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Wałbrzyska
strefa

przekształcona

Wicepremier Janusz
Piechociński poinfor-
mował o rozszerzeniu
Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicz-
nej i przekształceniu
jej w strefę opolsko-
wałbrzyską. Zapowie-
dział też, że w woj.
opolskim pojawi się
duży inwestor branży
motoryzacyjnej.
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Targi
w Hradec
Králové

Rowerem, kajakiem czy
pieszo? – sposobów na
zwiedzanie Dolnego
Śląska i miejsc do zoba-
czenia w regionie jest
wiele. Warto też wybrać
się do sąsiadów z Czech.

str. 5

Żydzi i Muzułmanie chcą kupować mięso z Polski tylko ze zwierząt, które muszą
być uśmiercane w pełnej świadomości, poprzez podcięcie gardła i wykrwa-
wienie się. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ubój rytualny zwierząt w Pol-
sce jest sprzeczny z prawem, Rząd stawia sprawę jasno i mówi: „Będziemy
chcieli kontynuować ubój rytualny w Polsce, bo to jest konieczne“. Organiza-
cje na rzecz zwierząt oraz autorytety w dziedzinie etyki protestują.

czytaj więcej na str. 9

PIĄTE NIE ZABIJAJ!!!

str. 11 - 15

czytaj więcej na str. 3

Recepta
na zdrowie

i urodę
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W tym roku już po raz siódmy redakcja
miesięcznika Forbes we współpracy z wy-
wiadownią Bisnode opracowała ranking
firm najszybciej zwiększających swoją war-
tość. W zmaganiach o „Diamenty Forbesa
2013” były brane pod uwagę wszystkie
przedsiębiorstwa posiadające REGON, któ-
re w 2011 osiągnęły przychód co najmniej
5 mln złotych. 

Podczas dolnośląskiej gali wręczenia
„Diamentów” wyróżniono 156 przedsię-
biorstw w trzech kategoriach: firm dużych
(powyżej 250 mln zł przychodu), firm śred-
nich (50-250 mln zł przychodu) i firm
małych (5-50 mln zł przychodu). Co do za-
sady, wyeliminowano instytucje finansowe,
takie jak banki, ze względu na różnice w ka-
tegoriach bilansowych występujące między

nimi a firmami produkcyjnymi czy hand-
lowymi. W tegorocznym zestawieniu pod
uwagę zostały wzięte wyniki finansowe
osiągnięte w latach 2009, 2010 i 2011. 

Członek zarządu województwa dolno-
śląskiego - dr Jerzy Tutaj, w trakcie wrę-
czania wyróżnień gratulował firmom do-
tychczasowych osiągnięć oraz życzył jesz-
cze lepszych wyników w przyszłym roku.
Podkreślał przy tym, że Dolny Śląsk po-
trzebuje dobrych i rzetelnych firm bo to one
budują siłę regionu. Nowoczesna gospo-
darka jest celem strategicznym w nowej
Strategii Rozwoju Województwa. Musi się
ona opierać na filarze jakim są przedsię-
biorcy, w szczególności przedsiębiorcy in-
nowacyjni. 

-Chcielibyśmy, aby jak najwięcej było ta-
kich regionalnych wizytówek jak nagra-
dzani w rankingu Forbesa – najlepszych
pod względem wyników działalności gos-
podarczej. Pozwoli to Państwu osiągać co-
raz to wyższe pozycje w biznesie polskim 
i światowym - mówił dr Jerzy Tutaj. Dia-
menty Forbesa są prestiżowymi nagroda-
mi i swoistą wizytówką solidności dla
uhonorowanych firm. Tym bardziej cieszy,
że tytułem klejnotu przedsiębiorczości
mogą się poszczycić dolnośląskie firmy. 

źródło:umwd.dolnyslask

DDiiaammeennttyy  FFoorrbbeessaa  22001133  rroozzddaannee
KGHM Polska Miedź S.A, Port Lotniczy Wrocław S.A. czy Inter Tech-
nik Sp. Z o o. - to tylko kilka firm z Dolnego Śląska uhonorowanych
„Diamentami Forbesa 2013”. Klejnotów przedsiębiorczości nie bra-
kuje w całym regionie o czym świadczy 156 tytułów Diamentów przy-
znanych dolnośląskim firmom. 

Przewodnim motywem edycji targów
2013 jest hasło „Shareconomy”, czyli pre-
zentacja trendów polegających na dzieleniu
się wiedzą i doświadczeniem w sektorze
technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych. 

Województwo Dolnośląskie było opie-
kunem stoiska w sekcji CeBIT Life gdzie
prezentowane były gry i aplikacje rozryw-
kowe, stworzone m.in. przez firmy z Dol-
nego Śląska. Oprócz prezentacji samych
gier dolnośląscy aktorzy zainscenizowali
krótkie scenki inspirowane tematyką trzech
wybranych tytułów: Dead Island, Call of
Juarez: Gunslinger oraz Real Boxing. Sa-
morząd naszego województwa  reprezen-
towała aplikacja Dolny Śląsk Guide, któ-
ra dostarcza na telefony komórkowe infor-
macje o wydarzeniach sportowych, kultu-
ralnych, czy turystycznych organizowanych,
współorganizowanych lub objętych patro-
natem Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. W tegorocznej
edycji targów zaprezentowało  ponad 150
firm z Polski, które przedstawiły swoją ofer-
tę na powierzchni ponad 3 tys. metrów
kwadratowych. 

Podczas targów Marszałek Województwa
Rafał Jurkowlaniec i Premier Dolnej Sa-
ksonii Stephan Weil przewodniczyli uro-
czystości inaugurującej jubileusz XX - le-
cia partnerstwa Dolny Śląsk - Dolna Sa-
ksonia. 

Przykładem dolnosaksońskich inwe-
stycji i współdziałania obu regionów jest
działająca w Polkowicach fabryka Volks-
wagen Motor Polska (20 proc. akcji Volks-
wagen AG należy do Kraju Związkowego
Dolna Saksonia, a premier jest członkiem
rady nadzorczej firmy). Koncern dotąd
zainwestował w naszym województwie ok.
370 mln zł i zatrudnia 1,1 tys. osób z cze-
go 905, to pracownicy produkcji, a ok 300
osób pracuje dla podwykonawców. Plano-
wane inwestycje w Polkowicach to nowa li-
nia produkcyjna, na której od 2018 roku
mają być montowane najnowocześniejsze
silniki diesla (inwestycja warta 120 milio-
nów euro) oraz budowa nowej hali pro-
dukcyjnej za około 100-120 milionów euro
(ma przynieść zatrudnienie kolejnym 500
osobom). 

źródło:umwd.dolnyslask

DDoollnnyy  ŚŚlląąsskk  nnaa  ttaarrggaacchh  CCeeBBIITT
Organizowane w Hanowerze Międzynarodowe Targi Informatycz-
ne CeBIT to największe miejsce spotkań przedstawicieli branży te-
leinformatycznej i gospodarki cyfrowej w Europie.
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Czy pieniądze ze śmieci
„śmierdzą”? 

O tym, co trzeba zrobić w polskiej gos-
podarce odpadami w związku z akcesją
Polski do Unii Europejskiej - wiedziano od
2001 roku, kiedy rząd Jerzego Buzka pod-
pisywał unijne zobowiązania w zakresie
standardów śmieciowych, na które Polska
miała wyznaczone terminy. Terminy już
dawno minęły, niektórzy twierdzą, że za za-
niechania działań i za niespełnienie unij-
nych wymogów  Polska płaci już horren-
dalne kary unijne o czym się jednak oby-
wateli nie informuje… 

Dopiero w lipcu 2011 roku  – a więc 10
lat za późno - uchwalono nową ustawę
„śmieciową”, której zadaniem miało być
przyjęcie takich samych zasad systemo-
wych organizacji i finansowania w odpa-
dach  – jakie mają gminy zachodnioeuro-
pejskie. Szybko się okazało jednak, że za-
miast unijnych reguł systemowych  – jed-
nym z celów ustawy o utrzymaniu czys-
tości i porządku w gminach staje się usu-
nięcie z przestrzeni gospodarczej firm ko-
munalnych, dla których organem
założycielskim są samorządy.

Przepisy ustawy nakazują bowiem, aby
mimo tego, że przedsiębiorstwa te spe-
cjalnie zostały powołane przez gminy do
wykonywania ich zadań ustawowych 
– uczestniczyły w przetargach na usuwa-
nie odpadów konkurując z firmami pry-
watnymi. Firmy prywatne to przeważnie
potężne koncerny zagraniczne. Możliwe
jest, że  podobnie jak w przypadkach prze-
targów drogowych zostanie zastosowana
tak zwana taktyka „ściągania majtek 
w dół”, aby na zasadzie dumpingowych cen
wyeliminować firmy gminne z rynku usług
odpadami. Spowoduje to, że radni i szefo-
wie gmin nie będą wkrótce mieć żadnych
instrumentów, aby nadzorować politykę
cen w usługach komunalnych za które na
całym cywilizowanym świecie odpowiadają
samorządy. A jednocześnie będą ponosić
wysokie koszty egzekwowania płatności od
mieszkańców nie wykluczając również
nakładania na nich wysokie kary. 

Pieniądze, które można zarobić na
śmieciach są coraz większe.                  

Jeśli nie będzie przedsiębiorstw pub-

licznych, których gospodarka finansowa
musi być jawna i których działalność jest
nadzorowana przez samorządy i jeśli nie
będzie konkurencji to poziom cen za usu-
wanie odpadów może szybować w górę bez
oglądania się na możliwości płatnicze
konsumentów skazanych na usługi mo-
nopolu. 

„Podatek śmieciowy” coraz
większy, a dla gminy „figa”
Co jest warte także zaznaczenia 

– rosnące w Polce dynamicznie zyski takich
operatorów jak niemieckich  Remondis,
ALBA i Toensmeier oraz  francuskich
SITA i Veolia - nie zasilą  polskiego obro-
tu gospodarczego ale zostaną wytransfe-
rowane do centrali poza granicami Polski
– co dodatkowo jest sprzeczne z polską
racją stanu. Pieniądze wpłacane za usługi
komunalne powinny wspierać rozwój lo-
kalnych społeczności na miejscu – a nie
być drenowane tysiące kilometrów dalej.
Mieszkańcy do kasy gminy będą musieli
płacić coraz więcej za usługi dotyczące
śmieci, jednak  ani jedna złotówka z tego
nie zostanie wydana na oświatę, bezpie-
czeństwo czy też sport. Wszystkie te pie-
niądze powędrują zagranice, gdzie mają
swoje siedziby zagraniczne koncerny 
i tam zostanie odprowadzony podatek. 

Doświadczenia tych gmin, które nie po-
siadając własnych przedsiębiorstw śmie-
ciowych skorzystały z przepisów poprzed-
niej ustawy i ustaliły powszechne opłaty za
usuwanie odpadów powinny być
ostrzeżeniem…  Za przykład mogą
posłużyć Starachowice. Opłatę śmieciową
wprowadziły w 2003 r. Zorganizowany
przez miasto przetarg wygrała trzy razy pod
rząd ta sama firma – Almax, należąca do
niemieckiego  koncernu Toensmeier. 
W ostatnim przetargu wystartowała już tyl-
ko ona – czyli praktycznie Starachowice
były skazane na ceny proponowane przez
jedną firmę. W latach 2003-2011 wyna-
grodzenie dla Almaksu wzrosło niemal
czterokrotnie, a opłata śmieciowa prawie
o 150 procent. Według danych UKOiK, 
w miejscowościach, które już od lat stosują
podatek śmieciowy, nie jest to przypadek
odosobniony. Urząd zbadał kilkanaście ta-

kich gmin. Okazało się, że w większości 
w kolejnym przetargu wygrywała ta sama
firma (a ponad połowę zwycięzców stano-
wiły zachodnie koncerny). 

Polak przeklnie i zapłaci
Szkoda, że nikt nie zadał sobie trudu aby

zapytać w jaki sposób kraje Zachodniej Eu-
ropy doszły do takich rozwiązań, które za-
zdroszczą nasi rodacy, przebywający 
w  Austrii, Belgii,  Danii,  Holandii, Niemiec,
Szwecji? Otóż podstawą jest to, że zarów-
no usługi wywozu jak i zakłady zagospo-
darowania odpadów są pod ścisłą kontro-
la publiczną (w większości krajów są też te
firmy własności publicznej) nie tylko w za-
kresie polityki cen – ale również 
w zakresie osiąganych standardów. Chlubą
każdej rady i zarządzających w gminie jest
tam fakt, że opłaty są niewygórowane 
i śmieci miejskie są pożytecznie przerabia-
ne.  U nas idzie to w zupełnie odwrotnym
kierunku, mówienia: to nie my – to przepisy,
przetarg decyduje ile trzeba płacić. 

Takie rozwiązanie problemu segregacji
śmieci  jak nam zafundowano w nowej
ustawie w innych krajach, jak to np ostat-
nio miało miejsce w Bułgarii, skończyłoby
się protestami ulicznymi. W Polsce brakuje
kapitału społecznego i pewnie przyjmiemy
kolejny podatek ze spuszczoną głową i ci-
chym przekleństwem pod nosem. 

Sposób na to, aby opłaty były niskie 
i aby Straż Miejska nie musiała nikogo in-
wigilować czy segreguje swoje odpady do-

mowe, próbują realizować nieliczni samo-
rządowcy. Taki pomysł testowany jest  już
od pięciu lat w Płocku. Mieszkańcy wielo-
rodzinnych bloków spółdzielczych zamiast
wynosić śmieci do zbiorczych śmietników
– zanoszą odpady do minisortowni posta-
wionej w miejsce altan śmietnikowych. Pra-
cuje ona na dwie zmiany i pracownik przy-
niesione śmieci domowe wstępnie pose-
gregowane na trzy grupy (kuchenno-kom-
postowalne, łazienkowo-sanitarne i po-
zostałe) segreguje w minisortowni aż na 23
czyste frakcje znajdujące łatwo nabywców.
System jest fantastycznie ekologiczny, sa-
mofinansujący się i tworzący „zielone”
miejsca pracy. Ale ponieważ opłaty są ni-
skie – to ci którzy chcą mieć swoją „marżę”
udają, że nic nie wiedzą o tym systemie.
Szczegóły można wyczytać na google.pl po
wklejeniu hasła „system eko ab”.

Czy Państwo widzieliście w TV w ostat-
nim czasie jakiś spot zachęcający do se-
gregacji odpadów domowych? Czy ktoś
promował podobne rozwiązania jak 
w Płocku? 

Raczej nie – a przecież Polsce zagrażają
unijne kary za brak segregacji odpadów. 

Więc może jednak chodzi tylko o to aby
podatnicy  płacili ciężkie pieniądze na
„eko-śmieci” aby zarabiał zagraniczny „ eko-
biznes” ? 

Zdzisław Smolak
- społeczny rzecznik naprawy 

gospodarki odpadami 

R E K L A M A

„Przekręcą” nas na śmieciach?!
Od lipca zaczyna obowiązywać tzw. „ustawa
śmieciowa”, która  miała uregulować problem do-
tyczący segregacji śmieci. Jednak silne lobby za-
chodnich koncernów stopniowo wycina z rynku
samorządowe spółki z tej branży. Zamiast kon-
kurencji  w świadczeniu usług szykuje się nam
monopol i wysokie ceny.
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Podaruj lub przyjmij podarunek

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha informuje, że z dniem 16.03.2013r.
zadania z zakresu nadzoru budowlanego z obszaru miasta Wałbrzycha  będą realizowane przez nowo utwo-
rzony Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A,
58-300 Wałbrzych ( I piętro).     
Do dnia 15.03.2013r. włącznie zadania z zakresu nadzoru budowlanego z obszaru miasta Wałbrzycha rea-
lizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 22,
58-300 Wałbrzych ( III piętro)  na mocy Zarządzenia nr 17  Wojewody Dolnośląskiego   z dnia 01.02.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy uru-
chomiło portal darmowych ofert o nazwie PODARUJ. Uru-
chomienie serwisu, w ramach edukacji społecznej i oby-
watelskiej, umożliwia mieszkańcom powiatu świdnickie-
go bezpłatne przekazywanie przedmiotów innym osobom
takich jak artykuły dla dzieci, meble, ubrania czy sprzęt
rehabilitacyjny.

Portal powstał w ramach projektu „Dro-
ga do Aktywności“ współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Pyta-
nie - jak mogę pomóc? - zadaje sobie wie-
le osób. Każdy z nas posiada rzeczy, którymi
chciałby podzielić się z drugą osobą. Wy-
starczy wejść na stronę www.podaruj.swid-
nica.pl i zamieścić swoje ogłoszenie albo
skorzystać z oferowanej pomocy i przyjąć
podarunek.

Na stronie umieszczone są kategorie
przedmiotów możliwych do przekazania
oraz regulamin serwisu. Skonstruowana
jest ona w sposób czytelny a zarejestrowa-
nie bezpłatnego konta nie nastręcza pro-
blemów. Ofiarodawcy mogą pozostać ano-
nimowi, wystarczy podać numer telefonu
kontaktowego, wybór należy do nich. Ser-
wis nie bierze udziału w procesie przeka-
zywania przedmiotów a jedynie umożliwia
prezentację ofert.

W rozpropagowanie portalu zaan-
gażowały się liczne instytucje, urzędy i or-
ganizacje pozarządowe. Plakaty rekla-

mujące portal pojawiły się w autobusach
MPK Świdnica. Informacja trafiła również
do szkół ponadgimnazjalnych oraz aptek 
i przychodni, które wyraziły wolę pomocy 
w rozpowszechnieniu akcji. Nieocenionego
Wsparcia udzielił Jego Ekscelencja Biskup
Świdnicki Ksiądz Profesor Ignacy Dec. Z po-
mocą Kurii Świdnickiej informacja o portalu
przekazana została parafianom podczas
niedzielnej mszy świętej, a ulotki informa-
cyjne umieszczone w kościołach.

źródło:powiat.swidnica

Pojadą na praktyki do Niemiec i Włoszech
Uczniowie szkół  z  Dzierżoniowie jadą na

praktyki zawodowe do Niemiec i Włoszech.
Podczas wyjazdu młodzież będzie także do-
skonalić język, pozna kulturę i zwyczaje tych
krajów oraz atrakcje turystyczne. Kolejną
placówką, która pozyskała środki unijne na
ten cel, jest Zespół Szkół nr 2 w Dzierżonio-
wie. 40 uczniów tej szkoły będzie doskonalić
swoje umiejętności w Niemczech. 

Miesięczne praktyki odbędą się w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego we Frank-
furcie nad Odrą. Skorzystają z nich ucznio-
wie z klas technik kucharz i technik orga-
nizacji usług gastronomicznych oraz ucznio-
wie zasadniczej szkoły zawodowej na kie-
runkach murarz i kucharz. W sumie wy-
jadą cztery grupy uczniów, po 10 osób
każda. Praktyka pierwszej grupy potrwa od
2 do 27 kwietnia. 

- Nasi uczniowie poszerzą swoje umie-
jętności w zawodzie kucharz oraz w rze-
miośle murarskim. Przyszli pracownicy
budowlani poznają techniki dekoracyjne, bo
przy rozwijającym się rynku wykańczania
wnętrz istnieje zapotrzebowanie na fa-
chowców w tej dziedzinie – mówi Artur
Duda, doradca zawodowy w Zespole Szkół
nr 2 w Dzierżoniowie. – Na zakończenie

praktyk uczniowie otrzymają cer-
tyfikaty potwierdzające zdobycie
nowych kwalifikacji, które będą
dodatkowym atutem w poszuki-
waniu zatrudnienia. Podczas wy-
jazdu młodzież będzie także do-
skonalić język niemiecki, pozna
kulturę i zwyczaje Niemiec oraz
atrakcje turystyczne regionu
Brandenburgii i Berlina. 

Praktyki w całości są finan-
sowane przez Unię Europejską 
w ramach programu Leonardo da
Vinci „Uczenie się przez całe
życie”. Na ten cel Zespół Szkół nr
2 w Dzierżoniowie pozyskał 351
tys. zł.

Również 40 uczniów Zespołu Szkół 
w Pieszycach odbędzie miesięczne prakty-
ki w renomowanych hotelach i restaura-
cjach we Włoszech, w nadmorskiej miejs-
cowości Rimini. Szkoła pozyskała na ten cel
środki unijne w wysokości blisko pół miliona
złotych. 

źródło: powiat.dzierzoniów
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Wałbrzyska strefa przekształcona 
w opolsko-wałbrzyską

RReeggiioonn  

Na  konferencji prasowej,
która odbyła się w Wydzia-
le Budownictwa Politech-
niki Opolskiej, Piechociński
poinformował, że rozszerze-
nie wałbrzyskiej strefy zos-
tało już uzgodnione. 

„Trwają w tej chwili 
w moim resorcie prace, by
przekształcić ją w opolsko-
wałbrzyską strefę ekono-
miczną“ - powiedział wice-
premier i minister gospo-
darki. Dodał, że odpowie-
dzialna za to jest podsekre-
tarz stanu w ministerstwie
gospodarki Ilona Antoni-
szyn-Klik. 

Marszałek woj. opolskie-
go Józef Sebesta doprecy-
zował, że Opolszczyzna ma
wejść do strefy udziałami.
„Będziemy starali się wejść
aportami z poziomu samo-
rządu województwa, ale za-
praszam też do tego inne
opolskie samorządy. Już są
takie, które wcześniej stały
się udziałowcami tej strefy 

- choćby gmina Prudnik“ 
- powiedział Sebesta. - „Li-
czymy, że aby mieć realny
wpływ wraz ze Skarbem
Państwa na decyzje orga-
nów spółki, jaką jest strefa,
musimy wejść z aportem 
w kwocie około 17-18 mln
złotych“. 

Sebesta dodał, że woje-
wództwo chce mieć swoich
przedstawicieli w radzie i za-
rządzie strefy; zapowiedział
też, że włączenie się woj.
opolskiego do spółki ma
nastąpić do jesieni tego
roku. O terenach, które
strefa obejmie nie poinfor-
mował. 

Wicepremier Janusz Pie-
chociński dodał, że liczy, iż
stworzenie opolsko-wałbrzy-
skiej strefy ekonomicznej,
da „dodatkowy impuls“ stre-
fie katowickiej. „Chciałbym
stworzyć swoistą rywalizację
między tymi strefami“ 
- stwierdził Piechociński. 

Co do zapowiedzianej na

konferencji inwestycji firmy
z branży motoryzacyjnej 
w woj.opolskim Janusz Pie-
chociński podał jedynie, że
ma ona zainwestować 
„w przestrzeni miasta Opo-
la i okolic“ oraz stworzyć
„wiele“ miejsc pracy. Nie
chciał potwierdzić ani tego,
czy inwestor pojawi się 
w Opolu jeszcze w tym
roku, ani odpowiedzieć na
pytanie, czy chodzi o duży
amerykański koncern pro-
dukujący nowoczesne qua-
dy. Według nieoficjalnych
ciągle informacji - ma on za-
inwestować w Opolu przy
ul. Wspólnej na 12-hekta-
rowej działce wchodzącej 
w skład Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
i zatrudnić na początku ok.
500 osób.

źródło:portalsamorzadowy

Targi Turystyczne Infotour w Hradec Králové

HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé  

Rowerem, kajakiem czy
pieszo? – sposobów na
zwiedzanie Dolnego Ślą-
ska i miejsc do zobaczenia
w regionie jest wiele. War-
to też wybrać się do sąsia-
dów z Czech. Okazją do
zapoznania się m.in. 
z ofertą turystyczną Dol-
nego Śląska i Kraju Kra-
lowohradeckiego były te-
goroczne Międzynarodowe
Targi Turystyczne Infoto-
ur. 15 marca br. targi
otworzył dr Jerzy Tutaj,
członek zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego
wraz z Otokarem Rum-
lem, Wicehetmanem Kra-
ju Kralowohradeckiego.

IV edycja targów w Hra-
dec Králové odbyła się w ra-
mach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska 
- Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013, fundusz mi-
kroprojektów Euroregionu
Glacensis. 

Hasłem przewodnim „In-
fotouru” była turystyka ro-
werowa. Zwiedzający zapo-
znali się z bogatą ofertą tu-
rystyczną partnerów pro-
jektu. Prezentacje różno-
rodnych atrakcji i usług

stały się zaproszeniem np.
do przejażdżki trasami gór-
skimi rowerem, spływem
pontonowym czy odpoczyn-
ku w spa-wellness. Podczas
prezentacji tego co najlepsze,
najpiękniejsze i interesujące
dla gości targów z Polski 
i Czech nie mogło zabraknąć
oferty Dolnego Śląska. Sto-
isko regionu cieszyło się
dużym zainteresowaniem
wśród gości. Odwiedził je
m.in. hetman kraju kralo-
wohradeckiego, a także za-
proszone delegacje. Tego-
roczne targi, tak jak po-
przednie, umożliwiły pro-
mocję i sprzedaż turystycz-
nej oferty branżowej Dolne-
go Śląska. O tym, że mamy
się czym pochwalić przypo-
mina m.in. kampania pro-
mocyjna regionu „Tajemni-
czy Dolny Śląsk”. Zamek
Czocha, opactwo w Henry-
kowie, Wodospad Kamień-
czyka czy schronisko Sa-
motnia w Karkonoszach to
tylko niektóre miejsca war-

te zobaczenia. 
W trakcie przemówienia,

podczas otwarcia Między-
narodowych Targów Tury-
stycznych Infotour, dr Jerzy
Tutaj podziękował za zapro-
szenie i kilkuletnią obecno-
ść Dolnego Śląska na Tar-
gach. Podkreślił, że sąsiedz-
two z Krajem Kralowohra-
deckim oznacza wspólną
przestrzeń turystyczną,
możliwości rozwoju, a także
wyzwania do rozwiązania.
Turystyka i to co w niej naj-
piękniejsze nie zna granic
administracyjnych. Dolny
Śląsk w najbliższych latach
- do 2020 roku stawia na
rozwój turystyki. Liczymy, że
południe naszego regionu
zbuduje bogatą ofertę tury-
styczną nie tylko dla miesz-
kańców regionu czy kraju,
lecz również dla gości 
z Czech oraz Niemiec. Stąd
propozycja powstania „Rin-
gu Sudeckiego” łączącego
pogranicze polsko–czeskie,
czy budowa tunelu łączące-
go Kudowę z Nachodem.
Realizacja tych propozycji
stanie się jeszcze lepszą
okazją do wspólnej aktyw-
ności – podkreślił dr Jerzy
Tutaj.

źródło:umwd.dolnyslask

Polsko-niemiecka konferencja ekologiczna w Bielawie
BBiieellaawwaa

W Powiatowym Cen-
trum Kształcenia Prak-
tycznego w Bielawie od-
była się konferencja po-
święcona jakości kształce-
nia w dziedzinie energii
odnawialnych. Spotkanie
zainicjował niemiecki In-
stytut Badań Kształcenia
Zawodowego F-BB, reali-
zujący projekt edukacyjny
dofinansowany przez Eu-
ropejski Fundusz Społecz-
ny i brandenburskie Mi-
nisterstwo Pracy. 

W konferencji obok nie-
mieckich partnerów, przed-
stawicieli Zespołu Szkół 
i Placówek Kształcenia Za-
wodowego oraz miejscowych
firm, uczestniczył wicebur-
mistrz Bielawy Andrzej Hor-
dyj. Konferencja była częś-
cią projektu EkoKreatywni
– Przedsiębiorczy Projek-
tanci Przyszłości, którego
partnerem jest miasto Bie-
lawa. 

Miejsce spotkania eks-
pertów w dziedzinie odna-
wialnych źródeł energii 
i edukacji ekologicznej, nie
zostało wybrane przypad-
kowo. - Jako instytut mamy
bardzo dobre doświadczenia
z polskimi partnerami, 
a Bielawa w zdecydowany

sposób wyróżnia się na eko-
logicznej mapie kraju – po-
wiedziała Susanne Kretsch-
mer, dyrektor biura F-BB 
w Berlinie. Spotkanie po-
przez wymianę doświadczeń
w zakresie eko-edukacji, było
kolejnym krokiem w przy-
gotowaniach koncepcji
współpracy pomiędzy Bran-
denburgią a Polską. 

W trakcie konferencji dy-
rektor Zespołu Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawo-
dowego Ireneusz Rutowicz,
przedstawił najważniejsze
informacje dotyczące pol-
skiego systemu kształcenia
oraz szczegóły dotyczące
edukacji w kierunku odna-
wialnych źródeł energii 
w Bielawie. Wicedyrektor
szkoły Grzegorz Ragano-
wicz opowiedział o sukce-
sach i wieloletnich doś-
wiadczeniach w przygoto-
wywaniu uczniów do za-
wodu technika urządzeń 
i systemów energetyki od-
nawialnej. Z kolei osiągnię-
cia Bielawy w dziedzinie
edukacji ekologicznej, za-
prezentował wiceburmistrz
Andrzej Hordyj. 

W swoim wystąpieniu
zastępca burmistrza opo-
wiedział o inwestycjach eko-
logicznych, w tym między

innymi o Szkole Leśnej i In-
teraktywnym Centrum
Kształcenia Praktycznego,
a także o zawodzie przy-
szłości, jakim jest „projek-
tant budownictwa o niskim
zapotrzebowaniu w ener-
gię”. Andrzej Hordyj zdradził
również szczegóły najno-
wszego projektu, który
miasto zamierza zrealizo-
wać wspólnie z Zespołem
Szkół i Placówek Kształce-
nia Praktycznego oraz Nie-
miecką Fundacją Ochrony
Środowiska DBU. Dotyczy
on utworzenia na bazie
szkoły Inkubatora Techno-
logicznego Budownictwa Pa-
sywnego. 

W trakcie wizyty w Bie-
lawie oprócz wymiany doś-
wiadczeń, niemieccy goś-
cie zwiedzili także Szkołę
Słoneczną. 

źródło:um.bielawa

Wicepremier Janusz Piechociński poinformował  
o rozszerzeniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej i przekształceniu jej w strefę opolsko-
wałbrzyską. Zapowiedział też, że w woj. opolskim po-
jawi się duży inwestor branży motoryzacyjnej.
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Wrocławscy policjanci
zatrzymali kobietę zaj-
mującą się pośrednictwem
ubezpieczeniowym, podej-
rzaną o fałszowanie do-
kumentacji, nadużywanie
uprawnień i wprowadza-
nie w błąd swoich klien-
tów. Jak ustalili funkcjo-
nariusze straty, na które
podejrzana naraziła osoby
poszkodowane sięgają

kwoty nie mniejszej niż
milion złotych. Wobec za-
trzymanej zastosowano
już środki zapobiegawcze
w postaci dozoru policji,
zakazu opuszczania kraju
oraz poręczenia majątko-
wego na kwotę 400 tys.
złotych. Grozi jej teraz
kara nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności. 

Funkcjonariusze Wy-
działu dw. z Przestępczoś-
cią Gospodarczą z Ko-

mendy Miejskiej Policji we
Wrocławiu zatrzymali ko-
bietę podejrzaną o dopro-
wadzanie do niekorzys-
tnego rozporządzenia mie-
niem osób, którym ofero-
wała polisy ubezpiecze-
niowo-finansowe w ra-
mach prowadzonej przez
siebie działalności. Za-
trzymana to 38-letnia
mieszkanka powiatu

wrocławskiego.
Jak ustalili po-
licjanci zaj-
mujący się tą
sprawą, podej-
rzana w okre-
sie ostatnich
kilku lat oszu-
kiwała swoich
klientów po-
przez wprowa-
dzanie w błąd,
fa łszowanie
dokumentacji
oraz naduży-
wanie upraw-
nień pośredni-
ka ubezpiecze-
niowego. Stra-

ty powstałe w wyniku
przestępczej działalności
podejrzanej na chwilę
obecną oszacowano na
kwotę nie mniejszą niż
milion złotych, którą to
przelała na własne konto.  

Wobec 38-latki zasto-
sowano już środek zapo-
biegawczy w postaci dozo-
ru policji, zakazu opusz-
czania kraju oraz porę-
czenia majątkowego na
kwotę 400 tys. złotych.

Nawet do 8 lat pozba-
wienia wolności grozi
mężczyźnie – byłemu już
urzędnikowi skarbowemu,
zatrzymanemu przez zgo-
rzeleckich policjantów 
w związku z podejrzeniem
o liczne oszustwa. Zatrzy-
many m.in. fałszował do-
kumenty a pieniądze, któ-
re miały zasilić konto
urzędu wpływały na jego
konto prywatne. Wezwał

także jednego z podatni-
ków do zapłaty blisko 22
tys. złotych podatku od
nabytego spadku. Zamiast
konta urzędu również
wskazał mu na druczku
swoje konto. 

Policjanci ze zgorzelec-
kiej komendy powiatowej,
zajmujący się zwalczaniem
przestępczości gospodar-
czej zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o fałszowa-

nie dokumentów i oszu-
stwa. Zatrzymany, to 
35–letni mieszkaniec gmi-
ny Pieńsk – były już urzęd-
nik skarbowy. 

Jak ustalili funkcjona-
riusze zajmujący się tą
sprawą, mężczyzna od
2012 roku deklarując po-
moc znajomym w zała-
twieniu spraw urzędo-
wych, pobierał od nich
opłaty, których jednak nie
wpłacał na konto urzędu,
lecz zatrzymywał dla sie-
bie, fałszując przy tym do-
wody wpłaty. Mężczyzna
usłyszał już w tej sprawie
kilka zarzutów. 

Podczas prowadzonego
pod nadzorem miejscowej
prokuratury śledztwa,
zgorzeleccy policjanci

ustalili, że wymienione
wyżej czyny, to nie jedyne
przestępstwa, których do-
puścił się nieuczciwy
urzędnik. Okazało się, że
wezwał on m.in. jednego z
podatników do zapłaty bli-
sko 22000 złotych podat-
ku od nabytego spadku.
Podatnikowi przekazał jed-
nocześnie druki na wpłatę
podatku z numerem kon-
ta urzędu skarbowego,
które w rzeczywistości
okazało się jego prywat-
nym rachunkiem banko-
wym.

Zatrzymanemu, za czy-
ny o które jest podejrzany,
grozi teraz kara nawet do
8 lat pozbawienia wol-
ności. 

WWrrooccłłaaww  
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Na wniosek kamienno-
górskich policjantów 
i prokuratury wobec 
27-letniego mieszkańca
gminy Lubawka sąd za-
stosował 3-miesięczny
areszt.

Mężczyzna podejrzany
jest o wielokrotne udziela-
nia substancji odurzającej
w postaci metaamfetaminy
w ilości blisko 4.000 porcji.
Ponadto usłyszał również
zarzuty wymuszania pie-
niędzy. 

Funkcjonariusze Wy-
działu Kryminalnego Ko-

mendy Powiatowej Policji 
w Kamiennej Górze za-
trzymali 27-letniego miesz-
kańca gminy Lubawka, po-
dejrzanego o rozprowadza-
nie narkotyków. 

W miejscu zamieszkania
mężczyzny policjanci od-
naleźli ponad 50 gram ko-
nopi. W prowadzonym po-
stępowaniu zgromadzili do-
wody potwierdzające iż 27-
latek wielokrotnie, bo bli-
sko 4.000 razy udzielał
narkotyków w postaci me-
taamfetaminy. Nie ograni-
czał się jednak tylko do roz-

prowadzania zabronionych
substancji. 

Wspólnie z kolegą bili
pięściami i kopali dłużnika,
którzy zalegał z płatnoś-
ciami za narkotyki. Nawet
już kiedy oddał 800 złotych
długu, zatrzymany wspól-
nie z inną osobą usiłował
bijąc pokrzywdzonego wy-
musić od niego odsetki od
długu wynoszące jego zda-
niem 1.600 złotych. 

Zatrzymany mężczyzna
wcześniej już był karany za
przestępstwa narkotykowe.
Policyjne postępowanie

udowodniło popełnienie
przez niego 7 przestępstw 
– wielokrotne udzielanie
narkotyków, zmuszanie do
określonego zachowania,
usiłowanie wymuszenia
rozbójniczego. Za tego ro-
dzaju przestępstwa grozi
kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

DDiilleerr  bbiiłł  ii  wwyymmuusszzaałłKKaammiieennnnaa  GGóórraa    

Kłodzcy policjanci za-
trzymali czteroosobową
grupę, która handlowała
lekami, a skutkiem ubocz-
nym ich stosowania miało
być działanie poronne. Wo-
bec zatrzymanych proku-
rator już zastosował środ-
ki zapobiegawcze. 

Policjanci z Kłodzka za-
trzymali cztery osoby, któ-
re zajmowały się handlem
tabletkami, a skutkiem
ubocznym ich stosowania
miało być działanie po-
ronne. Zatrzymani to
mieszkańcy powiatu kłod-
zkiego. Sprawcy zamiesz-
czali w Internecie ogłosze-
nia o możliwości kupna ta-

kich środków. Cena za
opakowanie wynosiła po-
nad trzysta złotych. Jak
ustalili funkcjonariusze
tabletki, które zdobywali
na polskim rynku, na-
stępnie w wynajętym

mieszkaniu przekładali do
innych opakowań. Poli-
cjanci Wydziału do Wali 
z Przestępczością Gospo-
darczą kłodzkiej komendy
w lokalu tym znaleźli kom-
puter oraz kilka opako-

wań tabletek oferowanych
do sprzedaży. 

Obecnie policjanci usta-
lają wszystkie okolicznoś-
ci dotyczące tej sprawy, 
w tym również osoby, któ-
re skorzystały z oferty.

Prokurator Rejonowy 
w Kłodzku wobec zatrzy-
manych zastosował środki
zapobiegawcze w postaci
poręczeń majątk wych. Za-
trzymani usłyszeli już za-
rzuty dotyczące wprowa-
dzenia do obrotu lekarstw
bez wymaganego zezwole-
nia. Za to przestępstwo
grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności. 

Ząbkowiccy policjanci za-
trzymali 44-letniego
mężczyznę, który włamał
się budynku i schował w
wersalce. Za włamanie może
teraz odpowiadać przed
sądem i grozi mu do 10 lat
pozbawienia wolności. 

Był już  wieczór, kiedy po-
licjanci zostali powiadomie-
ni, że w jednym z nieza-
mieszkałych budynków są
otwarte drzwi. Podjechali
na miejsce i sprawdzili
wnętrze mieszkania. Bardzo
dokładnie sprawdzali każdy
zakątek budynku – i po-
twierdziło się, że w skrzyni

wersalki zamknął się
mężczyzna. 44-letni miesz-
kaniec tej samej miejsco-
wości. Chciał skraść wypo-
sażenie, które znajdowało
się wewnątrz, ale został za-
trzymany przez policjantów.

Po zbadaniu stanu trzeź-
wości okazało się, że miał
blisko 1,8 promila alkoholu
w organizmie. 

Mężczyzna został prze-
wieziony do policyjnego aresz-
tu i tam spędził dalszą noc,
już nie w wersalce. Za włama-
nie grozi kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.

WWłłaammyywwaacczz  ssppaałł  ww  wweerrssaallccee

Źródło: Policja Dolny Śląsk



Choć to brzmi banalnie, przedszkole naprawdę po-
szerza horyzonty. Uczy myślenia, pozwala zdobywać
wiedzę, chłonąć nowe informacje. Tu dziecko do-
wiaduje się, co to jest Marzanna i po raz pierwszy
przeżywa powitanie wiosny. Może zbierać w ogrodzie
kolorowe liście i wraz z panią ułożyć swój pierwszy
zielnik. Może po raz pierwszy pójść do teatru lalko-
wego i zobaczyć, co dzieje się za kulisami. Może nau-
czyć się śpiewać na cały głos i poznać dziesiątki pio-
senek.

Przede wszystkim przedszkole rozwija społecznie.
I to nie tylko jedynaków, którzy dowiadują się, że nie
są centrum wszechświata i że inni ludzie też mają
swoje potrzeby... Zasady obowiązujące w kontaktach
z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się
w tym przydaje. Dziecko uczy się dzielić z innymi,
czekać na swoją kolej, współpracować i... walczyć 
o swoje.

Zabawa w grupie lepiej niż jakiekolwiek tłumaczenia po-
zwala zrozumieć i doświadczyć, na czym polega
współdziałanie. Nawet przy najzwyklejszym budowaniu 
z klocków widać korzyści płynące z podziału pracy, wza-
jemnych ustępstw, cierpliwego czekania. To świetna
szkoła kompromisu. 

Od kolegów wiele się można nauczyć (i to wcale nie-
prawda, że tylko brzydkich słów), bo czasem zwyczajnie
nie wypada nie umieć tego co oni. Dzieci, które nie po-
trafiły na dobre rozstać się z pieluchami, niemal z dnia
na dzień zaczynają w przedszkolu korzystać z toalety.
Trzylatki, które do tej pory niewiele mówiły, nagle stają
się rozmowne. 

Nie bez powodu ta instytucja nazywa się przedszkole.
Nauczycielki przekażą tutaj dziecku sporą porcję wiedzy,
nauczą literek i cyferek, co oczywiście przyda się w dal-
szej edukacji. W niektórych przedszkolach malec pozna
także angielski i zdobędzie wiadomości z pogranicza fi-
zyki i biologii. 

Kto wie, czy jednak nie ważniejsze od
licznych przyswojonych informacji

są umiejętności niezbędne nie
tylko w szkole: rozumienia

i spełniania poleceń (na
początek choćby: „gdy

podniosę rękę, wszys-
cy klaszczą“), sku-
piania uwagi (np. na
bajce czytanej
przez panią), koń-
czenia tego, co się
rozpoczęło, sprzą-
tania po sobie i po-
noszenia konsek-
wencji własnego po-

stępowania.

lleekkccjjaa  
ssaammooddzziieellnnoośśccii

uuppuusstt  ddllaa
eenneerrggiiii

pprrzzyyggoottoowwaanniiee
ddoo  sszzkkoołłyy

nnoowwee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa

zzaabbaawwaa,,  zzaabbaawwaa
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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: 
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- Naszym zadaniem jest zmia-
na postaw mieszkańców miast ob-
jętych projektem w stosunku do
Romów. Może ona przełożyć się na
polepszenie ich sytuacji społecz-
no-ekonomicznej - podkreśla Ka-
rolina Zwierzyńska, koordynator
projektu. Projekt realizowany bę-
dzie w kilku miastach Dolnego
Śląska: Wrocławiu, Wałbrzychu,
Głogowie, Legnicy, Świebodzicach
i Kłodzku. Jego zasadniczym ele-
mentem będzie kampania
społeczna, która pokazuje, że Ro-
mowie są częścią lokalnej społecz-
ności, żyją obok nas, pracują lub
chcą pracować, zapisują dzieci do
polskich szkół, prowadzą życie ta-
kie jak każdy Polak. Do społecz-
ności romskiej ma nas zbliżyć
między innymi wystawa fotogra-
ficzna poświęcona Romom, którzy
osiągają sukcesy społeczno-za-
wodowe, i których codzienne życie
odbiega od powszechnych ste-
reotypów.  Autorem zdjęć jest

współpracujący z fundacją znany
fotograf Chad Evans Wyatt , któ-
ry już dwa lata temu, włączając
się w polską edycję projektu Roma
Rising, sfotografował pro-
wadzących niestereotypowe życie
dolnośląskich Romów, w tym
m.in. nauczyciela, prawnika, pas-
tora i przedsiębiorcę. Teraz przy-
jechał do Polski, by na terenie
całego kraju fotografować kolej-
nych przedstawicieli społecznoś-
ci romskiej. Przeprowadzone 
z nimi rozmowy zostaną włączo-
ne do upamiętniającego wystawę
albumu, który również stanie się
jednym w elementów kampanii. 

Autentyczne postaci Romów
pokazywane są również w rekla-
mach radiowych, a także na bil-
lboardach w całym wojewódz-
twie. Dopełnieniem kampanii bę-
dzie stworzenie na wiosnę 2013
roku we Wrocławiu muralu. Ma-
larstwo naścienne wielkoforma-
towe będzie ściśle korespondowało

z ideą i formą graficzną kampanii.
Projekt posiada własny fanpage
na Facebooku, gdzie osoby zain-
teresowane mogą wyrazić swoje
zdanie na temat naszej akcji oraz
dowiedzieć się co nowego dzieje się
w związku z kampanią. Szukajcie
nas przez www.facebook.com/jed-
nizwielu. 

Fundacja Integracji Społecznej
Prom wierzy, że aby skutecznie in-
tegrować Romów ze społecznością
lokalną – należy to zacząć odpo-
wiednio wcześnie, najlepiej już wś-
ród dzieci. Stąd pomysł na Inte-
gracyjną Świetlicę Środowiskową.
„Zakątek Krasnoludka“ przy
ul.Ruskiej 46b cieszy się coraz
większym zainteresowaniem
najmłodszych, którzy mogą ko-
rzystać tam m.in. z pomocy 
w nauce, zajęć artystycznych,
sportowych czy komputerowych 
i dożywiania. Coraz więcej chęt-
nych zgłasza się również do inte-
gracyjnego zespołu wokalno-in-

strumentalnego „Terni Romani
Bacht“, który powstał, by wspie-
rać romską tożsamość i kulturę.
- Nie ma lepszego sposobu na poz-
nanie innej kultury niż wspólne
przebywanie, wspólny taniec, za-
bawa i występy - podkreśla
współpracująca z Fundacją Prom
Maria Łój, współzałożycielka ze-
społu „Terni Romani Bacht“ 
i jego kierowniczka. To między in-
nymi z jej inicjatywy kilkadzie-
sięcioro romskich i polskich dzie-
ci każdego tygodnia spotyka się,
by wspólnie ćwiczyć taniec opar-
ty na melodiach i układach rom-
skiej tradycji. Ich instruktorami są
Romowiez działającego na
wrocławskim Brochowie zespołu
„Romani Bacht“, Bożena i Tade-

usz Paczkowscy. Udział w zaję-
ciach bierze około 25 dzieci w wie-
ku 4-16 lat, z czego dwie trzecie
to dzieci romskie. 

-Początkowo mieliśmy wątpli-
wości, czy dzieci będą chciały
przychodzić na próby, czy rodzice
nie będą przeciwni ich udziałowi
w zajęciach. Postanowiliśmy jed-
nak spróbować - mówi Janusz
Balkowski, prezes Fundacji Prom,
która od 2010 roku prowadzi i fi-
nansuje zespół. - Dziś wiemy, że
to była dobra decyzja. Dzieci mają
motywację do aktywności, uczą
się samodzielności, a przy okazji
poznają się wzajemnie, ucząc się
tolerancji i zrozumienia względem
innej kultury.

Fundacja Prom integruje
„Romskie Odrodzenie“ - pod takim hasłem Fundacja Inte-
gracji Społecznej Prom prowadzi projekt, którego celem
jest integracja społeczna Romów na Dolnym Śląsku oraz
poprawa wizerunku tej mniejszości.

Więcej o projekcie na www.jednizwielu.pl

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nasz Region Dolnośląski

Wspierają  lokalny biznes
Dzierżoniowski urząd oferuje przedsię-
biorcom różnorodne formy wsparcia 
– lokale na preferencyjnych warunkach,
zwolnienia z podatku od nieruchomoś-
ci czy promocję firmy w Internetowej 
Bazie Firm.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wol-
nych lokali dostępnych w Dzierżoniow-
skim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz
oferty „Biura na godziny”, które zlokalizo-
wane są w budynku przy ul. Świdnickiej 38.

W Inkubatorze Przedsiębiorczości wolne są
trzy lokale użytkowe o powierzchni 102 m²,
37m² i 35m², przeznaczone na nieuciążliwą
i nieszkodliwą działalność produkcyjną, rze-
mieślniczą, usługową lub biurową. 
W pierwszym roku najmu stawka czynszu
wynosi tylko 5% stawki rynkowej.

Oferta „Biura na godziny” kierowana jest
do właścicieli mikro i małych firm, osób pro-
wadzących swoją działalność w domu lub
uprawiających wolny zawód, chcących sko-
rzystać z wyposażonego biura lub sali
spotkań. 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działal-
ność gospodarczą na terenie Dzierżoniowa
i zamierzają ponieść nakłady inwestycje na
utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub
rozbudowanie istniejącego, albo planują
utworzyć nowe miejsca pracy, mogą sko-

rzystać ze zwolnienia z po-
datku od nieruchomości
w ramach pomocy de mi-
nims. Z kolei zwolnienie 
z podatku od nierucho-
mości w ramach regional-
nej pomocy inwestycyjnej
przysługuje przedsiębior-
com prowadzącym działal-
ność na terenie Dzierżonio-
wa, którzy zamierzają
utworzyć nowe miejsca
pracy w związku z reali-
zacją nowej inwestycji.

Ponadto przedsiębiorcy
mogą skorzystać z oferty
Internetowej Bazy Firm.
Zgłaszając firmę do Bazy

zyskują możliwość szerokiej promocji włas-
nego biznesu w internecie. Warunkiem
wprowadzenia firmy do bazy jest dostar-
czenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie
wypełnionego zgłoszenia  lub przesłanie na
adres mailowy.

źródło:u.m.dzierzoniow



Polska to nie dziki kraj
W polskiej Ustawie o ochronie

zwierząt obowiązuje zakaz ubo-
ju zwierząt bez uprzedniego
ogłuszenia. Do 2002 r. istniał
przepis, który zezwalał na od-
stępstwo od tej zasady ze wzglę-
dów religijnych, lecz został uchy-
lony, gdyż ubój rytualny w Pol-
sce nie był praktykowany. 
W 2004 r. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wydał roz-
porządzenie, które zezwoliło na
taki proceder, co było najpewniej
wyrazem „niezrozumienia” is-
toty przepisów unijnych obo-
wiązujących w zakresie ochrony
zwierząt podczas uboju. Przez
pewien czas nikt nie korzystał 
z tego wyjątku, jednak później
jak grzyby po deszczu zaczęły
powstawać ubojnie eksportujące
mięso do krajów muzułmań-
skich i Izraela, co było ewident-
nie sprzeczne z powodami, dla
których w ogóle taki wyjątek
mógł zostać dopuszczony – czy-
li potrzebami religijnymi pol-
skiej społeczności żydowskiej 
i muzułmańskiej.

Mimo że ostrzegano Minis-
terstwo Rolnictwa, że to roz-
porządzenie jest sprzeczne 
z ustawą – czyli aktem wyższe-
go rzędu – i że istniała koniecz-
ność jego zmiany, głosy te były
konsekwentnie ignorowane. 
W listopadzie ubiegłego roku
Trybunał Konstytucyjny po-
twierdził tylko to, co było oczy-
wiste – czyli że rozporządzenie
Ministra Rolnictwa w zakresie
dopuszczającym ubój rytualny
jest nieważne. Obecnie dokony-
wanie uboju zwierząt bez
ogłuszania jest przestępstwem
zagrożonym karą do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Organizacje na rzecz zwierząt
mówią STOP!

Tzw. ubój rytualny – czy ściś-
lej, ubój zwierząt zgodny z wy-

mogami zarejestrowanych
związków wyznaniowych 
– związany jest ściśle z wierze-
niami ortodoksyjnych grup wy-
znawców judaizmu i islamu. Po-
lega on na podcięciu gardła przy-
tomnemu zwierzęciu, które na-
stępnie się wykrwawia.

Oprócz samego cięcia, które
jest bardzo bolesne, przez pe-
wien czas zwierzę dławi się
własną krwią, a często również
treścią żołądka i odczuwa
olbrzymi stres. Według najnow-
szych badań, utrata przytom-
ności u bydła może trwać nawet
do kilku minut po cięciu. Dodat-
kowy stres powodowany jest
przez zamknięcie w tzw. klatce
obrotowej – zwierzę jest unieru-
chamiane w specjalnym
urządzeniu, które obraca je do
góry nogami tak, aby rzezak
miał dobry dostęp do gardła. 

Wskazać trzeba, że dla uboju
bez ogłuszania są alternatywy,
jak tzw. odwracalne ogłuszanie
przed ubojem – za pomocą prądu
lub dwutlenku węgla. Kwestia
leży w tym, że ogłuszenie zwie-
rzęcia nie może uszkodzić jego
ciała, co czasem ma miejsce 
w ogłuszaniu mechanicznym.
Prąd elektryczny powoduje
całkowite i natychmiastowe
wyłączenie świadomości, zaś
jeśli zwierzę nie zostanie na-
stępnie uśmiercone, po pewnym
czasie odzyska przytomność i bę-
dzie całe i zdrowe.

W Ministerstwie trwają właś-
nie prace nad nowelizacją Usta-
wy o ochronie zwierząt, która by
przyzwoliła na ubój zwierząt
bez ogłuszenia, dlatego ważne
jest, aby uświadomić parlamen-
tarzystom, że taki ubój jest skraj-
nie niehumanitarny i nie można
na niego zezwalać tylko dlatego,
że jest on opłacalny - mówi
Piotr Piotrowski, inspektor ds.
ochrony zwierząt OTOZ Ani-
mals. 

Rząd ulega lobbystom czy sta-
wia za najwyższą wartość pie-
niądz?

Trzeba zauważyć, że o ile
jeszcze pół roku temu Minister-
stwo Rolnictwa opierało się
zmianie rozporządzenia tłu-
macząc się zasadą swobody wy-
znania i poszanowaniem dla
mniejszości religijnych, to obec-
nie ciężar argumentacji został
przesunięty na zyski, które Pol-
ska (a w rzeczywistości ekspor-
terzy mięsa) traci na zakazie. 

Ubój rytualny zakazany jest
obecnie w Szwajcarii, Szwecji,
Norwegii, lslandii, Liechtenstei-
nie, w Luksemburgu zaś ze-
zwolenia nie są wydawane. 
W innych krajach Europy pod-
lega on ścisłej kontroli służb we-
terynaryjnych i służy wyłącznie
potrzebom lokalnych przedsta-
wicieli mniejszości religijnych. 

Podkreślić należy, że eksport
mięsa pochodzącego z uboju
rytualnego do krajów trzecich
jest sprzeczny z wykładnią prze-
pisów prawa Unii Europejskiej.

Zdaniem działaczy na rzecz
ochrony zwierząt, tylko w ciągu
pierwszego półrocza 2012r .
podcięciem gardła zabito w Pol-
sce ok 150 tyś krów. 

W oświadczeniu przekaza-
nym PAP pod koniec 2012r prze-
wodniczący Związku Gmin Wy-
znaniowych w Polsce Piotr Kad-
lcik protestował: „Nie zgadzamy
się na nazywanie szechity (ubo-
ju rytualnego zwierząt zgodnie 
z prawem żydowskim) metodą
gorszą lub skazującą zwierzę na
większe cierpienie niż to, zada-
wane w przypadku uboju nie-
rytualnego. Celem szechity jest
zabicie zwierzęcia w sposób
możliwie najszybszy i spra-
wiający jak najmniej bólu. Nie
jest takim ogłuszanie zwierzęcia
przed ubojem“. 

Żądania przywrócenia prze-

pisów prawa umożliwiającego
uboju rytualnego głośno kierują
do ministerstwa rolnictwa właś-
ciciele ubojni, którzy na tej
działalności zarobili już krocie.
Jak twierdzą zainwestowali w tą
działalność duże pieniądze i jeś-
li nie będą mogli prowadzić
rzeźni z godnie z wymaganiami
związków wyznaniowych to
zbankrutują. Co może dziwić, to
nie Główny Lekarz Weterynarii
prowadzi nadzór nad ubojem 
i produkcją mięsa dla społecz-
ności muzułmańskiej i żydow-
skiej, ale bezpośrednio robią to
związki wyznaniowe.

Nie chcemy być barbarzyńską
rzeźnią dla innych krajów.

W pogoni za pieniądzem lu-
dzie zaczynają tracić z oczu ety-
kę. Dziś wmawia się nam, że
średniowieczne metody żywcem
z filmów grozy mają stać się
uznawane za dopuszczalne 
w myśl poglądu opartego na
prawach ekonomi i tolerancji re-
ligijnej. Odrzuca się inne war-
tości a więc otwiera  tym samym
drogę do spostrzegania  życia
każdej istoty żywej tylko z per-
spektywy zysku i strat finanso-
wych. 

Trudno więc dziwić się , że
głos zabierają uznane autoryte-
ty w dziedzinie etyki i nauki. 

Wojciech Sandurski- Filozof
prawa i konstytucjonalista, pub-
licysta, na swym blogu pisze:

Dyskusja o uboju rytualnym
wystrzeliła dzięki mądremu or-
zeczeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego, który zlikwidował skan-
daliczną aberrację prawną: roz-
porządzenie ministra rolnictwa,
które stało w sprzeczności 
z ustawą o ochronie zwierząt 
i  mimo jej jednoznacznego na-
kazu, że zwierzęta rzeźne można
zabijać tylko po ogłuszeniu 
– pozwalało na „ubój rytualny”
nakazywany w muzułmańskim

hallal i żydowskim koszer.Ma to
wszystko, jak widać, wymiar
prawny; ma wymiar religijny,
ale ma przede wszystkim – wy-
miar moralny. Na ile powinniśmy
uwzględniać cierpienie zwierząt
i starać się je minimalizować, na-
wet wbrew tym czy innym na-
kazom religijnym? Moja odpo-
wiedź – tak bardzo, jak tylko się
da...

Swój sprzeciw wyraża wielu
etyków, naukowców i lekarzy
weterynarii, specjalne stanowi-
sko w tej sprawie wydała rów-
nież Rada Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego:

...Jako biolodzy, świadomi
mechanizmów funkcjonowania 
i złożoności organizmów sta-
nowczo protestujemy przeciwko
akceptacji przez polskie prawo-
dawstwo praktyk niosących ze
sobą niepotrzebne i nieuzasad-
nione cierpienie zwierząt. Sposób
prowadzenia uboju zwierząt bez
wcześniejszego pozbawienia ich
świadomości, zwłaszcza zaś
praktykę uboju rytualnego,
uważamy za barbarzyński, 
a jego dopuszczenie na terenie
RP za nielicujące z aspiracjami
nowoczesnego państwa XXI wie-
ku. 

Zdaniem prof. Andrzeja
Elżanowskiego z Muzeum i In-
stytutu Zoologii PAN minister-
stwo „odgrywa rolę  agresywne-
go adwokata żydowskiej i mu-
zułmańskiej ortodoksji” (źródło
Gazeta Wyborcza). 

Z badań GFK Polonia prze-
prowadzonych w styczniu br.
wynika, że 60% ankietowanych
jest przeciwko praktykowaniu 
w Polsce uboju rytualnego, 23%
nie ma zdania a jedynie 13% jest
za takim ubojem zwierząt.  Cze-
mu zatem ministerstwo na siłę
chce, aby Polska stałą się bar-
barzyńską rzeźnią? 

Dariusz Gustab
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Żydzi i Muzułmanie chcą kupować mięso 

z Polski tylko ze zwierząt, które muszą być 

uśmiercane w pełnej świadomości, poprzez 

podcięcie gardła i wykrwawienie się.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ubój rytualny

zwierząt w Polsce jest sprzeczny z prawem, Rząd

stawia sprawę jasno i mówi: „Będziemy chcieli 

kontynuować ubój rytualny w Polsce, bo to jest

konieczne“. Organizacje na rzecz zwierząt oraz 

autorytety w dziedzinie etyki protestują.

PIĄTE  NIE  ZABIJAJ !!!PIĄTE NIE  ZABIJAJ !!!



Czy stosowane w polskich
lecznicach rozwiązania infor-
matyczne skutecznie chronią
dane o naszym zdrowiu przed
dostępem osób postronnych?
Dotychczas większych wpadek
w tej materii nie było, jednak
warto dmuchać na zimne. 

Tym bardziej, że przed nami
wdrożenia systemów, mających
m.in. ułatwiać pacjentom i leka-
rzom wgląd online do informacji
gromadzonych przez placówki me-
dyczne. 

Przypomnimy, że w styczniu
br., kiedy zaczynał funkcjonować
system eWUŚ (elektroniczna we-
ryfikacja uprawnień świadczenio-
biorców), Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, dr
Wojciech Wiewiórowski dzielił się
swoimi wątpliwościami: 

Według zapowiedzi NFZ w 2013
roku ma zostać uruchomiony dru-
gi etap eWUŚ, dający pacjentom
możliwość dostępu do informacji 
o udzielonych im świadczeniach
zdrowotnych. Może dojść do sy-
tuacji, w której dane te staną się
dostępne dla osób postronnych -
stwierdził Wojciech Wiewiórowski.

Wątpliwości GIODO 

- Każdy system informatyczny,
który jest dostępny dla osoby,
która "miękko" loguje się do nie-
go używając haseł, jest systemem
niebezpiecznym, z którego mogą
nastąpić wycieki - mówił w roz-
mowie z Rynkiem Zdrowia 
dr Wiewiórowski. 

- Zgodnie z planami, system
który będzie obowiązywał, ma być
podobny do funkcjonującego 
w przypadku kart płatniczych 
i bankomatowych. Obawy GIODO
są przedwczesne - deklarował 
w styczniu Krzysztof Bąk, rzecznik
resortu zdrowia. 

11 marca br. prezes NFZ Ag-
nieszka Pachciarz poinformowała,
że prowadzone są testy Zintegro-
wanego Informatora Pacjenta
(ZIP). Pacjenci, którzy będą chcie-
li mieć do niego dostęp otrzymają
w oddziałach Funduszu login 
i hasło, które umożliwią logowanie
do portalu. Ma on być udostęp-
niony pacjentom na przełomie
pierwszej i drugiej połowy roku. 

Po zalogowaniu pacjent otrzy-
ma informacje o udzielonych mu
świadczeniach i kwocie, którą

NFZ przeznaczył na ich finanso-
wanie. Chodzi o wizyty w gabine-
tach lekarskich, pobyty w szpita-
lu lub przeprowadzone zabiegi. Po-
nadto będzie można sprawdzić
m.in. uprawnienia do świadczeń
oraz informacje o zrealizowanych
receptach refundowanych. 

Prezes Pachciarz zapewniła, że
Fundusz współpracuje z Gene-
ralnym Inspektorem Ochrony Da-
nych Osobowych w celu bezpie-
czeństwa danych osobowych pa-
cjentów. Na serwerze ZIP nie będą
przechowywane dane takie jak
imię, nazwisko, adres i PESEL.
Dane te nie będą także wyświet-
lane po zalogowaniu do portalu.
Pacjent będzie identyfikowany za
pomocą specjalnego numeru 
i hasła, na tej podstawie otrzyma
dostęp do informacji. 

Co i komu może udostępnić
pacjent? 

Zdaniem dr. Tomasza Romań-
czyka, konsultanta zarządu ds.
rynku medycznego w TÜV NORD
Polska, obawy GIODO są uza-
sadnione: - Jako praktykujący
lekarz mogę zapewnić, że dane za-

warte w całej dokumentacji me-
dycznej pacjenta są dla specjalis-
ty w danej dziedzinie użyteczne
naprawdę w stosunkowo wąskim

zakresie. Z tego punktu widzenia
cała reszta to szum informacyjny
- przekonuje. 

źródło:rynekzdrowia
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Producenci dokonali analizy rynku.
Doszli do wniosku, że w związku ze
wzrostem świadomości w krajach rozwi-
niętych co do szkodliwych następstw
palenia, należy nasilić kampanie rekla-
mowania papierosów w biednych kra-
jach. 

Według danych WHO  doprowadzi to
do tego, że 80% zgonów w wyniku cho-
rób spowodowanych nałogiem palenia
papierosów nastąpi w krajach rozwi-
jających się. 

Na przykład w Bangladeszu najbied-
niejsze rodziny wydają na papierosy
dziesięć razy więcej niż na edukację
dzieci. W Indonezji najbiedniejsi prze-
znaczają na papierosy 15% swoich do-

chodów. 
Palacze w 50% umierają wskutek pa-

lenia papierosów. 
Bierne wdychanie dymu tytoniowego

jest bardziej niebezpieczne niż samo pa-
lenie. Jest przyczyną choroby nowotwo-
rowej płuc i chorób krążenia czy układu
oddechowego takich jak zapalenie
oskrzeli czy astma. Bierni palacze - oso-

by niepalące mieszkające z palaczami
pod jednym dachem - są narażone 
o 20-30% bardziej na zachorowanie na
raka płuc, natomiast osoby zmuszane do
wdychania papierosowego smrodu 
w miejscu pracy mają od 16-19% ryzy-
ka zachorowań. 

źródło:meritum-news

Co sześć sekund papierosy zabijają jedną osobę!

Bezpieczeństwo danych
- żaden system informatyczny nie wyręczy człowieka 

Jeżeli ludzie będą palili tyle tytoniu co obecnie, do końca
stulecia umrze na naszej planecie wskutek tego nałogu mi-
liard ludzi- prognozuje Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO). Według ogłoszonej w Genewie prognozy WHO do
2030r. nałóg palenia zabije 175 milionów osób na całym
świecie. Obecnie tytoń zabija rocznie 5,4 miliona ludzi, to
jest jedną osobę co sześć sekund. Palenie jest przyczyną
co dziesiątego zgonu. 
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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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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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Cząber – Świetnie nadaje się
do potraw z roślin strączkowych
jak i serów topionych czy wędzo-
nych, sosów mięsnych, ogórków
kiszonych. Wykazuje działanie
trawienne, moczopędne, ścią-
gające, pobudza czynność
żołądka. 

Majeranek – oprócz działania
trawiennego, działa wykrztuśnie
oraz przeciwzapalnie. Likwiduje
wzdęcia. Warto go stosować do po-

traw z grochu (np. grochówki),
dań mięsnych, sosów. Należy jed-
nak pamiętać aby dodawać go do-
piero przy końcu gotowania.

Gorczyca – ma działanie tra-
wienne, w całych ziarnach także
rozluźniające. Można ją również
stosować w formie okładów roz-
grzewających w miejsca porażone
reumatyzmem. Dodaje się ją
zwłaszcza do potraw marynowa-
nych, kiszonych ogórków, 

a w formie musztardy do ryb oraz
wędlin.

Jałowiec – wykazuje działanie
trawienne, napotne, moczopędne
oraz żółciopędne. Z tych względów
świetnie pasuje do kapusty oraz
wieprzowiny. Jego dodatek po-
woduje, że danie mięsne nabiera
aromatu dziczyzny.

Kminek – ma silne działanie
trawienne, likwiduje wzdęcia,

działo moczopędnie, mlekopędnie
oraz pobudzająco zarówno na
nerwy jak i serce. Warto go do-
dawać do serów, kapusty czy
mięsnych sosów. 

Tymianek – pobudza działanie
zarówno żołądka jak i nerwów

oraz serca. Działa przeciwskur-
czowo, wykrztuśnie, przeciw pa-
sożytom jelitowym. Swoje miejs-
ce znajduje w potrawach obok na-
tki pietruszki i lubczyku, czyli
wszelkich zupach, rosole, sosach.

Agnes

Masowo produkowane przyprawy posiadają duże ilości soli, wzmacniaczy smakowych
- glutaminianu sodu. Takie przyprawy są często utrwalane za pomocą związków che-
micznych. Dobrze jest ograniczać ich spożycie ze względu na szkodliwość.  Bez-
pieczne i zdrowe są przyprawy ziołowe sprzedawane jako produkty ekologiczne. Ta-
kie przyprawy są naturalne, a  ich utrwalenie następuje jedynie przez zasuszenie. 

Czy przyprawy mogą
szkodzić? 

Na co dzień używamy wiele przypraw do potraw, aby dodać lepszego  smaku naszym daniom, ale oprócz
walorów smakowych, przyprawy ziołowe posiadają również właściwości lecznicze, pozytywnie wpływające
na  organizm. Warto zatem wiedzieć, zanim sięgniemy na półce sklepowej po przyprawy, że właśnie do-
konujemy wyboru dotyczącego naszego zdrowia. Na co wpływają dodatkowo ziołowe przyprawy i do cze-
go należy je stosować? 
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Wegetarianie żyją dłużej 
Najnowsze badania wykazały, że życie wege-
tarian jest dłuższe od sześciu do dziesięciu
lat od zwolenników mięsa. Przypadki hospita-
lizacji lub śmierci na tle choroby serca wystę-
pują aż o 32% mniej niż u mięsożerców. Życie
bez mięsa zyskuje coraz więcej zwolenników,
w Polsce obecnie jest już ok. dwóch milinów
wegetarian.

Badani przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych  i w Europie wykazały, że
właściwie skomponowana dieta wegeta-
riańska jest jednym ze zdrowszych spo-
sobów odżywiania. Naukowcy przyjęli, że
ogólny stan zdrowia osób, które zrezyg-
nowały z jedzenia mięsa  jest lepszy, niż
tych, którzy stosują tradycyjną dietę.
Osoby stosujące dietę bezmięsną rzadko
mają nadwagę lub są otyli, a co za tym
idzie, spada u nich ryzyko wystąpienia
chorób, takich jak cukrzyca typu II,
choroby stawów, zaburzenia hormonal-
ne czy kamica pęcherzyka żółciowego.
Ponieważ dostarczają znacznie mniej-
szych ilości cholesterolu w diecie, są
mniej narażeni na wystąpienie  schorzeń
układu krążenia jak miażdżyca, nadciś-
nienie tętnicze, zawał serca czy udar

mózgu. Duża ilość warzyw i owoców 
w diecie bogatych w witaminy anty-
oksydacyjne chronią przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników, które od-
powiadają za proces przedwczesnego
starzenia. Taka ochrona dotyczy też po-
wstawania zmian nowotworowych. We-
getariańskie menu bogate jest w błonnik
pokarmowy, który przyspiesza perys-
taltykę jelit, zatem zabezpiecza przed za-
parciami, obniża poziom cholesterolu 
w organizmie, wiąże toksyny i metale
ciężkie ułatwiając ich usuwanie z orga-
nizmu, pomaga obniżyć poziom glukozy
we krwi.

Wbrew powszechnym opiniom żelazo
nie musi być pochodzenia zwierzęcego.
Jego doskonałym źródłem są także  roś-
liny strączkowe, kasze czy płatki owsia-

ne, orzechy, sałata, natka pietruszki, bro-
kuły, szpinak, wszystkie zielone warzy-
wa. Wprawdzie takie żelazo znacznie
trudniejsze jest do przyswojenia, a do-
datkowo utrudnia kofeina i teina, jed-
nakże proces ten znacznie ułatwia wita-
mina C obecna w cytrusach, porzecz-
kach, truskawkach, ziemniakach. 

Przyczyny zmiany stylu życia i prze-
jście na wegetarianizm są różne. Moty-
wacją do stosowania takiej diety mogą
być względy etyczne, religijne lub czysto
zdrowotne. Wegetarianizm to nie tylko

zmiana menu ale również odpowiednie-
go stylu życia. Dla osób wchodzących na
ścieżkę wegetarianizmu ważne jest, aby
staranie komponowali swoja dietę, gdyż
odpowiednio dobrane produkty pozwolą
bezpiecznie zastępować te składniki,
których zabraknie w organizmie z po-
wodu wykluczenia mięsa. Jak podają
naukowcy, wegetariański styl życia po-
zwala cieszyć się zdrowiem aż do późnej
starości. 

Agnes



Koszt automatu nie jest
duży, a satysfakcja z wy-
pieku w domu i smak oraz
jakość wyrobu przekona
Cię, aby już nigdy nie jeść
pieczywa wytwarzanego
masowo. Kiedy kupujesz
wypiek masowy nigdy nie
masz pewności, co tak na-
prawdę jesz. Ciemne kup-
ne pieczywo jest często po
prostu zabarwione, skład
bywa podany w złej kolej-
ności i gdy myślimy, że ku-
piłyśmy chleb żytni w rze-
czywistości może być to
chleb pszenny z niewielkim
dodatkiem mąki żytniej.
Do tego oczywiście nie-
zdrowe polepszacze, spul-
chniacze itp. Oferowane 
w sprzedaży pieczywo nie

zawsze jest smaczne i ogra-
niczone gatunkowo. Sa-
memu można upiec i cie-
szyć się wieloma rodzajami
chleba jak żołędziowy, gry-
czany, dyniowy, ryżowy, so-
jowy czy orzechowy.  Nic
prostszego jak zacząć piec
samemu. Cóż bowiem
przyjemniejszego niż za-
pach świeżej bułeczki czy
chrupiącego chleba, któ-
rym witamy rozpoczy-
nający się dzień! O przepis
na własny wypiek nie jest
trudno, poświęconych jest
temu wiele stron interne-
towych. Jednak naj-
ważniejsza rzeczą jest ja-
kość i rodzaj mąki jaką
będzie się stosować do wy-
tworzenia chleba. Na ryn-

ku spotkać można mąki
chlebowe i niechlebowe, 
w zależności od sposobu
ich wykorzystania. Pierw-
sze mąki, to mąki żytnie 
i pszenne. Natomiast
mąkami niechlebowymi są
te uzyskane w wyniku
przemiału ziaren m.in.
jęczmienia, owsa, kuku-
rydzy, gryki, soi, ryżu czy
orkiszu, stanowią wspa-
niały dodatek do wypieku
chleba lub, jak w przypad-
ku mąki orkiszowej, mogą
stanowić jego główny
składnik.  Niektóre z mąk
niechlebowych są wręcz
niezbędne do wyrobu chle-
ba dla ludzi chorych na ce-
liakię (osób z nietolerancją
glutenu zawartego w zbo-

żach). Natomiast w kuchni
wegetariańskiej wykorzy-
stywana jest głównie mąka
sojowa, jako zamiennik jaja
kurzego ze względu na wy-
soką zawartość białka. 

Warto w tym miejscu
wspomnieć o typie mąki,
który jest podstawowym
kryterium określającym ja-

kość mąki. Określany jest
na podstawie zawartości
popiołu (substancje mine-
ralne pozostałe po całko-
witym spopieleniu skład-
ników organicznych). Naj-
jaśniejszymi mąkami są te
o najmniejszej zawartości
składników mineralnych,
czyli te o najniższym typie.

Im wyższy typ tym ciem-
niejsza mąka.  Najzdrow-
sze, najlepsze są mąki
pełnoziarniste, które są
najmniej przemielone i za-
wierają najwięcej wartości
odżywczych. Im wyższy typ
mąki, tym mąka zdrowsza
dla organizmu.

Agnes
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Domowy i zdrowy wypiek chleba 
Jeśli chcesz mieć pewność co jesz i serwować
całej rodzinie zdrowe pieczywo, koniecznie
spróbuj samodzielnego wypieku chleba 
w domu. Można to zrobić na dwa sposoby,
pieczywo wypiekać w piekarniku lub bardziej
wygodnie i mniej pracochłonnie w automacie
do chleba.

Od ziarenka do bochenka, jaka mąka taki chleb
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