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Alergia
w ataku

Większość ludziuwiel-
bia wiosenne miesiące.
Przyroda budzi się do
życia, wszystko ładnie
zaczyna kwitnąć, pach-
nie kwiatami, jest cieplej
i weselej na dworze. Jed-
nak nie wszyscy cieszą
się nadejściem wiosny.

str. 5

Uśmiercają
ranne,
dzikie

zwierzęta

Ranne, dzikie zwierzęta
muszą umierać, bo
urzędnicy uważają, że
ratowanie ich kosztuje.

str. 9

str. 11 - 15

czytaj więcej na str. 3

Recepta
na zdrowie

i urodę

Coraz więcej miast w Polsce decyduje
się na likwidację Straży Miejskiej.
W styczniu 2013 roku formacja
ta przestała istnieć w 4,5-tysięcznym
Świeradowie-Zdroju. W marcu br.
Straż Miejską zlikwidowano
w 17-tysięcznym Strzegomiu
– przestała ona być osobną jednostką,
a stała się wydziałem miasta.

Polska ordynacja wyborcza zamyka drogę do Samorządu i Parlamentu wie-

lu naturalnym działaczom społecznym. Natomiast radnymi i parlamenta-

rzystami często zostają ludzie z list partyjnych, gdzie ich indywidualne poparcie

społeczne to tylko 2-3%. czytaj więcej na str. 10

XX-lecie Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
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WWaałłbbrrzzyycchh

BBiieellaawwaa    

Szpital w Wałbrzychu zamknął oddział
intensywnej terapii dziecięcej. W placówce
brakowało lekarzy i pielęgniarek. Jak
tłumaczy dyrekcja, szpitala nie jest w sta-
nie spełnić warunków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. 

Dziecko, które będzie potrzebowało opie-
ki specjalistów z dziedziny intensywnej te-
rapii, trafi teraz na szpitalny oddział ra-

tunkowy. Maluchom do szóstego miesiąca
życia pomagać będą lekarze z oddziału neo-
natologii. Starsze dzieci będą przewożone
do szpitala we Wrocławiu. Problem jednak
w tym, że z Wałbrzycha do Wrocławia jest
co najmniej godzina drogi. 

Dziecko trafi do szpitala i w ciągu go-
dziny zostanie dowiezione? Raczej nie.
Jazda autem to jakaś godzina, podobnie
zresztą jedzie się karetką. A godzina to cza-
sami przecież sprawa życia i śmierci 
- usłyszał reporter RMF MAXXX od jednej
z matek. 

Zamknięcie oddziału intensywnej tera-
pii dziecięcej to zysk dla szpitala w Wałbrzy-
chu, bo takie oddziały w każdej niemal pla-
cówce przynoszą straty.

źródło:rmf24.pl

SSzzppiittaall  zzaammkknnąąłł  ooddddzziiaałł  ddllaa  ddzziieeccii  

Gwiazdą trzynastej edycji Moto Show
Bielawa będzie „Mokus” - motocyklowy kas-
kader, ze światowej czołówki. Popisy wę-
gierskiego stunter'a bielawska publiczno-
ść oklaskiwała z zapartym tchem już 
w 2008 roku. Po pięciu latach „Mokus” po-
wraca do Bielawy na specjalne życzenie fa-
nów. 

Po raz pierwszy Moto Show Bielawa od-
będzie się na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego Sudety. To właśnie tam 25 i 26
maja znajdować się będzie centrum moto-
cyklowego święta. W tym roku impreza to
już nie tylko tradycyjny konkurs kaska-
derów ale także: zlot motocykli, pokaz
stuntu na kładach, drift samochodowy,
konkursy, relacje z wypraw motocyklowych
oraz występ zespołów rockowych, w tym
czeskiego Ramm Stain. 

źródło:um.bielawa

MMoottoo  SShhooww  wwBBiieellaawwiiee

RReeggiioonn

73 lata minęły od tragicznej zbrodni
dokonanej na obywatelach Polski w Ka-
tyniu, Charkowie, Kalininie, Ostaszko-
wie i innych miejscowościach ZSRR. 
W niedzielę, 14 kwietnia we Wrocławiu
odbyły się uroczyste obchody Rocznicy
Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety. Na-

stępnie, pod Pomnikiem Ofiar Katynia 
w Parku im. Juliusza Słowackiego, odś-
piewany został hymn państwowy. Zebrani
zmówili modlitwę ekumeniczną. Odczyta-
no też apel pamięci a delegacje złożyły pod
pomnikiem wieńce. 

Podczas uroczystości hołd pomordowa-
nym Polakom oddali m.in. Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dol-
nośląski, przedstawiciele Rodzin Katyń-
skich, delegacje służb mundurowych, kom-
batantów oraz harcerze i uczniowie
wrocławskich szkół. 

11 kwietnia 1943r. niemiecka agencja
Transocean nadała komunikat o odkryciu
masowych grobów polskich oficerów 
w Katyniu. W sumie zgładzonych zostało ok.
22 tys. polskich obywateli. Do zbrodni do-
szło po sowieckiej agresji na Polskę 17
września 1939r. Zgodnie z dekretem władz
ZSRR, podpisanym przez Józefa Stalina,
NKWD rozstrzelało jeńców wiosną 1940r.
Wśród zamordowanych byli m.in. oficero-
wie, policjanci, funkcjonariusze straży gra-
nicznej i służby więziennej. 

źródło:umwd.dolnyslask.pl

7733..  rroocczznniiccaa  ZZbbrrooddnnii  KKaattyyńńsskkiieejj  

DDzziieerrżżoonniióóww  

Produkowane w Dzierżoniowie pierwsze
telewizory, w tym najprawdopodobniej
pierwszy polski telewizor z pilotem, radia
i słynne do dziś „szuflady” zawiera licząca
ponad sto eksponatów kolekcja „Diorow-
skiej” produkcji gromadzona przez Muze-
um Miejskie Dzierżoniowa. Skarby
dzierżoniowskiej elektroniki od września bę-
dzie można oglądać w ramach jednej ze
stałych wystaw muzeum. 

Tworzyć ją będą liczące już dziesięciole-
cia m.in. telewizory Szeherezada, Tosca 
i Aladyn, radia Pionier, Amator, Elizabetka
oraz młodsze wieże stereo. Wśród zgro-
madzonych już eksponatów można znaleźć
połączenie diorowskiego radia z brytyjskim
gramofonem - jeden z pierwszych hitów
eksportowych „Diory” oraz tysięczne lub kil-

kutysięczne egzemplarze produkowanych
przez zakład radioodbiorników.

- To już bardzo cenna kolekcja, ale chcie-
libyśmy zgromadzić i ocalić jak najwięcej
eksponatów oraz wszystko co związane 
z dziejami i rozwojem zakładów radiowych
Diora. Być może w Państwa domach znaj-
dują się zapomniane skarby. Jeśli ktoś
chciałby je przekazać lub wypożyczyć to ser-
decznie proszę o kontakt z muzeum– za-
chęca dyrektor placówki Henryk Smolny.

Muzeum planuje otwarcie wystawy 
w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa,
które odbędą się we wrześniu tego roku.

źródło:um.dzierzoniow
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Fala niezadowolenia
społecznego 

W kilku miastach na te-
renie Polski referendum w tej
sprawie przeprowadzono lub
chciano przeprowadzić na
wniosek mieszkańców. Kon-
gres Nowej Prawicy zebrał
odpowiednią ilość podpisów,
aby zorganizować referen-
dum w Pszczynie. Niestety
choć 94 procent głosujących
w referendum opowiedziało
się za likwidacją straży miej-
skiej, to zawiodła frekwencja,
która wyniosła 14 procent,
więc referendum jest nie-
ważne. W Rybniku, Żywcu
oraz w Bydgoszczy też
zebrał, co prawda, odpo-
wiednią liczbę podpisów, ale
we wszystkich trzech przy-
padkach władze miejskie
część z nich zakwestiono-
wała, przez co nie doszło do
rozpisania referendum.

Postulaty dotyczące lik-
widacji straży miejskich są 
w całej Polsce podobne 
i sprowadzają się do twier-
dzenia, że funkcjonariusze
drogo kosztują, a zamiast
pomagać        ludziom, zaj-
mują się głównie gnębie-
niem kierowców za pomocą
fotoradarów i wypisywaniem
mandatów za złe parkowa-
nie. Potwierdzają to dane
statystyczne. Z raportu MSW
wynika, że w 2011 roku
strażnicy nałożyli ponad 1,4
miliona mandatów na łączną
kwotę ponad 168 mln zł. 
– Straż miejska powinna

zajmować się takimi drob-
nostkami, jak odławianie
zwierząt czy karanie kie-
rowców, kiedy parkują rze-
czywiście w sposób niebez-
pieczny – mówi Arkadiusz
Jarzecki, prezes oddziału
Bydgoszcz KNP. – Powinni
też prewencyjnie chodzić 
w niebezpiecznych dzielni-
cach, by nie dochodziło do
kradzieży czy napadów. Na-
tomiast to nie powinno być
polowanie na kierowców 
– podkreśla.

Straż Miejska jak 
maszynka do pieniędzy

W niektórych strażach
miejskich 99 procent in-
terwencji dotyczy foto-
radarów. – Z powodów
finansowych straż
miejska przerodziła
się w służbę do nabi-
jania kasy dla urzędu
miasta, a przestała
służyć mieszkańcom 
– mówi Leszek Janosz,
szef KNP Koło Pszczyna.
Z raportu NIK z paź-
dziernika 2011 roku wy-
nika, że w 63,6 procent
skontrolowanych gmin wy-
kryto nieprawidłowości 
z tym związane, a działania
straży miejskich nie
przełożyły się na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Izba stwierdziła,
że samorządy traktują kon-
trolę ruchu drogowego jako
narzędzie mające na celu
zwiększanie dochodów. 

W Białym Borze (woj. za-
chodniopomorskie) w 2010
roku pieniądze z foto-
radarów sta-
nowiły 

aż 1/4 dochodów gminy. 
W Nowym Korczynie (woj.
świętokrzyskie) tylko jeden 
z 869 mandatów został wy-
pisany z innego paragrafu
niż przekroczenie prędkości! 

Inicjatorów referendów
irytuje fakt, że w uchwałach
budżetowych są zapisy, ile
strażnicy miejscy mają
wpłacić do kasy gminnej 
z mandatów i kar. W Byd-
goszczy w 2011 roku było to
1,5 mln zł, w 2012 – 3,1 mln
zł, a w 2013 roku – 3,3 mln
zł. W 2013 roku w Lublinie
straż miejska z grzywien,
mandatów i kar ma zebrać
3,8 mln zł, a w Krakowie 
– 5,5 mln zł. – Oficjalnie nie
ma czegoś takiego jak dzien-
na norma, ale przyniesienie
przez kilka kolejnych dni
tylko 2-3 mandatów może
być powodem „poważnej”
rozmowy lub wręcz wylania
z pracy – zwierza się „Fakto-
wi” krakowski strażnik. 
– Bycie „ludzkim” nie
popłaca i jest źle widziane
przez przełożonych – dodaje.
We Wrocławiu w 2012 roku
dzięki strażnikom do miej-
skiej kasy wpłynęło około 
6 mln zł, czyli ponad 2 mln
zł więcej niż planowano. 
W Wałbrzychu dochody z ty-
tułu grzywien i mandatów
od osób fizycznych w 2013
roku mają wynieść ponad
1,1 mln zł, a straż miejska 

w Świdnicy ma z mandatów
i grzywien zebrać w tym
roku ponad 207 tys. zł. 

W 2013 roku w Wałbrzy-
chu podatnicy na 65 strażni-
ków miejskich (w tym 59
etatów mundurowych plus 
6 pracowników cywilnych)
wydają niemal 3 mln zł. W

Świdnicy na

utrzymanie 35 strażników
miejskich (w tym 31 etatów
mundurowych i 4 pracow-
ników zajmujących się mo-
nitoringiem cywilnym) zo-
stanie w tym roku wydane
ponad 1,9 mln zł. Zarówno
straż miejska w Wałbrzy-
chu, jak i w Świdnicy ma po
jednym fotoradarze. Z kolei
w Świebodzicach, gdzie straż
miejska nie jest osobną for-
macją, lecz wydziałem mias-
ta, w tym roku utrzymanie
sześciu strażników miej-
skich kosztuje podatników
437 tys. zł. W przeliczeniu na
jednego strażnika najdroższa
w utrzymaniu jest straż 
w Świebodzicach (72,8 tys. zł
na osobę), a  w Wałbrzychu
(około 46 tys. zł na osobę). 
W Świdnicy jest to około 55
tys. zł. Z danych z kilku
polskich miast wynika, że
średni koszt utrzymania jed-
nego strażnika miejskiego
to około 65 tys. zł rocznie.
Może warto by w tych dol-
nośląskich miastach wy-
ciągnąć wnioski z modelu
żorskiego? 

Zmienić Straży Miejskiej
kompetencje czy ją  zlik-

widować?

W 62-tysięcznych Żorach
(woj. śląskie) straż miejską
zlikwidowano w 1999 roku,
a zaoszczędzone pieniądze co

roku zasilają budżet lokalnej
policji. Decyzję powzięły
władze miasta. – Strażników
było mało i głównie wysta-
wiali mandaty za złe parko-
wanie. Niestety łatwiej jest
kupić fotoradar i kasować
pieniądze – komentuje Da-
riusz Kos, dziennikarz 
i mieszkaniec Żor, który zaj-

mował się kiedyś tym
tematem. Kos

ma uzasad-
nienie

do istnienia straży miejskiej.
– Działania policji i bezpie-
czeństwo nie poprawiły się
dzięki dodatkowym etatom.
Ale moim zdaniem w straży
miejskiej nie chodzi o bez-
pieczeństwo, tylko np. o taki
fakt, że policji nie chce się ga-
niać dozorców, by odśnieżali
chodniki – mówi Kos. 
W efekcie Żory toną w śnie-
gu, nie da się chodzić po
opadach, a najwięcej śnie-
gu zalega przy Komendzie
policji. To samo dotyczy liś-
ci jesienią, na chodnikach
jest ich pełno czy wyrzuca-
nia śmieci w lasach i par-
kach. 

W Warszawie straż miej-
ska egzekwuje od właścicieli
nieruchomości odśnieżanie 
i grabienie liści i karze ich
mandatami, ale też gania
nikomu niewinnych ulicz-
nych handlarzy. Policjan-
tom nie chce się załatwiać
spraw czysto porządko-
wych. Mimo likwidacji
straży, w Żorach nadal są
strefy płatnego parkowa-
nia, a mandaty za nie-
zapłacone parkowanie i tak
gmina kładzie za wycie-
raczkę. 

Dlatego Kos proponuje,
by pieniądze, które gmina
zaoszczędzi na likwidacji
straży miejskiej, zainwesto-
wać w prewencyjną walkę 
z przestępczością. – Problem

bezpieczeństwa jest bardziej
skomplikowany. Same pat-
role czy to straży, czy to po-
licji nic nie dają, jak się nie
pracuje z młodzieżą z za-
grożonych przestępczością
środowisk – uważa Kos. 

Inna kwestia to nocne
oświetlenie ulic i chodni-
ków, szczególnie jesienią 
i zimą. Jak jest ciemno, to
łatwiej kogoś napaść. Okaz-
ja czyni bandytę – podkreś-
la. Jego zdaniem straż miej-
ska czy policja interweniuje,
dopiero gdy coś się stanie,
gdy dojdzie do przestępstwa.

Tymczasem trzeba 

działać bardziej prewencyj-
nie. Nie zlikwiduje to prze-
stępczości w stu procen-
tach, ale może zapobiec paru
napadom. 

Dariusz Kos ma też re-
ceptę na poprawę tej sy-
tuacji. - Według mnie pro-
blem jest w przepisach i za-
sadach funkcjonowania
systemu, który trzeba
całościowo zreformować 
– uważa Kos. Jego zda-
niem należy utworzyć poli-
cję municypalną z wybie-
ranym w wyborach po-
wszechnych szeryfem, któ-
ry powinien odpowiadać
przed Radą Miasta i stać na
straży rowerów w piwni-
cach, a nie zajmować się fo-
toradarami. Żeby napra-
wić system, wystarczy  ode-
brać straży miejskiej kom-
petencje policji drogowej.
Wtedy musieliby zająć się
innymi sprawami. Taka
straż miejska, unieza-
leżniona od prezydenta czy
burmistrza, nie mogłaby
być z jednej strony zbyt
uciążliwa dla mieszkań-
ców, a z drugiej – mu-
siałaby robić na tyle dużo,
by utrzymać porządek, bo
w kolejnych wyborach ich
szeryf nie zostanie wybra-
ny na następną kadencję. 

Tomasz Cukiernik
www.tomaszcukiernik.pl

Straż Miejska do likwidacji?
Coraz więcej miast w Polsce decyduje się na likwidację  Straży
Miejskiej. W styczniu 2013 roku formacja ta przestała istnieć
w 4,5-tysięcznym Świeradowie-Zdroju. W marcu br. Straż
Miejską zlikwidowano w 17-tysięcznym Strzegomiu – przestała
ona być osobną jednostką, a stała się wydziałem miasta.

S O N D A
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Pies, który czeka na nowego
właściciela

Gdyby nie pomoc, dziś już by niezły. Jest młodym psem,
a już tyle złego doświadczył od ludzi. Pomimo tego, swo-
jej radości do życia nie może ukryć.

Porzucony i ranny w Szczawnie Zdrój
walczył o życie. Na jego drodze stanęli życz-
liwi ludzie i tak trafił do lecznicy. 

Nie wszystkie zwierzęta mają tyle szczęś-

cia co ten, wiele z nich nie przeżyło zimy. 
Najgorsze ma już za sobą, jednak teraz

szuka własnego domu. Obecnie przebywa
tymczasowo w lecznicy i tęskni za kimś, kto

obdarzy go swoją miłością, sam ma tyle
uczucia w sobie, aż  trudno uwierzyć po tym
wszystkim co przeszedł. Pan Marcin, lekarz,
który go uratował opisuje jego historie tak:  

Pies, samiec, ok.
1,5 - 2 lat,18 kg. Pies
z interwencji Straży
Miejskiej w Szczaw-
nie Zdroju. Uratowa-
ny przed zamarznię-
ciem, po ciężkim
złamaniu przedniej
prawej kończyny.
Pies bardzo przyjaz-
ny, cały czas uś-
miechnięty i zadowo-
lony. Na dzień dzi-
siejszy całkiem zdro-
wy, odrobaczony 
i szczepiony, posiada
książeczkę zdrowia 
i szuka domu. Pies
przebywa obecnie 

w Przychodni weterynaryjnej DUOVET
S.C. ul. Grodzka 75D w Wałbrzychu. Tel.
kontaktowy 608 228 340 lub 604 256 349.

Świebodziccy harcerze na pomoc Syrii

W odpowiedzi na apel organi-
zacji humanitarnych oraz skau-
towych na całym świecie, harce-
rze ze świebodzickiego Szczepu
Harcerskiego "Imago" im. Bata-
lionu "Zośka" włączyli się w ak-
cję zbierana najpotrzebniejszych
przedmiotów codziennego użytku
dla Syryjczyków przebywających
w obozach dla uchodźców.

- Dzięki zaangażowaniu
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich naszego mias-
ta, w ciągu 14 dni zbiórki, zebraliśmy m. in.
torbę lekarstw i środków opatrunkowych,
dwie torby środków czystości, bieliznę,
ręczniki a także zestawy naczyń - wylicza
phm. Michał Marcyniuk, Komendant Szcze-
pu. - Są to rzeczy, które pomogą w popra-
wieniu jakości życia wśród potrzebujących
pomocy syryjskich uchodźców.

We wtorek, 16 kwietnia, zebrane artykuły
trafiły do siedziby Komendy Hufca Związku

Harcerstwa Polskiego w Świdnicy, skąd zo-
staną przetransportowane do organizatorów
zbiórki-Polskich Kawalerów Maltańskich w
Olsztynie.

- W imieniu Władz Naczelnych ZHP
serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy włączyli się w organizo-
waną przez zuchów i harcerzy ze Świebo-
dzic akcję humanitarną - mówi Michał Mar-
cyniuk.

źródło:um.świebodzice

BBiieellaawwaa

Będą uczyć budownictwa 
energooszczędnego

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bie-
lawie to jeden z najlepiej wyposażonych w Polsce 
ośrodków kształcących w zawodzie technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. Obecnie szkoła 
planuje utworzyć warsztaty do nauczania budownictwa 
niskoenergetycznego i pasywnego.

Realizacja tej inwestycji pozwoli
kompleksowo szkolić specjalistów 
z branży instalacyjno – budowlanej.
Dzięki wsparciu Gminy Bielawa
udało się pozyskać pierwsze środki
na ten cel. 

Zużycie energii w budownictwie
ciągle rośnie, dlatego konieczne są
nowoczesne rozwiązania, które pro-
wadzą do oszczędzania energii 
i ochrony środowiska. Takiego właś-
nie budownictwa przyszłości będzie
uczyć Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
Baza do kształcenia w tym zakresie
powstanie w przyszkolnej hali po
byłych warsztatach tkackich.
Nieużytkowany od wielu lat budynek
jest obecnie mocno zniszczony. Jego
modernizacja oraz wyposażenie 
w stanowiska dydaktyczne to duże
przedsięwzięcie, tym bardziej że obiekt, 
w którym młodzież będzie poznawać tech-
nologie budownictwa zeroenergetycznego,
zostanie odnowiony również zgodnie z za-
sadami poszanowania energii. Całkowity
koszt inwestycji szacowany jest na 1,7
mln zł.

- Już udało się pozyskać 500 tys. zł z nie-
mieckiej fundacji ochrony środowiska DBU
dzięki wsparciu miasta Bielawa – mówi Ire-
neusz Rutowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bie-
lawie. – Będziemy się jeszcze starać 
o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Pozostałą część sfinansu-

je powiat dzierżoniowski.
Powiatowa placówka ma już spore doś-

wiadczenie w prowadzeniu innowacyjnych
przedsięwzięć. 12 lat temu utworzyła
pierwszą w Europie Środkowej i Wschod-
niej Szkołę Słoneczną. Obecnie jest jednym
z najlepiej wyposażonych w Polsce ośrod-
ków szkoleniowych w zakresie energetyki
odnawialnej. Poszerzenie kształcenia o bu-
downictwo niskoenergetyczne sprawi, że
jego oferta edukacyjna będzie komplekso-
wa, co przyczyni się także do umocnienia
pozycji Zespołu Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego w Bielawie jako wy-
różniającej się placówki w kraju.

źródło:um.bielawa
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Prof. Leszek Balcerowicz 
w Świdnicy

ŚŚwwiiddnniiccaa    

W dyskusji o „Odkry-
waniu wolności” wziął
udział prof. Leszek Balce-
rowicz, Przewodniczący
Rady Forum Obywatel-
skiego Rozwoju. 

Spotkanie zorganizowa-
no  w sali narad Urzędu
Miejskiego w Świdnicy (bu-

dynek Urzędu Stanu Cy-
wilnego).

W trakcie spotkania
można było nabyć best-
sellerową publikację „Od-
krywając Wolność”, którą

wstępem opatrzył i dokonał
wyboru tekstów prof. Bal-
cerowicz, a pod koniec

spotkania własnoręcznie
ją podpisywał.

Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez  Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców
i Kupców Świdnickich 
i Klub Myśli Intelektualnej
XXI Wiek. 

Patronat honorowy nad
spotkaniem objął Prezy-
dent Świdnicy, Wojciech
Murdzek.

Leszek Balcerowicz jest
ekonomistą, profesorem
Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Autorem re-
form gospodarczych w Pol-
sce rozpoczętych po upad-
ku komunizmu w 1989 r.,
był wicepremierem i mi-
nistrem finansów (1989-
1991 oraz 1997-2000) oraz
w latach 2001-2007 pre-
zesem Narodowego Banku
Polskiego.

źródło:um.świdnica

Młodzież szkół średnich i wyższych z terenu powiatu 
świdnickiego miała okazję wziąć udział w Młodzieżowej 
Akademii Przedsiębiorczości.

R E K L A M A

Alergia a wiosna 
- marzec, kwiecień, maj

Objawy kataru siennego, czyli kichanie,
świąd, przekrwienie śluzówki nosa, kaszel
poranny i bóle głowy, zaczynają się pojawiać

zwykle pod koniec marca
lub na początku kwietnia.
Początkowo przypominają
przeziębienie, ale alergicy
wiedzą, że marzec i kwiecień
oznaczają rozpoczęcie sezonu
kataru siennego. Alergia
wziewna daje o sobie znać 
i dla alergików wiosna bywa
bardzo uciążliwa. Media
zdają sobie sprawę z istnienia
czegoś takiego jak alergia
wiosenna, więc marzec, kwie-
cień i maj są miesiącami, 
w których rozgłośnie radiowe
i prezenterzy pogody w tele-
wizji zaczynają podawać ko-
munikaty na temat stężenia
pyłków i zarodników pleśni.

Alergia i wiosna 
- przegląd alergenów: MARZEC

Początek wiosny oznacza pylenie drzew.
W marcu królują olsza i leszczyna, które za-
liczają się do grupy o dużym zagrożeniu dla

alergików. Anomalie pogodowe takie jak
ciepłe i słoneczne dni w styczniu mogą przy-
śpieszyć pylenie tych drzew, więc ataku
możemy się spodziewać już w lutym. Ma-
rzec również sprzyja rozprzestrzenianiu
się zarodników przez pleśnie. Ciepłe dni wio-
senne, duża wilgotność i brak opadów nie-
stety sprzyjają emisji zarodników pleśni.

Alergia wiosenna 
- przegląd alergenów: KWIECIEŃ

Alergia wziewna na pyłki olszy i leszczyny
już nie jest taka groźna. Kwiecień to mie-
siąc zakończenia pylenia tych drzew, ale
przez jakiś czas w powietrzu mogą się uno-
sić ich pyłki. Kwiecień jest uciążliwy dla
osób uczulonych na pyłek brzozy, który rów-
nież uznawany jest za niebezpieczny. War-
to pamiętać, że brzoza pyli w godzinach po-
południowych. W tym miesiącu występuje
duże stężenie zarodników pleśni.

Alergia i wiosna 
- przegląd alergenów: MAJ

Alergia na brzozę już mniej dokucza 
w maju, ponieważ kończy ona pylenie. Za
to w powietrzu zaczyna unosić się pyłek
babki oraz traw. W maju zwiększa się ak-
tywność zarodników pleśni i to one sta-
nowią największe zagrożenie. W maju po-
jawiają się również mniej groźne, pyłki
sosny, szczawiu i pokrzywy.

Na szczęście wiosna to nie tylko
wszechobecne pyłki, ale również deszcze,
które przynoszą ulgę alergikom. Oczysz-
czają one powietrze z alergenów, więc po
wiosennym deszczu można spokojnie
wybrać się na spacer.

źródło:jaalergik.pl

Uciążliwa wiosna, 
czyli - alergia w ataku
Większość ludzi uwielbia wiosenne miesiące. Przyroda budzi się do życia,
wszystko ładnie zaczyna kwitnąć, pachnie kwiatami, jest cieplej i weselej na
dworze. Jednak nie wszyscy cieszą się nadejściem wiosny. Dla alergików jest
to pora ataku wszelkiego rodzaju alergenów, m.in. pyłków traw i drzew. Już
nawet pojawiło się hasło „alergia wiosenna”, które sygnalizuje, że miesiące ta-
kie jak marzec, kwiecień czy maj należą do najgroźniejszych dla alergików.
Alergia i wiosna to nie jest dobre połączenie.

R E K L A M A
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Nawet do 3 lat pozbawie-
nia wolności może grozić
dwóm mężczyznom podej-
rzanym za bestialskie zabi-
cie psa, który miał podjadać
karmę psa sąsiada i zagry-

zać kury. Policjanci ze Strze-
gomia szybko ustalili spraw-
ców, którymi okazali się
mężczyźni w wieku 19 i 50
lat. Teraz obaj za swój czyn
odpowiedzą przed sądem. 

Policjanci z Komisariatu
Policji w Strzegomiu zosta-
li poinformowani przez
mieszkańca Gminy Strze-
gom o odnalezieniu mar-
twego psa. Jak ustalili poli-
cjanci w Wielki Piątek tj. 29
marca 2013 roku 19–letni
mężczyzna wyprowadził psa
z posesji swojego krewnego.
Za wyprowadzenie zwierzę-
cia miał dostać od 50-latka
100 złotych. Następnie do-
prowadzili psa do pobli-
skiego lasu, gdzie zwierzę
zostało przywiązane do
drzewa. Przywiązany do
drzewa pies był kilkakrotnie
uderzane drewnianym

kołkiem w głowę i tułów.
Skatowanego i martwego
psa pozostawili w polu. 

Mężczyzna, który odna-
lazł psa zakopał go i 3 kwiet-
nia br. poinformował o zda-

rzeniu policjantów ze Strze-
gomia . Jeszcze tego same-
go dnia sprawcy zostali za-
trzymani przez funkcjona-
riuszy. Trafili do policyjnego
aresztu. W trakcie prowa-
dzonych czynności poli-
cjanci ustalili, iż powodem
zabicia psa, było podjadanie
przez niego karmy psa
sąsiada oraz zagryzanie kur.

Zwłoki psa zostały za-
bezpieczone przez wetery-
narza w celu wykonania
jego sekcji. 

Zatrzymani zostali do-
prowadzeni do prokuratury.
Wobec nich zastosowane
zostały dozory policyjne oraz
poręczenia majątkowe. Za
zabicie zwierzęcia ze szcze-
gólnym okrucieństwem gro-
zi im teraz do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu i Centralnego
Biura Śledczego zatrzyma-
li dwie osoby podejrzane 
o uprowadzenie kobiety,
zmuszanie do prostytucji
oraz czerpanie z niej ko-
rzyści majątkowej. W wyni-
ku prowadzonych działań
funkcjonariusze uwolnili

pokrzywdzoną i udzielili jej
pomocy. 

Funkcjonariusze Wy-
działu Kryminalnego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu i Centralnego
Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji, w wyniku
wspólnie prowadzonych
działań ustalili i zatrzymali
dwie osoby podejrzane 
o bezprawne pozbawienie
wolności, zmuszanie do pro-
stytucji oraz czerpanie 
z niej korzyści. Zatrzymani,
to mężczyzna w wieku 31 lat
i 30 – letnia kobieta, miesz-
kańcy powiatów świdnic-
kiego i jeleniogórskiego,
właściciele agencji towarzy-
skiej działającej na terenie
Wrocławia. 

Policjanci zajęli się
sprawą, po tym jak otrzy-

mali informację o uprowa-
dzeniu na jednej z ulic po-
wiatu kłodzkiego, przez
wówczas jeszcze niezna-
nych sprawców, mieszkan-
ki województwa dolno-
śląskiego. Podjęte natych-
miast działania doprowa-
dziły w ciągu kilku godzin
do ustalenia i zatrzymania
na terenie Wrocławia osób
podejrzewanych o to prze-
stępstwo. Funkcjonariusze
uwolnili także pokrzyw-
dzoną, która została prze-
wieziona do Wrocławia 
i była przetrzymywana 
w agencji towarzyskiej oraz
udzielili jej pomocy. 

W toku dalszych działań
policjanci Centralnego Biu-
ra Śledczego wspólnie 
z funkcjonariuszami Ko-
mendy Miejskiej Policji we

Wrocławiu przeprowadzili
kontrole agencji towarzy-
skich działających na tere-
nie miasta. Efektem kontroli
było zatrzymanie kolejnych
czterech osób, mieszkań-
ców województw dolno-
śląskiego i śląskiego, przy
których funkcjonariusze
znaleźli narkotyki oraz
przedmioty pochodzące 
z kradzieży, w tym m.in. te-
lefony komórkowe. Osoby te
także usłyszały już zarzuty
o czyny z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii
oraz paserstwa. 

Policjanci w dalszym
ciągu wyjaśniają wszystkie
okoliczności związane z tą
sprawą. Nie wykluczają 
w związku z tym również
dalszych zatrzymań. 

SSttrrzzeeggoomm      
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Wrocławscy policjanci 
z Wydziału do Walki z Ko-
rupcją zatrzymali kobietę
podejrzaną o podejmowa-
nie się pośrednictwa w załat-
wianiu dofinansowania ze
środków publicznych po-
chodzących z dotacji unij-
nych, w zamian za korzyść
majątkową. Zatrzymana po-
woływała się przy tym na
wpływy w instytucjach pub-
licznych, dysponujących
środkami pochodzącymi 
z dotacji unijnych. 

Funkcjonariusze Wy-
działu do Walki z Korupcją
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu w wyniku
prowadzonych czynności
ustalili i zatrzymali kobietę,

podejrzaną o to, że po-
wołując się na wpływy w in-
stytucjach publicznych, dys-
ponujących środkami po-

chodzącymi z dotacji unij-
nych, podejmowała się po-
średnictwa w załatwianiu
dofinansowania ze środków

publicznych pochodzących 
z dotacji unijnych, w za-
mian za korzyść majątkową.
Zatrzymana to 32 – letnia

mieszkanka województwa
opolskiego. Jak ustalili poli-
cjanci, przyjmowała ona ko-
rzyści majątkowe od osób re-

prezentujących różne pod-
mioty gospodarcze. Sięgały
one wysokości od 2 do nawet
10 tysięcy złotych, w za-
leżności od wysokości dofi-
nansowania, które miało być
załatwione. Tutaj w grę
wchodziły kwoty od kilku-
dziesięciu do nawet 200 ty-
sięcy złotych dofinansowania
na rozwój działalności pod-
miotów gospodarczych. 32 
–latka działała od 2008 do
2012 roku. Do chwili obec-
nej funkcjonariusze ustalili
w tej sprawie 15 przypadków
przyjęcia korzyści majątko-
wej. Obecnie policjanci
szczegółowo wyjaśniają oko-
liczności związane z działal-
nością kobiety.

„„PPoośśrreeddnniicczzyyłłaa  ww  zzaałłaattwwiiaanniiuu  
ddoottaaccjjii  uunniijjnnyycchh””

RReeggiioonn
KKaammiieennnnaa  GGóórraa    

Policjanci z wałbrzyskiej
jedynki zatrzymali 2 męż-
czyzn w wieku 24 i 34 lata,
podejrzanych o dokonanie
rozboju, do którego doszło w
dniu 14 kwietnia bieżącego
roku. Śledczy zajmujący się
tą sprawą ustalili, że za-
trzymani w tym samym
dniu zaatakowali jeszcze
dwie kobiety, którym ukrad-
li torebki. Sąd Rejonowy
aresztował tymczasowo obu
mężczyzn. Grozi im kara
do 12 lat pozbawienia wol-
ności. 

W dniu 14 kwietnia 2013

r. w Wałbrzychu doszło do
rozboju, podczas którego
sprawcy zaatakowali 62 - let-
niego mężczyznę wywra-
cając go na ziemię i ude-
rzając, a następnie kradnąc
mu okulary. Straty jakie
poniósł oszacował na ponad
200 złotych Nad wyjaśnie-
niem tej sprawy pracowali
kryminalni z wałbrzyskiej je-
dynki. Natychmiast ustalili,
że sprawcami tego prze-
stępstwa są 24 i 34-latko-
wie. Ponadto, śledczy udo-
wodnili obu mężczyznom, że
jeszcze tego samego dnia za-

atakowali dwie kobiety, któ-
rym ukradli torebki z za-
wartością pieniędzy oraz
kart bankomatowych. Dzi-

siaj Sąd Rejonowy tymcza-
sowo aresztował podejrza-
nych. Grozi im kara do 12
lat pozbawienia wolności.

Kamiennogórscy poli-
cjanci ustalili i zatrzymali
mężczyznę podejrzanego 
o szereg oszustw za po-
średnictwem internetu. Te-
raz grozi mu kara do 8 lat
pozbawienia wolności. 

Funkcjonariusze z Wy-
działu Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Kamiennej Górze uda-
remnili proceder uprawiany
przez 21 - letniego miesz-
kańca Lubawki, który na
początku marca b.r. posta-
nowił nieuczciwie zarabiać
na swoich znajomych, ofe-
rując pomoc przy załatwia-
niu pożyczek oferowanych 

w sieci. Mężczyzna deklaro-
wał załatwienie pożyczki
przez banki internetowe,
które wystawiały oferty
pożyczkowe dla osób fizycz-
nych. Wykorzystując nu-
mery kont swoich znajo-
mych, jak również ich dane
osobowe, 21 - latek zawierał
umowy na ich nazwiska, 
a następnie otrzymane kwo-
ty przelewał na swoje konto
bez zamiaru wywiązania się
z zawartej umowy. Mężczyz-
na oszukiwał kilkanaście
razy nie tylko swoich znajo-
mych, ale również podmio-
ty, które zamieszczały swo-
je oferty w internecie. 

PPoożżyycczzkkaa  
zz  ssiieeccii  

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  
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eenneerrggiiii

pprrzzyyggoottoowwaanniiee
ddoo  sszzkkoołłyy

nnoowwee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa

zzaabbaawwaa,,  zzaabbaawwaa

nnoowwii  lluuddzziiee
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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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Rodzina najważniejsza
Sylwia pytana o swój największy suk-

ces, na pierwszym miejscu wymienia ro-
dzinę. - Z niej jestem najbardziej dumna,
to moja ostoja, wspieramy się wzajemnie
i zawsze możemy na siebie liczyć. Mam
dwie córki, które kocham nad życie, dla-
tego chcę im dać dobre wykształcenie. 
A co z romską tradycją, historią? - pytam.
- Nie zapominamy o niej, przekazujemy
ją dzieciom, by wiedziały jakie są ich ko-
rzenie, skąd pochodzą nasze powiedzenia,
czym jest romska kultura. Bez tego
można się zatracić w dzisiejszym świecie.

Praca, dom, zakupy
- Moje życie nie różni od tego, które

prowadzi większość polskich kobiet: rano
przygotowuję śniadanie dla moich bli-
skich i idę do pracy, spędzam w niej
osiem godzin. Jestem pełnomocnikiem
prezydenta Wałbrzycha do spraw rom-
skich: piszę podania, załatwiam sprawy
urzędowe, pełnię funkcję mediatora. Wie-
czorem odrabiam z dziećmi lekcje, czytam
im książki, czasem oglądamy telewizję

Plany na przyszłość
Oprócz tego Sylwia udziela się aktyw-

nie w środowisku pozarządowym wspie-
rając wałbrzyskich Romów. - Chcę im po-
magać, pokazując jak ważna jest edu-
kacja i poszerzanie horyzontów. Zabieram
dzieci na wycieczki, do kina i filharmonii,

by umiały się odnaleźć w społeczeń-
stwie. W przyszłości chcę nadal pomagać
Romom, żyć aktywnie, rozwijać się, zwie-
dzać świat. Chcę, by moje dzieci były
szczęśliwe, założyły rodziny, poszły do
pracy. Widzi pani? Mam takie zwyczajne
marzenia, jak każda matka. 

Trudny zawód
Elżbieta mieszka w Krakowie, jest

pielęgniarką na Oddziale Hemodializ
Szpitala Uniwersyteckiego. Pomaga tam
chorym z ciężką niewydolnością nerek.
Pacjenci doceniają jej cierpliwość i ciepło,
jakim obdarza każdego na swojej drodze.
- Kocham moją pracę, jestem w nią bar-
dzo zaangażowana, a ludzie to czują. Pew-
nie dlatego często spotykam się z wyra-
zami wdzięczności i szacunku: dostaję
kwiaty, podziękowania. Poza tym Ela
pełni funkcję romskiej pielęgniarki śro-
dowiskowej: uczy kobiety w ciąży jak opie-
kować się noworodkiem, pomaga inter-
pretować wyniki badań, kieruje do spe-
cjalistów.

Zyskać szacunek swoich
- Żałuję tylko, że wśród niektórych Ro-

mów jestem na marginesie. Pielęgniarka,
to według naszej tradycji, zawód zakazany,
nieczysty, dlatego osoby z mojej społecz-
ności odnoszą się do mnie z dezaprobatą.
To paradoks, że ja, Romka, cieszę się
uznaniem wśród Polaków, zyskałam ich za-
ufanie i sympatię, a niektórzy Romowie nie
chcą ze mną w ogóle rozmawiać. I to z tego
samego powodu, z którego Polacy tak
mnie cenią – bo jestem dobrą pielęg-
niarką. Dlatego moim marzeniem jest zys-
kać szacunek wśród swoich. 

Sylwia i Ela nie są jedynymi Romkami,
których życie jest dalekie od stereotypów.
Chcesz poznać więcej takich historii? Od-
wiedź www.jednizwielu.pl

JK

Mam takie zwyczajne marzenia...
Sylwię i Elżbietę, choć mieszkają setki kilometrów od siebie, łączy wiele: obie mają po
31 lat, piękne ciemne oczy i karnację zdradzającą orientalne korzenie. Są zadbanymi,
aktywnymi zawodowo kobietami, wychowującymi jednocześnie dzieci. Są Polkami, są
Romkami. Jak łączą te role i tożsamości w swoim życiu?

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

Nasz Region Dolnośląski

Sudecki Konwent na Śląsku

Organizatorem Konwentu był Śląski
Związek Gmin i Powiatów, który gościł przed
rokiem na Dolnym Śląsku, a głównym te-
matem obrad był system oświatowy i gos-
podarki odpadami. W czasie dyskusji pa-
nelowej „Jak poradzić sobie z zagrożenia-

mi związanymi z aktualnym systemem oś-
wiatowym” oraz „5 minut przed dwunastą
– gospodarka odpadami” debatowano nad
bieżącymi problemami w oświacie oraz
pierwszymi doświadczeniami jednostek
samorządu, podczas wdrażania nowego sys-
temu gospodarki odpadami.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy
Konwentu odwiedzili gminę Gierałtowice,

która w innowacyjny sposób zarządza
energią, rozmawiali również o praktykach
poprawy jakości rządzenia i zarządzania 
w samorządzie lokalnym w oparciu o me-
tody benchmarkingu.

– Podczas wizyty na Śląsku mieliśmy do-
skonałą okazję poruszyć
wiele ważnych dla naszych
samorządów tematów
związanych z oświatą oraz
wymienić się pierwszymi
doświadczeniami w zakre-
sie wdrażania nowego sys-
temu gospodarki odpada-
mi. Uwagi zostały zebrane
i będą przekazane parla-
mentarzystom obu regio-
nów. Tak wzmocniony głos
samorządowców ma szan-
se być zauważony i wysłu-
chany. Współpraca samo-
rządowców z obu woje-
wództw: śląskiego oraz dol-

nośląskiego w ramach połączonych Kon-
wentów daje wiele korzyści. Pozwala na wy-
mianę doświadczeń i dobrych praktyk
między samorządami – mówi Wojciech
Murdzek, prezydent Świdnicy i przewod-
niczący Sudeckiego Konwentu Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów.

źródło:um.świdnica

Blisko 70. samorządowców wzięło udział w Śląsko–Sudeckim Konwencie
Samorządowym. W czwartek i piątek (11-12 kwietnia) w Pszczynie, 
Gierałtowicach i Gliwicach gościło ponad 20 samorządowców Przedgórza
Sudeckiego.



Gminy „umywają ręce” 

Leśne zwierzęta coraz częściej
pojawiają się przy terenach miej-
skich, drogach lokalnych w po-
szukiwaniu jedzenia, podczas gdy
zimowe warunki uniemożliwiają
im znalezienie pokarmu w lesie.
Kiedy jeleń, dzik czy lis zostaje ran-
ny na terenie miasta, wtedy gmi-
na zgodnie z przepisami ma obo-
wiązek udzielić takiemu zwierza-
kowi pomocy. Jednak praktyka
jest zupełnie inna. Samorządow-
cy umywają ręce  od swoich obo-
wiązków wskazując na instytucje
Polskich Lasów Państwowych, a te
odbijają piłeczkę do gmin. W kon-
sekwencji leśne zwierzęta, które
ulegną  urazowi na terenie gminy
zostają bez pomocy i najczęściej
umierają.  W Świdnicy Straż Miej-
ska przypadki rannych zwierząt
kieruje do weterynarza, który jest
jednocześnie myśliwym, a w
Wałbrzychu zawiadamia się firmę
utylizacyjną. Poniżej opisujemy
jedno z takich zdarzeń na terenie
Wałbrzycha. 

Pod koniec marca potrącony
przez samochód dzik leżał w przy-
drożnym rowie niedaleko parku
Rusinowa w Wałbrzychu. Kiedy
zawiadomieni o rannym zwierzę-
ciu Strażnicy Miejscy przybyli na
miejsce widzieli, że zwierze żyje, 
a mimo to wezwali do niego nie
weterynarza, ale firmę zajmująca
się utylizacją martwych zwierząt.
Mijały długie godziny, a zwierze
wiło się w bólu pogrążone w błocie.
Kiedy na miejscu pojawił się pra-
cownik firmy, która utylizuje mar-
twe zwierzęta nie wiedział co ma
zrobić. Przywiózł z sobą worek na
martwe zwierze a dzik żył! Zdes-
perowany przez długi czas ner-
wowo wydzwaniał po rożnych in-
stytucjach i weterynarzach, ale do
dzika nikt nie chciał przyjechać.
Dzik jednak nie chciał umierać 
i wciąż żył, podejmując co jakiś
czas próbę wydostania się z błota.  

Dopiero po interwencji redak-
cji naszej gazety oraz po przybyciu
lokalnej telewizji pojawili się po-
nownie Strażnicy Miejscy w to-
warzystwie lekarza weterynarii,
który zwierzakowi zaaplikował
środek usypiający  a następnie  za
pomocą   linki wyciągnięto dzika
z rowu. Niestety zwierzaka nie wy-
ciągnięto z błota, aby go ratować

ale po to aby go dobić. Prawie 
w tym samym okresie podobna sy-
tuacja rozgrywała się w Jeleniej
Górze, tam również do rannego
dzika przyjechała Straż Miejska
ale ta nie wyzwała firmy utyliza-
cyjnej. 

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że
przy ulicy Bronka Czecha leży po-
trącony dzik. Na miejscu okazało
się, że dzik słabo poruszał tylny-
mi kończynami. Strażnicy wez-
wali na miejsce pracowników
schroniska. Do czasu ich przybycia
uniemożliwili oddalenie się zwie-
rzęcia, co mogło by pogorszyć jego
stan. Zwierzę zostało odłowione i
zabrane przez pracowników
schroniska - relacjonuje Artur
Wilimek, rzecznik prasowy SM.

(źródło portal Jelenia.pl).
Jak widać dwa bliźniaczo

podobne przypadki, ale zu-
pełnie inne rozwiązania. 
W przypadku wałbrzyskim roz-
wiązaniem problemu była śmie-
rć rannego, dzikiego zwierzęcia,
na przykładzie z  Jeleniej Góry
widać, że można jednak inaczej. 

Taniej zastrzelić 
niż leczyć 

Zdaniem Piotra Piotrowskiego
St. Inspektora ds. ochrony
zwierząt OTOZ Animals po-
wszechną, choć zasługującą na
potępienie praktyką jest sprowa-
dzanie opieki nad rannym zwie-
rzęciem dzikim do wezwania
członka Polskiego Związku
Łowieckiego, który następnie
stwierdza konieczność bez-
zwłocznego uśmiercenia. Faktem
jest, że myśliwi wyposażeni są 
w kompetencje do orzeczenia za-
istnienia takiego przypadku, na-
tomiast pozostawianie rozstrzyg-
nięcia wyłącznie w gestii myśliwego
– któremu przysługuje preferen-
cyjne prawo wykupu tuszy,  to
konflikt interesów. Praktyka sto-
sowania przepisów o koniecznoś-
ci bezzwłocznego uśmiercenia
zwierzęcia winna pójść w kierun-
ku orzekania o tej okoliczności
przynajmniej przez dwa nieza-
leżne podmioty, w miarę możnoś-
ci – przez lekarza weterynarii,
aby uniknąć nadużyć. Ponadto,
wskazać należy, że ze względu na
wartość ekonomiczną tuszy zwie-
rzęcia łownego, uśmiercania do-

konuje się zawsze za pomocą bro-
ni palnej (uśmiercenie farmako-
logiczne rodzi konieczność utyli-
zacji zwłok) i na tym polu również
dochodzi do zjawisk negatyw-
nych, np. przestrzeleń tchawicy, po
których zwierzę się wykrwawia.
Celowe jest, aby jednostki samo-
rządu terytorialnego opracowały
procedury odstrzelenia mając na
uwadze, aby zgon nastąpił na-
tychmiastowo (preferowaną me-
todą powinien być strzał w tył
czaszki w celu zniszczenia śród-
mózgowia).

Osobnym problemem jest na-
tomiast ewentualność roszczeń

cywilnoprawnych przysługujących
gminie w związku z kosztami po-
niesionymi w celu zapewnieniu
rannemu zwierzęciu opieki.

Przywracają do zdrowia

W Polsce istnieją 54 ośrodki re-
habilitacji dzikich zwierząt, na
ternie Dolnego Śląska funkcjonują
trzy takie ośrodki. W większości
placówki, w których zwierzęta
przywracane są do zdrowia  zos-
tały stworzone przez osoby pry-
watne, fundacje i stowarzysze-
nia. Lasy Państwowe i gminy na
terenie których, coraz częściej do-
chodzi do  ranienia zwierząt, nie

widzą potrzeby wyłożenia nawet
złotówki na takie ośrodki. W efek-
cie placówki rehabilitacji dzikich
zwierząt są pozostawione z  pro-
blemami finansowymi same sobie.
Rocznie do takich ośrodków tra-
fiają tysiące zwierząt. 

W naszym regionie jedna z ta-
kich placówek prowadzona jest 
w Złotówku i działa przy Uniwer-
sytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu Wydziale Weterynarii.
Swoją działalność zawdzięczają
dotacjom z gminy Wrocław, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz nielicznych gmin
z Dolnego Śląska.  O działalnoś-

ci placówki w Złotówku rozma-
wialiśmy z lekarzem weterynarii
Piotrem Szymańskim, który na co
dzień opiekuje się rannymi zwie-
rzętami i ptakami: Do naszej pla-
cówki rocznie trafiają setki ssaków
i ptaków. Swoją misję realizujemy
już czwarty rok. Przywracamy do
środowiska naturalnego wiele
zwierząt i ptaków zagrożonych
wyginięciem, ale również wszyst-
kie inne zwierzęta leśne, które do
nas trafiają. Najczęściej są to dzi-
ki, jelenie, daniele, sarny. Ponie-
waż coraz więcej zwierząt przyby-
wa do nas z potrzebą udzielenia
im pomocy medycznej, zapropo-
nowaliśmy gminom na Dolnym

Śląsku współpracę, która miałaby
polegać na wsparciu naszej
działalności rocznym abonamen-
tem od 3 do 5 tyś złotych, a w za-
mian za to my będziemy przyj-
mować wszystkie ranne zwierzę-
ta z danej gminy. Po naszej stro-
nie będzie leczenie, karmienie 
i kwaterowanie.  Niestety na naszą
propozycję odpowiedziało
dosłownie tylko kilka gmin. 

W maju 2012 r. Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu oraz
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
był organizatorem konferencji,
której tematem były prawne
aspekty bytowania zwierzyny leś-
nej na terenach gmin. Wysłaliśmy
ok. 160 zaproszeń do prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów, przy-
jechało zaledwie kilku! Nie było 

wśród nich przedstawicieli
Wałbrzycha, Świdnicy czy Świe-
bodzic - mówi Piotr Szymański le-
karz weterynarii w Ośrodku Re-
habilitacji Dzikich Zwierząt 
w Złotówku.  Ekolodzy biją na
alarm wskazując, że rosną za-
grożenia cywilizacyjne dla środo-
wiska przyrodniczego wskutek
czego ginie coraz więcej zwierząt 
i ptaków. Ośrodki rehabilitacji
dzikich zwierząt pełnią także
ważną rolę w edukacji ekologicz-
nej społeczeństwa i uwrażliwianiu
na świat przyrody. Szkoda, że nie
dociera to jeszcze do lokalnych po-
lityków. 

Dariusz Gustab 
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Ranne, dzikie zwierzęta muszą umierać, bo urzędnicy uważają, że ratowanie ich
kosztuje. Nawet najmniejszy uraz u większości dzikich zwierząt kończy się 
zazwyczaj  śmiercią, najczęściej strzałem w gardło, tak żeby nie zniszczyć 
trofeum myśliwego.

Uśmiercają
ranne dzikie zwierzęta



JOW narodziły się 
na Dolnym Śląsku

Wrocław to stolica walki o zmia-
nę polskiej ordynacji wyborczej.
Już 20 lat temu zmarły niedawno
ś.†p. prof. Jerzy Przystawa za-
uważył, że sposób wyłaniania pol-
skich elity, zwłaszcza Sejmu, jest
wadliwy, niesprawiedliwy i wy-
maga gruntownych zmian.
Wszystkie te postulaty pozostają
aktualne do dziś. Nadal w życiu
polskiego parlamentarzysty naj-
ważniejsza jest lojalność wobec
szefa partii i partyjnego aparatu.
Nie może to pozostawać bez
wpływu na postawę poszczegól-
nych posłów. Ich głównym zmar-
twieniem przez całą kadencję nie
jest ocena, jaką wystawią mu wy-
borcy. Największą wagę przy-
wiązuje do tego, aby nie podpaść
tym, którzy układają listy wybor-
cze. Bo o ile spadek notowań 

wśród wyborców można nadrobić
otrzymując „biorące” miejsce na
liście, o tyle utrata zaufania sze-
fa partii skutkować może albo
przesunięciem na gorsze miejsce,
albo po prostu usunięciem dane-
go kandydata z list przy kolejnych
wyborach. A to zazwyczaj oznacza
jego polityczną śmierć. 

W ramach działań ruchu od-
były się setki debat, szkoleń dys-
kusji. Organizowane były marsze
na Warszawę, akcje edukacyjne.
Wszystko po to, aby pokazać, że
problemy Polskiej demokracji nie
tyle wynikają z wyborów polskie-
go społeczeństwa, co z wyborów
jakie dokonywane są przy two-
rzeniu list do Sejm, że spora część
parlamentu jest już obsadzona za-
nim jakakolwiek karta wyborcza
wpadnie do urny, a posłowie nie
zdobywają średnio więcej niż 2-3
proc. poparcia w swoich okręgach.
Nic dziwnego, że ocena i opinia wy-

bierającego obywatela w takiej
sytuacji pozostaje drugorzędna. 

Zmieleni.pl  zebrali już 
122 tys. podpisów

Działania stowarzyszenia na-
brały ostatnio ogromnego przy-
spieszenia. To wszystko za sprawą
Pawła Kukiza. Postanowił on od-
tworzyć listę z 750 tys. podpisami,
jakie zebrała przed wyborami
Platforma Obywatelska pod po-
stulatem jednomandatowych
okręgów wyborczych. Powstała
strona www.zmieleni.pl na której
zebranych zostało już ponad 120
tys. głosów poparcia. Zmieleni - bo
zebrane listy pełne podpisów zos-
tały zniszczone, zmielone w ar-
chiwum Sejmu. Celem akcji jest
doprowadzenie w Polsce do refe-
rendum, w którym Polacy będą
mogli zdecydować w jaki sposób
chcą wybierać swój parlament. Po-
czątek akcji to wielka fala entuz-
jazmu, tysiące maili, setki osób
chcących pomagać i współdziałać.
Owocem tego poruszenia jest pra-
wie 100 koordynatorów lokalnych
akcji, którzy już działają w swoich
lokalnych społecznościach. Chcą
się spotykać, rozmawiać, wymie-
niać poglądy i edukować. To lu-
dzie, którym się chce i którzy
wierzą, że wspólnie może się zro-
bić coś dla wspólnej sprawy. Dla
siebie, swoich przyjaciół, dzieci,
wnuków. Dla Polski.

Zmieleni.pl postulują wprowa-
dzenie rozwiązań na wzór brytyj-

ski. To sprawdzona formuła, któ-
ra ma szansę zostać dla nas
świetnym wzorem do naśladowa-
nia. Warto uczyć się na błędach,
ale najlepiej cudzych. Sposób wy-
bierania członków parlamentu 
w Wielkiej Brytanii kształtował się
nieprzerwanie setki lat, a ukoro-
nowaniem tego procesu było 
w 2007 r. referendum, w którym
Brytyjczycy opowiedzieli się za
pozostawieniem ordynacji jedno-
mandatowej bez zmian. 

Jeden okręg = jeden mandat 

Zmieleni.pl podkreślają, że wy-
bory powinny się odbywać w 460
okręgach wyborczych, z których
nominację na parlamentarzystę
otrzyma tylko zwycięzca, osoba 
z najlepszym wynikiem. To skut-
kować musi wieloma pozytywny-
mi zmianami: posłowie zaczną
się realne liczyć z wyborcami, bo
to oni będą naprawdę decydować
o wynikach. Swoją szansę zyskają
kandydaci niezależni. Większe
znaczenie będzie miała kampania

osobista, nastawiona na kontakt
z wyborcą – billboardy i telewizja
nie będą już tak istotne. W trak-
cie kadencji poseł będzie musiał
szukać kontaktu z wyborcami, bo
jego konkurenci na pewno znajdą
na to wystarczająco dużo czasu, 
a wielkość okręgu (ok. 80 tys.
osób) pozwoli na jego fizyczne
obejście od drzwi do drzwi. Przy-
wrócone bierne prawo wyborcze
wszystkim obywatelom pozwoli
na wybieranie spośród tych, któ-
rzy chcą kandydować, a nie z tych,
których zaproponują nam auto-
rytarne partie. Te elementy będą
musiały się przełożyć na ilość
spotkań, debat, dyskusji, co musi
stać się katalizatorem dla budo-
wania społeczeństwa obywatel-
skiego. Bez niego nie ma przecież
normalnej demokracji! – zauważa
Patryk Hałaczkiewicz, koordyna-
tor akcji zmieleni.pl. 

Artur Heliak 
Patryk Hałaczkiewicz
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XX-lecie Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Polska ordynacja wyborcza zamyka drogę do Samo-
rządu i Parlamentu  wielu naturalnym działaczom
społecznym. Natomiast radnymi i parlamentarzysta-
mi często zostają ludzie z list partyjnych, gdzie ich 
indywidualne poparcie społeczne to tylko 2-3%.

20 kwietnia odbyły się uroczyste obchody XX-lecia ruchu.
O godz. 12.00 rozpoczęła się konferencja w sali sesyjnej
Rady Miejskiej pt. Historia i perspektywy Ruchu na rzecz
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w Polsce. Była
to dobra okazja do wysłuchania wystąpień prof. Tomasza
Kaźmierskiego, prof. Antoniego Kamińskiego, senatora 
Jarosława Obremskiego, dra Wojciecha Błasiaka, 
dra Zdzisława Ilskiego, Janusza Sanockiego i Jerzego 
Gieysztora. 

O g.15.00 miał miejsce wiec poparcia na Wrocławskim
Rynku pod hasłem Okręgi jednomandatowe w wyborach
do Sejmu szansą na naprawę państwa. Jak zwykle sym-
patycznie i merytorycznie. Podczas tego spotkania były roz-
dawane wejściówki na późniejszy koncert Pawła Kukiza 
i jego gości, który rozpoczął się o godz. 19.00 w klubie 
„Wściekły pies” przy ul. Ruskiej 51, w pasażu Niepolda. 
Zapraszamy do śledzenia informacji na naszych stronach
internetowych www.zmieleni.pl, www.jow.pl oraz na 
facebooku http://www.facebook.com/Zmieleni.
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Prof. Jerzy Przystawa twórca Ruchu J.O.W. fot. Agnieszka Przystawa
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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

R E K L A M A

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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