzana – pracownica
jednej z instytucji finansowych, sukcesywnie wypłacała pieniądze z lokat terminowych klientów.
Gotówkę przeznaczała na własne, bieżące potrzeby. Zatrzymana usłyszał już w tej sprawie za-
rzuty. Teraz grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

Przywłaszczyła sobie 140 tys. złotych 
z lokat klientów

DDzziieerrżżoonniióóww    

Za kierowanie autobusem szkolnym w stanie nietrzeźwości, odpowie przed sądem mężczyzna
zatrzymany przez policjantów z powiatu trzebnickiego. Do zatrzymania doszło podczas policyj-
nej akcji pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki”. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierow-
ca wiózł uczniów do szkoły podstawowej, mając około 1,2 promila alkoholu.

Pijany kierowca 
i dzieci w szkolnym autobusie

RReeggiioonn      

Jak się dodatkowo oka-
zało, podejrzany w tej spra-
wie mężczyzna wprowadził
już do obrotu 200 kg tytoniu
i 100 litrów spirytusu. U 45
- latka funkcjonariusze
ujawnili również broń, na
którą nie posiadał zezwole-
nia. Głuszycy policjanci
będąc w posiadaniu infor-
macji dotyczącej handlu

nielegalnymi wyrobami ty-
toniowymi oraz spirytuso-
wymi bez wymaganych
oznaczeń akcyzy, w oparciu
o zgromadzony materiał do-
wodowy zatrzymali 45 - let-
niego mieszkańca Głuszycy.
Podczas przeszukania ujaw-
nili u niego 100 kg tytoniu
i litr spirytusu oraz pistolet
automatyczny, na który nie

posiadał zezwolenia. Jak
się okazało, mężczyzna
zdążył już wprowadzić do
obrotu co najmniej 100 lit-
rów spirytusu oraz 200 kg
tytoniu. Podczas przesłu-
chania podejrzany przyznał
się do nabywania, przecho-
wywania oraz handlu nie-
legalnym towarem.

Hurtowe ilości nielegalnego tytoniu oraz  spirytusu wykryli policjanci 
z Głuszyc na terenie jednej z posesji w mieście.

Policja przejęła nielegalną broń, tytoń
oraz spirytus

Zabił pieska bo w domu 
nie było papierosów

Dostał nożem
w brzuch

GGłłuusszzyyccaa        

Policjanci z powiatu jeleniogórskiego zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o to, że ze szcze-
gólnym okrucieństwem zabił 8 - miesięcznego pieska swojej konkubiny. Sprawca udusił
zwierzę. Teraz za czyn, o który jest podejrzany, mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu
kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

KKoowwaarryy    
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PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA,,  KKTTÓÓRREE  OODD    RROODDZZIICCÓÓWW  PPOOSSIIAADDAAJJĄĄ  MMAANNDDAATT  ZZAAUUFFAANNIIAA

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
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W Przedszkolu Miejskim
w Szczawnie-Zdroju oraz w
klasach 1-3 Miejskiej Szkoły
Podstawowej, Fundacja
„AZYL”  przy współpracy 
z gminą Szczawno-Zdrój,
przeprowadziła  cykl szkoleń
pn. PRZYJACIEL ZWIE-
RZĄT. 

Szkolenia obejmowały:
edukację dzieci poprzez po-
kazanie wzorców zachowa-
nia wobec zwierząt domo-
wych, wskazania obo-
wiązków wobec zwierząt jak:
karmienie, pojenie, opieka
weterynaryjna oraz sprząta-

nie po zwierzętach. Dzie-
ciom wskazano na przy-
jemności płynące z posia-
dania zwierzaka, który jest
najlepszym przyjacielem
człowieka tj. spacery, wspól-
na zabawa. Dzieci uczest-
niczące w szkoleniu in-
struowano jak powinno się
zachować  wobec zwierząt
dzikich oraz jak można  po-
móc zwierzętom w zimę, 
a także co należy zrobić
gdy widzimy bezdomne
zwierzę.

Dzieci chętnie uczestni-
czyły w szkoleniu i wykazały

się dużą wiedzą o zwierzę-
tach. Otrzymały pamiątko-
we ORDERY PRZYJACIELA
ZWIERZĄT, słodkości oraz
dyplomy ukończenia szko-
leń. Fundacja AZYL ogłosiła

konkurs o tematyce do-
tyczącej zwierząt pod pat-
ronatem Burmistrza
Szczawna-Zdroju.

ak

Dzieci dla Zwierząt

III LIGA KUMITE – Czechy Marianskie Laznie - 2012

W turnieju
wzięło udział po-
nad 100 zawodni-
ków z Czech,
Słowacji i Polski w
wieku od 6 lat do
16 lat. Walki były
niezwykle pasjo-
nujące i absor-
bujące zawodników
oraz amatorów ka-
rate.  Szczególnie dobrze zaprezentowała się Alicja Ba-
ranowska (9 lat) oraz Jakub Maleszka (15 lat), którzy
nie dali żadnej szansy swoim przeciwnikom i przeciw-
niczkom. Słowa uznania należą się również Dominikowi
Obuchowskiemu (9 lat), który z powodu błędu wagi mu-
siał walczyć w kategorii wyższej niż zazwyczaj, z
cięższymi od siebie zawodnikami. Podczas występu nie
zawiodła nas również Julia Pojasek (11 lat), która po-
mimo kontuzji biodra zajęła czołowe miejsce, ulegając
minimalnie o 0,5 punkta. Na pochwałę zasługuje rów-
nież Bryan Ząbczyński (9 lat) za ducha walki i coraz
lepszą taktykę walki. ak

A. Baranowska - 1 miejsce, 
J. Maleszka - 1 miejsce, 
J. Pojasek - 2 miejsce, 

B. Ząbczyński - 2 miejsce, 
A. Dobosz - 3 miejsce, 
R. Bazarnik - 2 miejsce.

Sukces polskich zawodni-
ków MKS Szczawno-Zdrój 

Ekipa MKS Szczawno-Zdrój zdobyła następujące
miejsca medalowe:

Debiut szczawieńskiego Klubu Lotniczego
Lotniczy Klub im. Dywiz-

jonów Polskich w Szczawnie-
Zdroju, którego członkami są
uczniowie szczawieńskich
szkół oraz przedstawiciele
Pracowni Muzeum Mode-
larstwa w Miniaturze zade-
biutował w  50 Latawco-
wych  Mistrzostwach Polski
dla Młodzików - Święto La-
tawca Społem PSS Gliwice,
który odbył się w dniach 20
do 21 października 2012 r.
w kategoriach latawców
skrzynkowych  i płaskich. 

Mistrzostwa dofinanso-
wane były przez Minister-

stwo Sportu i Turystyki, Kra-
jowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Spożywców
Społem oraz miasto Gliwice.
W zawodach uczestniczyli
modelarze w kategorii młod-

zicy do lat 14. Każdy klub
mogły reprezentować  tylko
dwie drużyny składające się
z dwóch zawodników  (po
jednej w każdej kategorii). 
W składzie drużyny mógł się

też znaleźć jeden instruktor.   
Piątym miejscem w kate-

gorii latawców płaskich po-
szczycić się może Magdale-
na Halicka. Pan Jerzy Siat-
kowski – instruktor i opie-
kun zawodników Klubu 
- stwierdził, iż warunki at-
mosferyczne nie były sprzy-
jające a zawodnicy musieli
się wykazać dobrą kondycją,
aby latawce osiągały wysokie
loty. 

Obecnie szczawieński
Klub realizuje program w za-
kresie modeli zdalnie stero-
wanych. L.J.



Sąsiedzki sojusz 
Pani Ewa i Pani Antoni-

na z mężem są sąsiadami 
w  wieżowcu na Podzamczu.
Nie potrafili bezczynnie pat-
rzeć na tragedię niechcia-
nych zwierząt.  W swoich
domach mają po kilka przy-
garniętych kotów, a mimo to
jeszcze organizują dożywia-
nie innych, tych bezdo-
mnych, którym zorganizo-
wali schronienie w piwnicy
wieżowca. 

Dziś robią to jawnie 
i większość sąsiadów zaak-
ceptowało ten fakt, widząc 
w nim również korzyści dla
siebie, bo odkąd koty miesz-
kają w piwnicy nie widać
ani jednego szczura a by-
wało, że te potrafiły prze-
chodzić nawet do miesz-
kań. Ale na początku było
inaczej, musieli przeciwsta-
wić się wielu trudnościom.
Kiedy zaczęliśmy karmić
koty w bloku znaleźli się

tacy, którym to bardzo prze-
szkadzało, ale nie prze-
szkadzały im za to szczury
i smród z niektórych piwnic,
w których składowano śmie-
ci zbierane po śmietnikach.
Kotki zostały wykastrowane
i zawsze sprzątam osobiście
piwnice, jest tu czyściej niż w
wielu innych. W okienkach
zamontowane specjalne
klapki aby koty mogły sobie
wchodzić i wychodzić o
każdej porze - mówi mąż
Pani Antoniny. 

Koty na Podzamczy żyją
już w bardzo małej popula-
cji i z roku na rok jest ich co-
raz mniej. Ogrody działkowe
i blokowisko to ich świat, 
w którym niestety też giną
przebiegając przez drogę.
Pracuję w Niemczech, nigdy
nie widziałam przejechane-
go kota, tam kierowcy
uważają i w porę zahamują
jak widzą kota, a w Polsce
często są tacy co to jak zo-
baczą zwierze na drodze to
jeszcze dociskają nogę do
gazu - mówi pani Antonina.

Pani Ewa właścicielka
sześciu kotów opowiada jak
niektórzy działkowcy sta-
rają się zapewnić pomoc
bezdomnym kotom żyjących
w ogrodach. Przystoso-
wałam swoją altanę, aby
koty mogły tam znaleźć
schronienie, wycięłam małe
drzwiczki i wyłożyłam
skrzynki siankiem. Kiedyś
bardzo aktywnie je dokar-
miałam, opiekowałam się
gromadką, która liczyła pięt-
naście osobników, ale dziś
choroba już mi na to nie po-
zwala. Ludzie, którzy ratują

zwierzęta na działkach jak
i w blokowisku znają się. Wi-
duje znajomego, emeryto-
wanego nauczyciela jak
każdego dnia idzie na
działki karmić koty bez
względu na pogodę. Ma tam
swoich pupili i nawet kotki
wykastrował aby nie ro-
dziły małych, bo te zazwy-
czaj tragicznie giną. 

Gdyby nie moje niskie
dochody przygarnęłabym
ich więcej. Niektóre wyma-
gają sporych wydatków na
leczenie, serce mi się kraja,
jak widzę ich los ale już
więcej nie dam rady ich
utrzymać.

Wiatr w oczy 
Pani Ewa wspomina: 

w zeszłym roku pomagałam
takiemu starszemu małżeń-
stwu i dawałam im puszki 
z karmą, bo tam obok w blo-
ku była kotka z siedmioma
kociętami, a ludzie mieli
trudną sytuację finansową.
Któregoś razu tą kotkę zna-
leziona martwą na trawniku
i siedmioro kociąt zostało
samych, które niebawem
gdzieś też zniknęły. Sąsiad-
ka pani Ewy Pani Antonina
dopowiada tajemnice znik-
nięcia małych kotków jest
bardzo smutna. Te koty ktoś
pozabijał w bestialski spo-
sób bo jak kiedyś mąż po-
szedł tam zanieść im jeść to
już ich nie było, a na ścianie
było pełno krwi, mój Boże ile
tam było tej krwi. Ludzie są
zdolni do wszystkiego, jed-
nego raz sąsiad mi pokazy-
wał, że znalazł na scho-
dach małe kotki, już nie żyły
tylko ten jeden był jeszcze
taki ruchliwy. Ktoś je potruł.

Panie opowiadają rów-

nież historię małych ja-
skółek, które jeden z miesz-
kańców żywcem zakleił 
w gnieździe bo mu prze-
szkadzały. Pani Antonina
opowiada, że jedna z tego
gniazda jakoś uciekła i pró-
bowała ją ratować ale była
tak zaklejona gliną, że nie
udało się. Panie nie
zgłaszały przypadków zna-
lezionych zabitych kotów

ani uduszonych jaskółek,
bo mają złe doświadczenia
ze Strażą Miejską. Nierzad-
ko było tak, że funkcjona-
riusze występowali prze-
ciwko nim za swoją aktyw-
ność dokarmiania kotów.
Niestety brak odpowiedniej
aktywności funkcjonariu-
szy w zakresie ścigania prze-
stępstw znęcania się nad

zwierzętami, a nadmierną
aktywnością w stosunku
do ludzi, którzy dokarmiają
zwierzęta, tworzy im sa-
mym złą reputacje wśród
obrońców zwierząt. Tym sa-
mym  ludzie znęcający się
nad zwierzętami często zos-
tają bezkarni.

W naszej redakcji znany

jest też przypadek gdzie do
drzwi człowieka, który do-
karmiał dzikie gołębie za-
pukało aż trzech funkcjo-
nariuszy! Szkoda, że takiej
aktywności Straży Miejskiej
na co dzień nie można za-
obserwować wieczorem np.
w takich dzielnicach jak
Sobięcin czy Podgórze. 

Pani Antonina obawia

się nadchodzącej zimy, bo
jak robi się zimno to kotów
przybywa. Rano jak mąż
schodzi do piwnicy z jedze-
niem to już cała ferajna
miauczy i zbiega się 
z różnych kątów, a najbar-
dziej to szkoda tych malut-
kich bo nie zawsze mamy na
karmę. 

Agnes
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Dla zwierząt są gotowi zrobić wszystko, nie żałują 
własnych pieniędzy, aby je dokarmiać, choć sami nie mają
ich za wiele. Na co dzień muszą przeciwstawiać się 
trudnościom, bo zawsze znajdą się tacy, którzy uważają
zwierzęta za najgorsze zło. 

Przytulisko dla bezdomnych kotów w piwnicy

Pomóż dokarmiać bezdomne koty 
Ufunduj karmę  na zimę

Adoptuj bezdomnego kota 
tel 663 592 770, 74 646 63 92 



Od 2004 roku średnia płaca
netto w Polsce wzrosła o 66 pro-
cent. W tym czasie – według da-
nych GUS-u – średnie ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych, któ-
rych produkcją i dostarczaniem
zajmuje się sektor prywatny,
wzrosły o 31 procent. Oznacza to
realny spadek cen. Polacy coraz
mniej – w stosunku do zarobków
– wydają na jedzenie, co upodab-
nia nas do bogatych społeczeństw
Zachodu. Podobnie w przypadku
Internetu, który jest coraz tańszy
nawet w cenach bezwzględnych, 
a działa coraz szybciej i lepiej.
Także tzw. tanie linie lotnicze,
które pojawiły się kilka lat temu,
to spółki prywatne, a nie pań-
stwowe, które przez dekady nie po-
trafiły zaproponować niższych cen
biletów. Niestety odmienna sy-
tuacja wygląda w sektorach opa-
nowanych przez państwo lub nad-
miernie uregulowanych i opodat-
kowanych. 

Najgorzej jest w przypadku
gazu ziemnego, którego cena jed-
nostkowa płacona przez odbiorcę
od 2004 roku wzrosła aż o 121
procent! To dzięki politykom, któ-
rzy nie wynegocjowali korzyst-
nych cen i podpisali niekorzystne
dla polskich konsumentów umo-
wy na gaz importowany z Rosji (od
kontrolowanego przez państwo
Gazpromu). Za ten surowiec płaci-

my jedne z najwyższych cen na
świecie! Za podobne niekorzystne
dla Ukraińców negocjacje i pod-
pisanie umów Julia Tymoszenko,
była premier Ukrainy, siedzi w wię-
zieniu. U nas ci politycy nadal są
na piedestałach. Nawet Niemcy za
ten sam rosyjski gaz płacą mniej,
podobnie jak większość pozos-
tałych krajów europejskich. Nie
mówiąc o bogatych Stanach Zjed-
noczonych, gdzie cena gazu jest
około sześć-siedem razy niższa niż
nad Wisłą!

W Polsce bardzo wzrosły rów-
nież ceny energii elektrycznej.
Ceny prądu są zróżnicowane w
różnych regionach naszego kraju
i w ciągu ostatnich ośmiu lat
wzrosły o około 60-80 procent. To
wynik nie tylko pozostawiania
quasi-zoligopolizowanego rynku
wytwarzania i przesyłu energii
(oraz górnictwa dostarczającego
węgiel) w znacznej mierze w rę-
kach państwowych, ale także

działających tam silnych związków
zawodowych, wymuszających
ciągłe podwyżki płac niezależnie
od wydajności i uniemożli-
wiających zwolnienia i restruktu-
ryzację tych zakładów. Do tego do-
chodzą polskie i unijne uregulo-
wania związane z tak zwaną
ochroną klimatu i konieczność
olbrzymich wydatków na „walkę 
z dwutlenkiem węgla”, w tym 

inwestycji w nieefektywne i bardzo
drogie elektrownie wiatrowe czy
słoneczne. Na dodatek dzięki na-
szym politykom podatek akcyzo-
wy od energii elektrycznej w Pol-
sce jest dla firm dziesięciokrotnie
(!), a dla pozostałych podmiotów
pięciokrotnie wyższy od unijnej
stawki minimalnej. A będzie jesz-
cze drożej!

Kolejnym sektorem opanowa-
nym przez państwo w różnych wy-
miarach jest branża paliwowa.
Wydobyciem ropy naftowej na
świecie w znacznej mierze zajmują
się państwowe koncerny naftowe,
jak norweski Statoil, wenezuelski
PDVSA, meksykański PEMEX,
brazylijski Petrobras, nigeryjska
NNPC czy państwowe spółki 
w państwach arabskich. Również
przerobem ropy naftowej i jej
sprzedażą zajmują się koncerny
kontrolowane przez państwo, jak
polskie Orlen i Lotos. Do tego do-
chodzą wymuszone w unijnej dy-

rektywie energetycznej wysokie 
i ciągle rosnące opodatkowanie pa-
liw. Od 2004 roku cena benzyny
bezołowiowej 95 oktanów na sta-
cjach benzynowych wzrosła o 81
procent, a oleju napędowego aż 
o 104 procent! Mało tego: czy 
w 1997 roku ktoś mógł przy-
puszczać, że w ciągu zaledwie 15
lat paliwo, które kosztowało wte-
dy ok. 1,5 zł za litr, podrożeje aż

czterokrotnie?! I to głównie poprzez
narzucony przez Brukselę wzrost
akcyzy. Aktualnie około połowa
ceny paliw to podatki.

Wyłącznie z powodu podno-
szenia przez polskie władze po-
datków, co również wymuszają
unijne zobowiązania, cena paczki
papierosów w ciągu ostatnich oś-
miu lat zwiększyła się aż o… 185
procent. Aktualnie aż 82 procent
ceny paczki papierosów to hara-
cze płacone państwu – akcyza 
i VAT. W cenie wódki podatki sta-
nowią około 66 procent. A czy
palący pamiętają jeszcze papiero-
sy po 4 zł – to było całkiem nie-
dawno, bo w 2004 roku. Teraz za
tę samą paczkę trzeba zapłacić 11-
12 zł (w tym około 9,5 zł to po-
datki). A będzie jeszcze drożej, bo
od stycznia 2013 roku znowu
wzrasta akcyza. Kto z państwa
czytających ten artykuł sprawdzał
swoje stare rachunki? Ludzie nie
przechowują nawet rozliczeń za
gaz czy prąd sprzed kilku lat
choćby w celach porównawczych,
by sprawdzić, o ile wzrosły ceny
różnych dóbr. Czyżby ich to nawet
nie interesowało, jak są oskuby-
wani przez reżim? Płacą te ra-
chunki jak potulne baranki.

Kilka dni temu stojąc w kolej-
ce w sklepie mięsnym, starsza
pani żaliła się: „czemu ten pro-
ducent wędlin ma takie wysokie
ceny, przecież on już i tak jest wy-
starczająco bogaty”. Pani nie ro-
zumie, że wysokie ceny nie są efek-
tem chciwości producentów (ani
sprzedawców), bo konkurencja
zmusza ich do ciągłego obniżania
cen, lecz skutkiem nadmiernej in-
terwencji państwa poprzez wyso-
kie opodatkowanie, oskładkowa-
nie płac na rzecz ZUS-u, przere-
gulowania różnych branż gospo-
darki czy działań korupcyjnych, co
łącznie generuje duże koszty.
Przedsiębiorcy najzwyczajniej w
świecie nie mogą dokładać do in-
teresu, a te wszystkie koszty wy-
muszane przez państwo muszą
ponieść, więc jedynym sposobem,
aby nie zbankrutować, jest ich
przerzucenie na konsumenta w
formie podwyżki cen. Niezależnie
od chęci zysku biznesmenów, któ-
ra jest motorem napędzającym ich

działania, służąc w ten sposób
właśnie konsumentom. Bo im
więcej jest produktów i usług na
rynku, tym ta konkurencja wy-
musza relatywne obniżki cen albo
przynajmniej realne ich mniejsze
podwyżki. 

Tymczasem politycy, wyko-
rzystując niewiedzę ludzi, nie mó-
wią im, że kolejne podatki i regu-
lacje nie uderzą bezpośrednio 
w biznes, lecz właśnie w kieszenie
przeciętnego Polaka, a najbar-
dziej w tego najuboższego, bo to on
ma najmniej pieniędzy. Bogaty
tak mocno nie odczuje tej samej
podwyżki ceny. Fakt jest taki, że
gdyby nie szkodliwe działania po-
lityków, mielibyśmy deflację, co
oznacza, że wszystkie ceny z bie-
giem czasu i wraz z postępem 
i rozwojem spadałyby, a nie wzras-
tały, jak jest obecnie. W końcu rze-
komo rozwijamy się, to dlaczego
nie żyje nam się coraz lepiej tylko
coraz trudniej właśnie z powodu
wzrostu cen? 

Kompletną bzdurą jest też
twierdzenie, że niektóre branże na-
leży pozostawić w rękach państwa
po to, aby żądni zysku prywatni
przedsiębiorcy nie podnosili zbyt-
nio cen. Jest dokładnie odwrotnie.
Ceny najmniej wzrastają w tych
branżach, do których polityka
wtrąca się najmniej, czego
przykładem jest choćby przemysł
spożywczy czy odzieżowy (także te
słynne szmateksy), a tam, gdzie
polityka siedzi mocno, ceny wzras-
tają znacznie szybciej niż inflacja
– jak w przypadku gazu ziemne-
go, paliw czy energii elektrycznej.
To konkurencja pomiędzy pod-
miotami na rynku jest tym zba-
wiennym mechanizmem, który
chroni nas przed nadmiernym
wzrostem cen. A dzięki działaniom
urzędników, którzy obłudnie
twierdzą, że chronią nas przed wy-
sokimi cenami, ceny cały czas
wzrastają. Kiedy coś wydaje nam
się za drogie, albo nie starcza nam
do pierwszego, to nie wińmy za to
przedsiębiorców i rynku, lecz
wyłącznie polityków i urzędni-
ków.

Tomasz Cukiernik
www.tomaszcukiernik.pl
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JJaakk  ppoolliittyyccyy  ddrreennuujjąą  nnaasszzee  kkiieesszzeenniiee
W ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli od momentu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ceny wielu
towarów wzrosły znacznie bardziej niż płace. 
Należy za to winić nie przedsiębiorców, ale polity-
ków i system panujący w Polsce oraz ten wypraco-
wany w Brukseli.

Wzrost wynagrodzeń i cen w latach 2004-12 w procentach. 
Opracowanie własne na podstawie danych GUS i własnych obliczeń.

Jak politycy drenują nasze kieszenie
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Czy wiesz, że antybiotyki 
nie są dobre na wszystkie 

choroby infekcyjne?

Przyzwyczailiśmy się, że gdy
chorujemy, to antybiotyk na
pewno nam szybko pomoże.
Polacy biorą coraz więcej an-
tybiotyków. Zaczęliśmy trak-
tować je jak panaceum ba
wszystkie choroby infekcyjne,
a to bardzo poważny błąd. 

Antybiotyki do związki, które
zabijają bakterie. Wielu z nas jed-
nak usilnie bierze je w czasie gry-
py, która jest chorobą wirusową
i wymaga leczenia lekami prze-
ciwwirusowymi. Antybiotyki nimi
nie są. Branie nadmiernej iloś-
ci antybiotyków niesie ze sobą
poważne ryzyko. Bakterie bo-
wiem potrafią nabywać anty-
biotykooporność. Jest ona wa-
runkowana genetyczne. Bakterie
mogą też zaadaptować się bez ge-
netycznych zmian, po prostu
przyzwyczajają się do coraz
wyższych stężeń antybiotyku.
Dlatego dawkę leku zawsze musi
określić lekarz. Nie wolno też od-

stawić leku wcześniej niż po ty-
godniu kuracji.

Czy wiesz, że w Szkocji 
wprowadzono zakaz 
korzystania z solariów

przez niepełnoletnich?

Zakaz ten powinien wejść 
w całej Unii Europejskiej, po-
nieważ młode osoby nie są
świadome zagrożeń, wyni-
kających z nadmiernego ko-
rzystania z promieni UV. 

Taki sam zakaz proponują
wprowadzić lekarze na terenie
całej Wielkiej Brytanii. Powód
jest prosty - opalanie młodych
osób na solariach jest wyjątkowo
niezdrowe dla skóry. W ciągu
roku z tego powodu, na Wy-
spach na raka umiera 100 osób.
Drugą restrykcją, ma być zakaz
udostępniania solariów samo-
obsługowych - na taki przepis
zgadza się nawet Sunbed Asso-
ciation - stowarzyszenie zrze-
szające m.in. producentów i so-
laria.

Ciekawe, czy ręce już zacierają

firmy kosmetyczne z samoopala-
czami w ofercie...

Czy wiesz, że im więcej 
odpoczywasz, tym więcej

śpisz?

Na pewno zdarzyło Ci się
kiedyś spać ponad 10 godzin i
wstać niewyspanym? Albo od-
wrotnie spać 5 godzin 
i wstać bez budzika?

Do tej pory uważano, że ak-
tywne spędzenie dnia sprawia, że
w nocy śpimy lepiej i dłużej.
Tymczasem, jak poinformowali
naukowcy podczas 23. Dorocz-
nego Spotkania SLEEP 2009, 
z najnowszych badań wynika,
że to osoba wypoczywająca 
w ciągu dnia, będzie spać dłużej.
I to średnio aż o 42 minuty!
Mało tego, okazuje się, że długi
sen wcale nie sprawia, że kolej-
nego dnia jesteśmy zwarci i gotowi
do działania. Wręcz przeciwnie.
Bardziej aktywne po przebudze-
niu okazują się osoby, które spały
poniżej 6 godzin, niż te, które
spały dłużej.

Czy wiesz, że po wypiciu
siedmiu filiżanek kawy
możesz mieć urojenia?

Kawa pita w dużych iloś-
ciach nie dość, że nie jest
zdrowa to jeszcze powoduje
skutki uboczne. Jednym 
z poważniejszych są właśnie
halucynacje. 

Do takich wniosków doszli
naukowcy z brytyjskiego uni-
wersytetu Durham, po bada-
niach przeprowadzonych na 200
studentach. Po wypiciu nad-
miernej ilości kawy ludziom może
się wydawać, że czują wokół sie-
bie ludzi zmarłych, słyszą głosy,
bądź widzą rzeczy, których 
w rzeczywistości nie ma.

Wszystko za sprawą kortyzolu
- hormonu, którego produkcja
zwiększa się pod wpływem
działania kofeiny. Jego zbyt duża
ilość prowadzić może właśnie do
halucynacji. 

Jak podkreślają naukowcy,
halucynacje same z siebie nie są
objawem choroby. Doświadcza
ich ok. 3 procent zdrowych osób.

Czy wiesz, że wegetarianie
żyją dłużej?

Wegetarianizm wywodzi się 
z Indii i ma kilka odmian.

Naukowcy z Wyższej Szkoły Hi-
gieny i Medycyny Tropikalnej pod
kierunkiem dr Margareth Thoro-
good przebadali 11 000 osób. Ba-
dania trwały 12 lat.

Okazało się, że wegetarianie
rzadziej zapadają na choroby
układu krążenia, odsetek cho-
rujących na raka jest wśród nich
mniejszy o 40% i rzeczywiście żyją
dłużej.

Niektórzy badacze stawiają
jednak pytanie czy statystyczne
dłuższe życie wegetarian wynika
tylko z diety, czy związane jest 
z ogólnie zdrowszym trybem
życia. Wegetarianie, bowiem, z re-
guły dbają o zdrowie: zazwyczaj
nie palą i uprawiają sport.

źródło:czywiesz.pl



Palenie tytoniu od lat sta-
nowi główną przyczynę wy-
sokiej umieralności w do-
rosłej populacji Polski. Sza-
cunki epidemiologiczne po-
kazują, że w 2000 roku pa-
lenie tytoniu było przyczyną
około 69 tys. zgonów w Pol-
sce, z czego około 43 tys. sta-
nowiły zgony przedwczesne
(w wieku 35–69 lat). Z po-
wodu palenia tytoniu Polacy
w średnim wieku tracili
około 22 lat życia, a starsi (w
wieku 70 i więcej lat) – 9 lat. 

Badania epidemiologicz-

ne wskazują, że wdychanie
dymu tytoniowego przez oso-
by niepalące stanowi w Pol-
sce jedną z głównych przy-
czyn przedwczesnej umie-
ralności dorosłych. Szacun-
ki z 2002 roku pokazały, że
z powodu wdychania dymu
tytoniowego zmarło w tym
czasie co najmniej 1826 nie-
palących Polaków. 

W Polsce przeprowadzono
także wiele badań klinicz-
nych i epidemiologicznych
obrazujących zdrowotne na-
stępstwa wymuszonego na-

rażenia dzieci na dym tyto-
niowy. Obserwuje się wśród
nich wzrost ryzyka niższej
masy urodzeniowej, zakażeń
dróg oddechowych, upośle-
dzenia funkcji płuc, nawra-
cających chorób ucha, ata-
ków astmy, czy nawet
nagłego zgonu niemowlęcia. 

Wprawdzie dzięki zmianie
w 2010 roku przepisów
ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używa-
nia tytoniu i wyrobów tyto-
niowych ryzyko narażenia
Polaków na środowiskowy
dym tytoniowy w miejscach
publicznych znacznie ogra-
niczono, jednak zjawisko to
nadal stanowi poważne za-
grożenie. Ciągle jeszcze aż
19% niepalących Polaków
deklaruje narażenie na dym
tytoniowy w domu, a około
14% w zakładzie pracy. 

Palenie papierosów jest
uważane za najważniejszy
czynnik ryzyka zachorowa-
nia na raka płuca i prze-
wleką obturacyjną chorobę
płuc (POChP). W papierosie
znajduje się ponad 4000
substancji chemicznych, 
w tym ponad 400 związków
drażniących i ponad 40
związków rakotwórczych.

Schorzenia wynikające z pa-
lenia tytoniu są jedną 
z głównych przyczyn naras-
tającej w Polsce przed-
wczesnej umieralności mię-
dzy 35.-65. rokiem życia.
Co drugi zgon w Polsce 
u mężczyzn w tym prze-
dziale wieku wynika z pale-
nia papierosów. 

Ponad 35 lat temu, 
w trzeci czwartek listopada,
amerykański dziennikarz
Lynn Smith zaapelował do
swoich czytelników, aby
przez jeden dzień nie palili
papierosów. 150 000 tysięcy
ludzi podjęło wówczas próbę
zaprzestania palenia, co naj-
mniej przez jeden dzień. Ini-

cjatywę tę jako Dzień Rzu-
cenia Palenia wprowadzono
także w innych krajach, 
w tym od 1991 roku w Pol-
sce. 

Każdy rodzaj aktywności,
także porada lekarska o ko-
nieczności porzucenia
nałogu, udzielona tym spoś-
ród naszych chorych, którzy
nadal palą, mają istotne
znaczenie i wpływają na
postawy zdrowotne naszych
pacjentów - podkreśla
Elżbieta Puścińska, Prze-
wodnicząca Sekcji Antyni-
kotynowej Polskiego Towa-
rzystwa Chorób Płuc. 

źródło:www.uzaleznienia.mp.pl
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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

artykuł sponsorowany

Okulary to nie buty!

Dzień Rzucania Palenia
Od wielu lat palenie tytoniu stanowi po-
ważny problem społeczny w Polsce. Wyniki
badań przeprowadzonych przez OBOP na
zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w lutym 2011 roku pokazują, że do nałogo-
wego (codziennego) palenia tytoniu przy-
znaje się aż 9 mln Polaków w wieku 15 
i więcej lat. Niepokojąca jest utrzymująca się
od kilku lat tendencja wzrostu częstości co-
dziennego palenia wśród młodych ludzi 
w wieku 20-29 lat. 
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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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Aktywność fizyczna od-
grywa w naszym życiu
ogromną rolę, jednak tylko
część z nas uprawia jakąś
dyscyplinę sportu w sposób
regularny. Większość z nas
zapomina niestety, że tak
zwany aktywny wypoczy-
nek  jest dla naszego orga-
nizmu korzystniejszy niż
wypoczynek bierny. Każdy
z nas jest w stanie znaleźć
jakiś rodzaj zajęć w Klubie

Condizione Health&Fit-
ness, które lubi. Aktywny
tryb życia niesie ze sobą
szereg korzyści. Osoby 
w sposób systematyczny
uprawiające sport są nie
tylko szczuplejsze, lecz
także, dzięki lepszemu do-
tlenieniu mózgu mają
sprawniejszą pamięć i kon-
centrację. Mózg potrzebuje
tlenu do działania. Regu-
larne uprawianie sportu

zwiększa przepływ krwi 
w mózgu i dotlenienie sza-
rych komórek. Ćwicząc,
pozbywamy się również
stresu, który odbiera mo-
tywację i niszczy pamięć.
Aktywność fizyczna wy-

wiera ponadto korzystny
wpływ na naszą psychikę.
Wysiłek fizyczny jest naj-
lepszą metodą zwalczenia
zmęczenia psychicznego.
Podczas wysiłku możemy

się wyżyć, dać też upust
naszym nerwom i emocjom
skumulowanym w nas.  Po-
nadto wysiłek fizyczny po-
dejmowany wspólnie od-
grywa ogromną rolę inte-
grującą. Ludzi najlepiej in-
tegruje wspólne uczestnic-
two w czymś przyjemnym.
Aktywność fizyczna stano-
wi też ucieczkę od
dręczących nas na co dzień
problemów, pozwala za-
pomnieć o codziennym
stresie, ponieważ całkowicie
poświęcamy się treningowi.
Podczas wysiłku możemy
się wyżyć, dać też upust
naszym nerwom i emocjom
skumulowanym w nas.
Osoby chore, które upra-

wiają sport, czują się lepiej,
co świadczy o tym, że dzię-
ki wysiłkowi fizycznemu
poprawia się nasz nastrój,
co w korzystny sposób
wpływa na nasze samopo-
czucie. Poza tym im więcej
ruchu tym wolniej się sta-
rzejemy. Organizmy  osób,
które regularnie uprawiają
sport są dużo wytrzymal-
sze, a także pod względem
określenia wieku są  dużo
młodsze. Jak mówi powie-
dzenie „Ruch nas konser-

wuje od środka i z ze-
wnątrz”. Szansa na spraw-
dzenie swoich możliwości
działa w sposób mobili-
zujący. Uprawiając sport
mamy korzystniejsze pode-

jście do wielu spraw 
i lepsze spojrzenie na świat
nas otaczający.

Elżbieta Wolff
instruktor  fitness 

w Condizione  
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Czym jest trychologia?
Trychologia zajmuje się

naturalną pielęgnacją
włosów oraz badaniami
dotyczącymi ich zdrowia 
i skóry głowy. Trychologia
to przede wszystkim ba-
danie, diagnoza, leczenie
oraz szukanie przyczyn
takich chorób jak: wypa-
danie włosów, łysienie ko-
biet i mężczyzn, łojotok,
łupież, łuszczyca i inne.

Jakie są najczęstsze pro-
blemy z włosami i jak
jest tego przyczyna?

Zdecydowanie naj-
częstszym problemem jest
wypadanie włosów i łysie-
nie, zarówno mężczyzn jak
i kobiet, do gabinetu tra-
fiają już nawet małe dzie-
ci (najmłodsza pacjentka
miała 4 lata). Przyczyn
jest wiele, przede wszyst-
kim zanieczyszczone śro-

dowisko, stres, dieta ubo-
ga w witaminy i minerały,
niewłaściwa pielęgnacja
włosów i skóry głowy, za-
burzenia hormonalne,
przyjmowanie niektórych
leków..i inne.

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

Nadmierne wypadanie
włosów (do 100 włosów
dziennie-norma), utrzy-
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-
nieżpowinno nas już za-
niepokoić.

Jak zatem przebiega le-
czenie?

Najpierw stawiana jest
diagnoza na podstawie
dokładnego wywiadu 
z klientem, a także zba-
daniu skóry głowy 
i włosów (szczególnie ich
cebulek i mieszków włoso-
wych). Badanie wykonane

jest za pomocą mikroka-
mery o 200 krotnym po-
większeniu dzięki czemu
możemy postawić właś-
ciwą diagnozę a klient
może zobaczyć własną
skórę głowy i włosy. Nie
tylko rozpoznajemy rodzaj
schorzenia, ale również
wnikliwie szukamy jego
przyczyny. Badanie try-
chologiczne może wykazać
takie powody utraty
włosów, jakie nie są możli-
we do sprawdzenia w inny
sposób, takim problemem
jest złe krążenie i zazwy-
czaj trycholog widzi na
skórze duże ilości miesz-
ków włosowych, które
żyją, ale ze  względu na
brak właściwego odżywie-
nia poprzez krew, znaj-
dują się one w stanie uś-
pienia. Gdy przyczyna
kłopotów z włosami jest
już jasna, trycholog przy-
stępuje do drugiej części
swojej pracy. Opracowuje
dla klienta indywidualną
kurację: zabiegi, dobór
kosmetyków, odpowiednią
dietę, czasami kieruje do
specjalistów (ginekolog,
endokrynolog i inni)

Jakie produkty używane
są w terapii?

W trychologii stosujemy
wyłącznie produkty wy-
produkowane na bazie na-
turalnych minerałów i ziół,
przebadane i testowane
klinicznie i dermatolo-
gicznie w oparciu o wielo-
letnie badania trycholo-
giczne, które stale są mo-
dyfikowane wraz z rozwo-
jem technologii. Wyrazem
tego są nowe linie oparte
między innymi na roślin-
nych komórkach macie-
rzystych. Holistyczne
podejście do klienta
uwzględnia również lecze-

nie farmakologiczne jak 
i preparatami roślinnymi 
z nasion kozieradki Ar-
con Tisane, które posia-
dają  patenty i badania
naukowe. Preparaty te to
duży krok do przodu,
jeżeli chodzi o łysienie u
mężczyzn i kobiet.

Gdzie znajduje się Pani
gabinet?

- Gabinet Darmass mie-
ści się w Przychodni Zdro-
wia przy ul. Andersa 184
pok. nr 8 w Wałbrzychu. 

Informacji na temat 
przyjęć udzielamy pod 

nr tel. 509648790. 

Gdy włos leci z głowy

Zalety aktywnego wypoczynku 

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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