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Miodu może
być mniej,
ceny mogą
wzrosnąć
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Dzikie
zwierzęta
w ciszy

Sudetów

Możliwość obcowania
z dzikimi zwierzętami,
niepowtarzalny urok
okolicy, to niewątpliwie
gratka dla dzieci...
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W Polsce rocznie ginie aż 70% młodych jeży!
Jak alarmują ekolodzy, do tak dramatycznego spadku liczebności tego
gatunku przyczyniła się głównie działalność człowieka. Jeśli ludzie nie zaczną
sprzyjać tym ssakom, to wkrótce widok jeża będzie rzadkością.

czytaj więcej na str. 9

Jeże – zagrożony gatunek

Coraz gorsza sytuacja ekonomiczna Polski i brak realnych perspektyw na jej poprawę
powoduje, że mamy do czynienia z kolejną falą wyjazdów za granicę, szczególnie
młodych Polaków. W poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw do życia wyjeżdżają
również wałbrzyszanie.

„Cała Polska
czyta

dzieciom”

czytaj więcej na str. 3
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RReeggiioonn

W szczególnie trudnej sytuacji znalazły
się miejscowości na terenie powiatów ka-
miennogórskiego , lubańskiego, zgorze-
leckiego, a także jaworskiego i jeleniogór-
skiego. W kilku miejscowościach m.in.
Marciszów, Myślibórz, Paszowice, Grobla czy
Kwietniki, wezbrane wody rzek wylały się
szeroko zalewając drogi i domostwa. W oś-
miu przypadkach strażacy ewakuowali
mieszkańców. Generalnie jednak, mimo za-
grożenia, mieszkańcy chcieli pozostać w
swoich domach, obawiając się o swój do-
bytek. 

W związku z zaistniałą sytuacją po-
wołany został sztab komendanta woje-
wódzkiego PSP. Do rejonów zagrożonych
udała się grupa operacyjna.  Do bezpoś-
redniej walki z żywiołem stanęło ponad 260
dolnośląskich strażaków dysponujących
51 samochodami specjalistycznymi oraz
sprzętem niezbędnym do zwalczania za-
grożenia. W cenie były zwłaszcza rękawy
przeciwpowodziowe, które strażacy stosowali
przy podnoszeniu wałów na szczególnie za-
grożonych odcinkach. Wały wzmacniano
także workami z piaskiem m.in. wzdłuż rzek
Bóbr, Nysa Łużycka i w okolicach Mie-
dzianki, która w wyniku powodzi w 2010r.
wyrządziła mieszkańcom Bogatyni ogrom-
ne zniszczenia.

Jak zwykle w przypadku tego typu za-
grożeń sytuacja była bardzo dynamiczna i
wymagająca od ratowników dużej ela-
styczności oraz dyspozycyjności. Utrzymy-
wano stały monitoring, aby reagować sto-
sownie do pojawiających się zagrożeń. W kil-
ku powiatach wprowadzono także pod-
wyższone stany osobowe ratowników
uczestniczących w akcji. Strażacy utrzy-
mywali też kontakt z kolegami z czeskiego
Liberca, informując się wzajemnie o ak-
tualnej sytuacji i podejmowanych

działaniach. Szczególnie ważne było dla nas
to, czy Czesi dokonają zrzutu wody po swo-
jej stronie, co wpłynęłoby na sytuacje po-
wodziową po stronie polskiej. 

Przy podejmowaniu decyzji brano pod
uwagę także kolejne komunikaty z biura
prognoz hydrologicznych. I tak bardzo nie-
pokojący strażaków był komunikat o groź-
bie znacznego bo o 1-1,5 metra wzrostu po-
ziomu wody w rzekach Kaczawa, Bóbr, Kwi-
sa i Nysa Łużycka. To zagrożenie miało się
pojawić nocą z 2 na 3 czerwca. W tej sy-
tuacji strażacy dodatkowo kontrolowali
stan wałów, wzmacniając je na niektórych
odcinkach, ostrzegali ludność i monitoro-
wali sytuację. Woda istotnie podniosła się,
ale na szczęście nie aż tak znacząco, co po-
zwoliło uniknąć kolejnych strat. 

Okazało się, że najtrudniejsza sytuacja
była w godzinach porannych 2 czerwca. Po-
tem albo zagrożenie utrzymywało się na
stałym, choć wysokim poziomie albo też sy-
tuacja się stabilizowała i wody w rzekach
opadały. Niemniej w wielu dolnośląskich
miejscowościach doszło do poważnych
podtopień. Woda wdzierała się do gospo-
darstw zalewając domy, sprzęt rolniczy, sa-
mochody etc. Zalana został spory odcinek
drogi wojewódzkiej nr 3 w okolicy Jeleniej
Góry. Ostatecznie więc po odparciu pierw-
szego gwałtownego ataku powodziowego,
strażacy skupili swoją aktywność na
wzmacnianiu słabych punktów i monito-
rowaniu sytuacji. W dniu 3 czerwca od-
notowano w województwie 19 stanów
alarmowych na dolnośląskich rzekach
oraz 14 stanów ostrzegawczych. W ramach
prowadzonych działań zapobiegających
dokonano zrzutu wody ze zbiornika Pil-
chowice. Generalnie sytuacja ulegała suk-
cesywnej poprawie. 

źródło:kwpsp.wroc

SSttrraażżaaccyy  nnaa  ppiieerrwwsszzeejj  lliinniiii  wwaallkkii  
zz  ppoowwooddzziiąą

DDoollnnoośślląąssccyy  ssttrraażżaaccyy,,  zzaarróówwnnoo  zzaawwooddoowwii  jjaakk  ii  oocchhoottnniiccyy
ppooddddaannii  zzoossttaallii  kkoolleejjnneemmuu  eeggzzaammiinnoowwii  zz  wwaallkkii  zz  żżyywwiioołłeemm..
PPoocczząątteekk  cczzeerrwwccaa  pprrzzyynniióóssłł  iinntteennssyywwnnee  ooppaaddyy,,  kkttóórree
wwkkrróóttccee  ssppoowwooddoowwaałłyy  zzaaggrroożżeenniiee  ppoowwooddzziioowwee..  

BBoogguusszzóóww  GGoorrccee  

Podczas pierwszego etapu prac specja-
listyczna firma z Konina, która została
wyłoniona w przetargu nieograniczonym za-
jęła się zebraniem ponad 800 ton odpadów,
które były zmorą mieszkańców gminy oraz
zatroskanych ekologów od początku lat 90-
tcyh ubiegłego stulecia. Starostwu Powia-
towemu przyznano na ten cel ze środków
NFOŚIG 2.852.537 zł. Wkład własny za-
bezpieczył wojewoda w kwocie ponad 713

tysięcy złotych. Pierwszy etap prac zakoń-
czy się 28 czerwca. Do tego czasu wywie-
ziony zostanie toksyczny materiał, który na-
stępnie zostanie poddany procesowi im-
mobilizacji (unieruchomieniu) rtęci. Drugi
etap prac, którego koniec przewidziano na
12 października przewiduje wyrwanie be-
tonowych płyt na który spoczywały odpa-
dy oraz zbadanie gruntu. Dopiero po tej da-
cie Wojewódzki inspektorat ochrony śro-
dowiska stwierdzi czy działania przyniosły
efekt. źródło: powiat.walbrzych

BBoommbbaa  eekkoollooggiicczznnaa  zznniikkaa  zz  BBoogguusszzoowwaa--GGoorrcc

DDzziieerrżżoonniióóww  

W Szpitalu Powiatowym w Dzierżonio-
wie w lipcu rozpocznie się bezpłatna
szkoła rodzenia. Zajęcia przygotowujące
do porodu i opieki nad noworodkiem
zostaną sfinansowane przez Powiat
Dzierżoniowski.

Rozstrzygnięty został konkurs na reali-
zację programu zdrowotnego w zakresie pro-
filaktyki przedporodowej w ramach szkoły ro-
dzenia. Zrealizuje go NZOZ Szpital Powiatowy
w Dzierżoniowie. W jego ramach przygotu-
je kobiety ciężarne wraz z osobami towa-
rzyszącymi do porodu naturalnego oraz
pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem
się dziecka. Podczas cyklicznych grupowych
spotkań prowadzone będą wykłady eduka-
cyjne, ćwiczenia usprawniające oraz zajęcia

praktyczne z zakresu przygotowania do po-
rodu i pielęgnacji noworodka. Z programu
będzie mogło skorzystać 80 par. Szpital otrzy-
ma z powiatu na ten cel 20 tys. zł. 

Do udziału w szkole rodzenia Szpital Po-
wiatowy zaprasza panie zameldowane na te-
renie powiatu dzierżoniowskiego, będące w
24-25 tygodniu ciąży (optymalnie do 30 ty-
godnia ciąży), posiadające zaświadczenie od
lekarza prowadzącego ciążę o braku prze-
ciwwskazań do udziału w szkole rodzenia.
Zajęcia w 16-osobowych grupach (8 par)
będą się odbywały raz w tygodniu w godz.
17.30 – 19.00. Można wybrać jedną z 5 grup:
w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek lub
piątek. Pierwszy cykl 10 spotkań rozpocznie
się 1 lipca, a drugi 16 września.

źródło: powiat.dzierzoniow

RRuusszzaa  bbeezzppłłaattnnaa  sszzkkoołłaa  rrooddzzeenniiaa
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TTookkssyycczznnaa  ssttłłuucczzkkaa  rrttęęcciioowwaa,,  kkttóórraa  oodd
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WWooddnneejj  wwyynnoossii  33..336655..667722  zzłł..



Bezrobocie wygania
wałbrzyszan  z kraju

Powiat wałbrzyski ma drugi
najwyższy poziom bezrobocia 
w Polsce! Według danych Główne-
go Urzędu Statystycznego w kwiet-
niu 2013 roku najwyższe bezro-
bocie w Polsce było w powiecie
szydłowieckim w województwie
mazowieckim i wyniosło 38 pro-
cent. Natomiast na drugim miej-
scu w tym niechlubnym rankin-
gu uplasował się powiat wałbrzy-
ski z olbrzymim bezrobociem na
poziomie 34,2 procent. W sąsied-
nich powiatach było nieco lepiej,
ale wszędzie bezrobocie przekra-
czało średnią dla całego kraju, któ-
ra wyniosła 14 procent. W samym
mieście Wałbrzych bezrobocie
sięgnęło 17,3 procent. Dla po-
równania bezrobocie we Wrocła-
wiu wyniosło 6,2 procent. 
W całym podregionie wałbrzy-
skim było ponad 51 tysięcy osób
bezrobotnych, a w województwie
dolnośląskim – ponad 166 tysię-
cy, czyli 14,1 procent.

Paweł lat 21: Wyjechałem 
z Wałbrzycha i nie żałuję. W Bel-
gii choć muszę pracować po 12 go-
dzin jako kontroler jakości w firmie
produkcyjnej, to zarobek mi to re-
kompensuje. Stanowi sześciokrot-
ność polskiego minimum. 

W Wałbrzychu jak szukałem pra-
cy, to jedynie otrzymałem propo-
zycje pracy na tzw. umowy śmie-
ciowe tj. na umowę-zlecenie, 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Wracam do tego

miasta, bo tu mam jeszcze miesz-
kanie i znajomych, ale to już tylko
gościnne przyjazdy. Magda lat
19: Planuje wyjazd do Anglii, ale
muszę poczekać aż koleżanka
skończy szkołę. Ona ma tam wuj-
ka więc liczymy, że nam pomoże
znaleźć tam pracę. Z Wałbrzy-
chem już nie łącze przyszłości,
jestem bezrobotna i nie mam za-
miaru czekać aż coś się tu zmieni.

Państwo 
generatorem 
bezrobocia

Polacy biednieją. Z danych
GUS-u wynika, że w 2012 roku 
w gospodarstwach domowych
przeciętny miesięczny dochód roz-
porządzalny na osobę ukształtował
się na poziomie 1270 zł i był real-
nie niższy o 0,2 procenta od do-
chodu z roku 2011. Z kolei prze-
ciętny dochód w 2011 roku  w po-
równaniu z dochodem z 2010
roku spadł o 1,4 procent. W gru-
pie gospodarstw pracujących na
własny rachunek spadek realne-
go poziomu dochodu roz-
porządzalnego wyniósł 2 procent

(w 2011 roku spadek o 1,8 pro-
cent), a wśród pracowników spa-
dek wyniósł o 0,7 procent (w 2011
roku spadek o 0,4 procenta). 
W 2012 roku we wszystkich gru-
pach społeczno-ekonomicznych 

z wyjątkiem rolników wystąpił też
realny spadek wydatków. W 2012
roku poniżej minimum egzysten-
cji (skrajne ubóstwo) żyło 6,7 pro-
cent Polaków. Grupą silnie za-
grożoną ubóstwem pozostają dzie-
ci i młodzież – zaznacza GUS. 

Najgorzej sytuacja wygląda wś-
ród młodych. Bezrobocie wśród lu-
dzi młodych wynosi 27,6 procent.
Według danych urzędów pracy, 
w Polsce zarejestrowanych jest
około 440 tysięcy młodych bezro-
botnych, jednak z wyliczeń Minis-
terstwa Pracy i Polityki Społecznej
wynika, że w Polsce bez pracy jest
ponad 700 tysięcy osób do 30.
roku życia. Z tego aż 266,6 tysiąca
to bezrobotni absolwenci wyższych
uczelni (to o 13,1 procent więcej niż
w 2011 roku). Zdaniem
Władysława Kosiniak-Kamysza,
ministra pracy i polityki społecz-
nej z PSL, brak pracy rodzi wśród
osób młodych, często wykształco-
nych „ogromny niepokój, frustra-
cję, radykalizację nastrojów
społecznych i zniechęcenie”, 
a także „burzy kapitał społeczny,
i zagraża rozwojowi pokolenia i roz-
wojowi całego kraju”. 

Tymczasem taki stan rzeczy
wynika przede wszystkim z faktu,
że szczególnie firmy małe i drob-
ne są uciskane nieżyciowymi prze-
pisami (między innymi sztywne
prawo pracy) i wysokimi podatka-
mi (w tym wysokie pozapłacowe
koszty pracy), a jednocześnie są
niszczone ciągłymi kontrolami
przez inspektorów z całej gamy
urzędów (co opowiada głośny
ostatnio film „Układ zamknięty”).
W efekcie nie są w stanie tworzyć
nowych miejsc pracy. Związek
Przedsiębiorców i Pracodawców,
zrzeszający małe i średnie firmy, 
a także Centrum Adama Smitha
ciągle powtarzają, że największym
wrogiem rozwoju przedsiębior-
czości w Polsce są zbyt wysokie po-

zapłacowe koszty pracy. W per-
cepcji przedsiębiorców ta prze-
szkoda z roku na rok jest coraz
większa. Inne przeszkody stawia-
ne przedsiębiorcom przez pań-
stwo to nadmiar obowiązków biu-
rokratycznych, niestabilność pra-
wa i wysokie podatki. A jest coraz
gorzej. Konfederacja Lewiatan 
w najnowszej Czarnej Liście Barier
wykazała, że w porównaniu z ro-
kiem poprzednim przybyło dla
przedsiębiorczości 49 przeszkód.

Kolejna fala 
emigracji

- Jeśli porównamy wyniki ba-
dania z trzech ostatnich lat, to wy-
raźnie widać, że w odczuciu przed-
siębiorców jest coraz gorzej – po-
wiedział Cezary Kaźmierczak, pre-
zes ZPP. Tak gwałtowny wzrost
niezadowolenia przedsiębiorców
może mieć wpływ na bardzo po-
ważne decyzje biznesowe z ich
strony, łącznie z zaprzestaniem
działalności gospodarczej lub jej
ograniczenia przez część przed-
siębiorców. Mogą bowiem uznać,
że w obecnych warunkach po
prostu jest to pozbawione racjo-
nalnych podstaw - uważają eks-
perci Związku. Z kolei pieniądze,
które przeznaczane są na staże dla
ludzi młodych, w znacznej mierze
przejmowane są przez urzędy. Ja-
kiego zawodu nauczy się młoda
osoba wśród biurokratów? Chyba
niczego sensownego poza obsługą
ksera i robieniem kawy. Zresztą po
odbyciu stażu, który jest niczym
innym jak darmową pracą, która
powinna być zabroniona i tak
zwykle osoby te nie są zatrudnia-
ne na stałe. 

W rezultacie pojawia się kolej-
na fala emigracji młodych osób za
granicę w poszukiwaniu lepszego
życia. Oczywiście wiele z tych

osób za granicą czeka jeszcze
gorszy los, ale przy podejmowaniu
decyzji o wyjeździe zawsze mają
nadzieję, że może być gdzieś indziej
lepiej. W 2012 roku w porówna-
niu do roku 2011 o 20 procent
wzrosła liczba spraw związanych
z potwierdzaniem uprawnień do
świadczeń rodzinnych w pań-
stwach Unii Europejskiej, które
trafiły do marszałków województw.
Nie widząc szansy na godne życie
w Polsce ani na poprawę aktual-
nej sytuacji społeczno-gospodar-
czej, ludzie najczęściej wyjeżdżają
do Niemiec i Holandii. Coraz wię-
cej osób przed ubóstwem ucieka
też do Szwajcarii. 

Z najnowszego spisu po-
wszechnego wynika, że za granicą
przez ponad rok przebywa 1,5 mi-
liona Polaków. Niektórzy twierdzą,
że z Polski wyemigrowało łącznie
aż 2,5 miliona ludzi. Tylko w 2012
roku za granicę wyjechało około
100 tysięcy Polaków. Demografo-
wie oceniają, że te osoby nigdy już
nie wrócą do kraju na stałe. Prof.
Krystyna Iglicka, rektor uczelni
Łazarskiego w Warszawie, szacu-
je, że w najbliższych pięciu latach
kraj opuści kolejne 500-800 ty-
sięcy rodaków. Najgorsze jest to, że
zwykle wyjeżdżają ludzie dobrze
wykształceni, zaradni, przedsię-
biorczy i pracowici. Wkrótce w Pol-
sce zostanie tylko pasożytnicza sfe-
ra budżetowa, która nic nie pro-
dukuje, ani nie tworzy dobrobytu:
politycy, urzędnicy oraz bezro-
botni, emeryci, renciści i ich ro-
dziny. A to może tylko oznaczać
dalsze załamanie wzrostu gospo-
darczego, kłopoty finansów pub-
licznych, wzrost zadłużenia pub-
licznego i bezrobocia oraz szybką
katastrofę ZUS-u. Ponad 70 pro-
cent emigrantów ma poniżej 
40 lat. 

Tomasz Cukiernik
www.tomaszcukiernik.pl
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Bezrobocie wygania
wałbrzyszan  z kraju

Coraz gorsza sytuacja ekonomiczna Polski 
i brak realnych perspektyw na jej poprawę po-
woduje, że mamy do czynienia z kolejną falą wy-
jazdów za granicę, szczególnie młodych Polaków.
W poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw do
życia wyjeżdżają również wałbrzyszanie.

Bezrobocie�w�kwietniu�2013�roku�w�procentach.�Opracowanie�własne�na�podstawie�danych�GUS.
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Możliwość obcowania z dzikimi zwierzę-
tami, niepowtarzalny urok okolicy, to

niewątpliwie gratka dla dzieci i wytrawnych
miłośników przyrody. Miejsce wyjątkowe,

do którego trudno jest nie wracać.

W ciszy sudeckiego pejzażu, wśród roz-
ległych lasów i łąk, nieopodal Miero-
szowa - w Łącznej,  od kilku lat Pan
Aleksander Nowaczyk realizuje swoją
pasją, którą jest bytowanie z dzikimi
zwierzętami.  Stworzył wyjątkowe
miejsce, gdzie w ciszy sudeckich gór
można odpocząć od miejskiego skwaru,
zapomnieć o codziennych sprawach 
i cieszyć się wytrawnymi widokami

przyrody wśród
zamieszkujących
to miejsce dzikich
zwierząt. Do tych wyjątko-
wych należą lew berberyjski
„Borys”, wilki polarne, lemury
katta, małpy czy surykatki,
razem ponad 50 gatunków egzo-
tycznych  zwierząt z całego
świata. Rajska Dolina to miejsce
na spacer, jazdę konną lub rodzinną
biesiadę przy grillu. Trudno oprzeć się
urokowi tego miejsca i ciszy tu pa-
nującej, które przyciąga siłą swoich 
atrakcji. 

Zoo Farma 
Łączna 25 gmina Mieroszów

tel 74 845 87 56
www.zoofarma.pl     

R E K L A M A
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Uzdrowisko Szczawno - Jedlina  S.A.
w dramatycznym stanie finansowym

Jeszcze w 2005r., kiedy Pre-
zesem Spółki był Jerzy Więcek,
Uzdrowisko Szczawno -Jedlina
było na 5 miejscu wśród 24
uzdrowisk w Polsce, biorąc pod
uwagę inwestycje uzdrowisk.
Dziś spółka sprzedaje co się
da. Sprzedano już budynki sa-
natorium Zacisze, Warszawian-
ka, Zuch, a obecnie szykowany
jest budynek biurowy. Spośród
410 niegdyś pracującego per-
sonelu zostało zaledwie 270
osób. Ilość kuracjuszy zmalała
z 950 do 350 na jednym turnu-
sie. Spółka traci płynność fi-
nansową, zalega z opłatami ok.
30% swoich wszystkich zobo-
wiązań. Jakby tego było mało, to
w styczniu br. spółka straciła
poważny kontrakt z ZUS-em, co
spowoduje, że do kasy nie
wpłynie pięć milionów złotych.
Od lat nie remontuje się obiek-
tów i nie modernizuje się pokoi,
a uzdrowisko traci atrakcyjność
na rynku uzdrowiskowym. Już
w 2011r. posłanka Anna Za-
lewska wysyłała pisma do Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa,

któremu spółka uzdrowiskowa
podlegała. W piśmie Zalewska
informowała o zaniepokojeniach
wśród załogi,  o pogarszającej się
sytuacji firmy.  Nie było to jedy-
ne pismo, w którym występo-
wały wątpliwości co do dobrego
stanu finansowego uzdrowis-
ka. W takim tonie pismo
wysłano również z Sekretariatu
Burmistrza Gminy Szczawna-
Zdroju Tadeusza Wlaźlaka. Kie-
dy Skarb Państwa zdecydował 
o sprzedaży na wolnym rynku
dużej części polskich uzdro-
wisk, na liście znalazło się rów-
nież Uzdrowisko położone 
w Szczawnie-Zdroju. Pojawił się
także poważny kontrahent -
spółka KGHM, który chciał na-
być kilka uzdrowisk. Jednak
po wykonaniu audytu w sierp-
niu 2012r., z listy zakupowej
spółek uzdrowiskowych KGHM
wykreślono Uzdrowisko Szczaw-
no-Jedlina S.A. KHGM uznał
Spółkę ze Szczawna-Zdroju za
mało atrakcyjną.   Drugą i chy-
ba już ostateczną szansę spółka
dostała w kwietniu bieżącego

roku od Marszałka Urzędu Dol-
nośląskiego, który zdecydował
się na przyjęcie uzdrowiska pod
skrzydła samorządu dolno-
śląskiego i wyłożenie znacznych
środków finansowych na inwe-
stycje. Można przypuszczać, że
będzie to kwota ok. siedem-
dziesięciu milionów złotych. Roz-
pisany konkurs na nowego Pre-
zesa Zarządu rozstrzygnięty zo-

stanie na początku lipca br. 
i wyłoni  osobę, która odpowie-
dzialna będzie za naprawę obec-
nej sytuacji w spółce. Trudno
jest dziś wyrokować, czy Uzdro-
wisko Szczawno-Jedlina S.A.
będzie miało szczęście tym ra-
zem do osoby prezesa i czy
wyłożone pieniądze od samo-
rządu wystarczą, aby powstrzy-
mać fatalny stan uzdrowiska.

Ale jeszcze trudniej pogodzić
się z myślą, że Szczawno-Zdrój
i Jedlina-Zdrój utracą obiekty
sanatoryjne, które są ikonami
tych dwóch gmin. Pozostaje za-
tem mieć dużą nadzieję, że no-
wemu właścicielowi, jakim jest
samorząd dolnośląski, uda się
przywrócić dawny blask
słynącego w całej Polsce uzdro-
wiska.  Dariusz Gustab 

Zwalniani� pracownicy,� sprzedaż� budynków,� 70%� mniej� kuracjuszy,� utracony� kontrakt� � NFZ� -� lista� porażek�
w�Uzdrowisku�jest�bardzo�długa.�Czy�Uzdrowisko�Szczawno-Jedlina�S.A.�będzie�w�stanie�odbić�się�od�dna?
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56�paneli�dyskusyjnych,�5�sesji�plenarnych�i�1500�gości�z�całej�Polski�–�tak�wygląda
największe�w�kraju�spotkanie�przedstawicieli�samorządu,�biznesu�i�polityki.�Dolny
Śląsk� reprezentował� marszałek� Rafał� Jurkowlaniec.� Podczas� sesji� plenarnej�
marszałek�mówił�o�tym,�jaki�wpływ�na�rozwój�województwa�będą�miały�fundusze�
europejskie,�które�trafią�na�Dolny�Śląsk�w�latach�2014-2020.

Nowa Perspektywa 
dla Dolnego Śląska

2mld 19mln 400tys euro
trafi na Dolny Śląsk w la-
tach 2014-2020. Dodatko-
wo ta kwota w roku 2014
zostanie powiększona o ok.
13 proc. w wyniku zastoso-
wania najnowszego „wskaź-
nika cen bieżących” wyli-
czanego przez Główny
Urząd Statystyczny. W su-
mie na nowy Regionalny
Program Operacyjny dla na-
szego regionu UE przezna-
czy niemal 2mld 300mln
euro. Marszałek Jurkowla-
niec podkreślał, że po woje-
wództwach śląskim, mało-
polskim i wielkopolskim jest
to czwarte miejsce w kraju
pod względem wielkości do-
finansowania. 

Warto przypomnieć, że
negocjacje z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego roz-
poczęły się od kwoty 1,636
mld euro. Marszałek Jur-
kowlaniec podczas Kon-
wentu Marszałków w Biało-
wieży (luty 2013r.) rozpoczął
rozmowy na temat zwięk-
szenia puli środków dla Dol-
nego Śląska i jako pierwszy

przedstawiciel województw
przystąpił do negocjacji z Mi-
nisterstwem Rozwoju Re-
gionalnego. Mając na uwa-
dze potencjał regionu 
i zakładając osiągnięcie efek-
tów zaplanowanych w pro-
gramie regionalnym, minis-
terstwo zwiększyło pulę unij-
nych pieniędzy dla  Dolnego
Śląska m.in. z uwagi na
obecność w regionie obsza-
rów wymagających specjal-
nego wsparcia m.in. Wał-
brzycha, Jeleniej Góry oraz
Kotliny Kłodzkiej. Kolejna
propozycja ministerstwa do-
dała środki na obszary spe-
cjalnej interwencji oraz na
nowy Regionalny Program
Operacyjny.

Kongres Regionów 
w Świdnicy to coroczne
spotkania przedstawicieli
samorządu, biznesu, ad-
ministracji publicznej oraz
Unii Europejskiej, a także
ekspertów, naukowców 
i dziennikarzy. Organizato-
rami Kongresu są Ringier
Axel Springer Polska (wy-
dawca m. in. Newsweeka,
Forbesa, Faktu) i miasto
Świdnica, a Patronat Ho-
norowy nad wydarzeniem
objął Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski. Part-
nerem merytorycznym Kon-
gresu jest Województwo Dol-
nośląskie.

źródło:umwd.dolnyśląsk

RReeggiioonn

IV Kongres Regionów w Świdnicy 

szkolenie: e-commerce (handel internetowy)
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Do 12 lat pozbawienia wolności może
grozić dwóm mieszkańcom Żarowa, któ-
rzy pobili 36 letniego mężczyznę 
i ukradli telefon komórkowy wartości
200 złotych.

Policjanci zatrzymali jednego ze spraw-
ców, drugi ze złamaną szczęką leży 
w szpitalu we Wrocławiu. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Żaro-
wie otrzymali zgłoszenie o rozboju na 36 let-
nim mężczyźnie. Dwóch sprawców biciem
i kopaniem po całym ciele doprowadziło 36
letniego mieszkańca Gminy Żarów do sta-
nu bezbronności, a następnie skradli mu

telefon wartości 200 złotych. Pobity
mężczyzna doznał obrzęku i podbiegnięć
krwawych twarzy, korzystał z pomocy le-
karskiej. 

W wyniku podjętych czynności poli-
cjanci ustalili sprawców tego zdarzenia. Za-
trzymany został jeden ze sprawców 37 let-
ni mieszkaniec Żarowa, natomiast drugi ze
sprawców rozboju ze złamaną szczęką
przebywa w szpitalu we Wrocławiu. 

Skradziony w wyniku rozboju telefon zos-
tał odzyskany i przekazany właścicielowi. 

W chwili obecnej policjanci z Komisariatu
Policji w Żarowie wyjaśniają wszystkie oko-
liczności tego zdarzenia. 

Za czyn, którego dopuścili się mężczyź-
ni może im grozić nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności. 

W wyniku przeprowa-
dzonego przez kłodzką pro-
kuraturę śledztwa ustalono,
że feralnego dnia 20-latek
od godzin przedpołudnio-
wych obserwował lombard,
w którym kilka dni wcześ-
niej zastawił telefon komór-
kowy. Już wtedy zrodził się
w nim zamiar napadu na
lombard,  w celu kradzieży
znajdujących się tam wielu
wartościowych przedmio-
tów, głównie wyrobów jubi-
lerskich. W dniu 26 listo-
pada 2012r. oskarżony wy-
czekał moment kiedy 
w lombardzie znajdował się
tylko właściciel, po czym
niemal zaraz po wejściu za-
atakował go przyniesionym
ze sobą nożem kuchennym.
Sprawca zadał pokrzyw-
dzonemu kilka ciosów 
w okolice szyi i klatki pier-
siowej. Kontynuował atak
także wtedy, gdy ofiara ucie-
kając przed napastnikiem,
próbowała schronić się 
w drugim pomieszczeniu.
Po dokonaniu zabójstwa
oskarżony splądrował po-
mieszczenia lombardu i za-
brał ze sobą wyroby jubi-
lerskie ze złota i srebra,
pieniądze i telefony komór-
kowe o łącznej wartości po-
nad 91 tysięcy złotych, po
czym oddalił się z miejsca

zdarzenia.Dzięki natych-
miast podjętym działaniom
kłodzkiej policji sprawca
został zatrzymany jeszcze
tego samego dnia po
południu. Istotnym dowo-
dem w sprawie okazał się
zapis monitoringu wnętrza
lombardu, na którym zare-
jestrowane zostało zdarze-
nie. W plecaku 20-latka
ujawniono większość po-
chodzących z przestępstwa
przedmiotów. Znaleziono
przy nim również środek
odurzający w postaci ziela
konopi.

Przeprowadzone bada-
nia krwi oskarżonego wy-
kazały, że nie był on pod
wpływem alkoholu, nato-

miast znajdował się pod
wpływem marihuany (we
krwi ujawniono obecność
środków odurzających 
o tym świadczących).

Oskarżony został zbada-
ny przez biegłych lekarzy
psychiatrów, którzy orzekli
że w chwili czynu był po-
czytalny.

Za zarzuconą oskarżone-
mu zbrodnię grozi kara po-
zbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 12, kara
25 lat pozbawienia wolnoś-
ci albo kara dożywotniego
pozbawienia wolności.

źródło:
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy

DDwwuuddzziieessttoollaatteekk  oosskkaarrżżoonnyy  
oo  zzaabbóójjssttwwoo  wwłłaaśścciicciieellaa  lloommbbaarrdduu

PPoobbiillii  ii  ookkrraaddllii

Wrocławscy policjanci roz-
bili grupę zajmującą się
wprowadzaniem do obiegu
fałszywych banknotów.
Funkcjonariusze zatrzy-
mali cztery osoby oraz za-
bezpieczyli kilka podro-
bionych banknotów. Za
wprowadzania do obiegu
fałszywych banknotów
grozi kara pozbawienia
wolności nawet do 10 lat. 

Zatrzymane zostały czte-
ry osoby podejrzane o prze-
stępczy proceder. Wśród za-
trzymanych są dwie kobiety
i dwóch mężczyzn, miesz-
kańcy województw małopol-
skiego opolskiego i śląskie-
go, w wieku od 20 do 26 lat. 

Pierwsza z osób została
zatrzymana na targowisku
przy ul. Komandorskiej.
Funkcjonariusze otrzymali
informację, że jedna z osób
kupujących na bazarze
zapłaciła za towar fałszywy-
mi banknotami 100 złoto-
wymi. Czujnością wykazał
się jeden ze sprzedawców,
który mając podejrzenie po-
wiadomił natychmiast poli-
cję. Funkcjonariusze w zwią-
zku z tym zatrzymali 20-let-
nią kobietę i zabezpieczyli
kilka banknotów o nomina-
le 100 złotych. W trakcie dal-
szych czynności w tej sprawie
funkcjonariusze zatrzymali
kolejne trzy osoby, podejrza-
ne o współudział w przestęp-

czym procederze. 
Obecnie policjanci wy-

jaśniają wszystkie okolicz-
ności w tej sprawie. Spraw-
dzają czy zatrzymani działali
również w innych miejscach.
Funkcjonariusze nie wy-
kluczają kolejnych zatrzy-
mań w tej sprawie. 

Wszystkim przedstawiono
zarzut wprowadzania do
obiegu fałszywych bankno-
tów za co grozi kara pozba-
wienia wolności nawet do 
10 lat. 

Niemal każdego dnia pod-
czas zakupów mieszkańcy
naszego powiatu stają się
ofiarami kieszonkowców.
Złodzieje działają na baza-
rach, w pojazdach komu-
nikacji miejskiej, w mar-
ketach i na targowiskach.
Łupem padają najczęściej
portfele, torebki i telefony.

Ostrzegając przed kie-
szonkowcami, apelujemy o
to, aby dobrze zabezpie-
czać swoje rzeczy. Kieszon-
kowcy wykorzystują tłok,
pośpiech oraz to, iż często
portfele lub telefony nosimy
w kieszeniach, niezabez-
pieczonych torebkach.
Uważajmy, więc szczególnie
w środkach lokomocji pub-
licznej czy bazarach a także

w innych miejscach gdzie
jest duże skupisko ludzi.
Złodzieje tylko czekają na
chwilę naszej nieuwagi.
Przede wszystkim
ostrożności nigdy za wiele
podczas zakupów, zwłasz-
cza w dużych marketach i
ciągach handlowych i pla-
cach targowych. Pilnujmy
telefonów komórkowych,

gotówkę trzymajmy w we-
wnętrznych kieszeniach od-
zieży. Bądźmy czujni przy
bankomatach. Strzeżmy się
włamań do samochodów.
Każdorazowo przed opusz-
czeniem pojazdu poświę-
ćmy trochę czasu na
sprawdzenie czy jest dobrze
zamknięty.

WWaałłbbrrzzyysskkaa  ppoolliiccjjaa  pprrzzeessttrrzzeeggaa  pprrzzeedd
kkiieesszzoonnkkoowwccaammii  

Źródło: Policja Dolny Śląsk

R E K L A M A �

Prokurator Rejonowy w Kłodzku skierował akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu
mieszkańcowi powiatu kłodzkiego, zarzucając mu, że w dniu 26 listopada 2012r.
dokonał zabójstwa właściciela kłodzkiego lombardu. Prokurator przyjął, 
że oskarżony działał ze szczególny okrucieństwem, a zbrodnia miała motyw 
rabunkowy. Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Świdnicy.

WWpprroowwaaddzzaallii  ddoo  oobbiieegguu  ffaałłsszzyywwee  bbaannkknnoottyy
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Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.00 do 17.00, ale istnie-
je możliwość dopasowania tego czasu do indywidualnych potrzeb dziecka. Zadaniem naszego
przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowe-
go, emocjonalnego i społecznego, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pra-
cującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. Staramy się tworzyć miłą
i ciepłą atmosferę, aby każde dziecko czuło się zaakceptowane, a rodzice zostawiali je z pełnym
zaufaniem.

Zapewniamy:

• rozsądne ceny
• opiekę na najwyższym poziomie
• naukę języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego
• zajęcia z rytmiki
• zajęcia z Akademią Dźwięku

• zajęcia taneczne
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• mini-koszykówkę
• nowoczesne wyposażenie przedszkola
• opieka pedagogiczna na najwyższym 

poziomie

Przedszkole Niepubliczne 

OGŁASZA ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Przedszkole Niepubliczne 

OGŁASZA ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Tel. 602 231 533

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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Festiwal Zabytków Techniki 
już za nami
Impreza rozpoczęła się wjazdem na stację parowozu TK 48,
z którego wysiedli pasażerowie z przeszłości- panie w sty-
lowych sukniach, a panowie w cylindrach i surdutach. 
Inscenizacja otwierająca całodniowy Festiwal Zabytków
Techniki przeniosła widzów w przeszłość o 170 lat.

R E K L A M A �

Pani poseł, czy Polacy są 
narodem tolerancyjnym?
Myślę, że coraz bardziej otwie-

ramy się na wszelkie „inności”. Po-
lacy stają się coraz bardziej tole-
rancyjni, przywożą te wzorce także
z innych krajów, gdzie na ulicy nikt
nie ogląda się za osobą, która wy-
gląda inaczej niż my. Jednocześ-
nie w całej Europie realizuje się co-
raz więcej akcji przeciwko dys-
kryminacji i nietolerancji, co po-
kazuje, że zjawiska te niestety
wciąż są powszechne wśród Eu-
ropejczyków. Dyskryminacja i ste-
reotypy biorą się najczęściej 
z niewiedzy, stąd tak istotna jest
edukacja i otwarcie na różnorod-
ność. Dlatego zostałam ambasa-
dorem kampanii społecznej „Jed-
ni z wielu”, realizowanej na Dol-
nym Śląsku przez Fundację Inte-
gracji Społecznej Prom. 

Co to za kampania?
Kampania społeczna „Jedni 

z wielu” stawia sobie za cel po-
prawę wizerunku polskich Ro-
mów poprzez pokazanie auten-
tycznych postaci, których życie

przełamuje stereotypy. Akcja wy-
korzystuje liczne kanały przekazu:
billboardy, Internet, czy radio.
Bardzo przekonujące jest „odda-
nie głosu” bohaterom tej kampa-
nii – Romom. Widzimy zdjęcia
zwykłych obywateli, naszych
sąsiadów: lekarzy, prawników,
urzędników, rzemieślników – pol-
skich Romów. Są tacy jak my, jed-
ni z wielu...

To prosty komunikat – kon-
kretny, ale i emocjonalny przekaz.  

Dlaczego zdecydowała się
pani poprzeć tę właśnie 

kampanię?
Jako poseł do Parlamentu Eu-

ropejskiego zwracam szczególną
uwagę na problemy związane 
z wykluczeniem społecznym.
Przykładowo, udało mi się z suk-
cesem wdrożyć inicjatywę po-
wszechnego wprowadzania napi-
sów do programów telewizyjnych,
dzięki której osoby niesłyszące 
i niedosłyszące mają szerszy do-
stęp do najbardziej powszechne-
go medium – telewizji – a za jej po-
średnictwem do informacji, kul-

tury, rozrywki. Włączam się w wie-
le inicjatyw społecznych w Polsce
i w Europie. Dlatego bez wahania
objęłam swoim patronatem kam-
panię społeczną Jedni z wielu. 

Prawa mniejszości 
są ważnym tematem 
w Unii Europejskiej...

We wspólnej Europie mamy
równe prawa bez względu na
płeć, przynależność narodową
czy wyznanie religijne. Rzeczy-
wistość pokazuje, że w tej kwes-
tii jest jeszcze wiele do zrobienia.
Dlatego zaangażowałam się 
w kampanię „Jedni z wielu”.
Wspieram nie tylko jej szczytny
cel, ale doceniam też jej cie-
kawą, niesztampową formę. Bil-
lboardy ze zdjęciami zwykłych
obywateli romskich zamieszczo-
ne w 6 dolnośląskich miastach
skutecznie zaintrygowały od-
biorców, podobnie jak i wystawa
prezentująca portrety wielu Po-
laków – Romów, którzy swoją
pracą i wytrwałością osiągnęli za-
wodowe wyżyny. 

Czy ta kampania może zmie-
nić świadomość Polaków?
Kampania trafiła na podatny

grunt, ale bez merytorycznej dys-
kusji, świadomej edukacji i zro-
zumienia potrzeby współistnie-
nia ze strony wszystkich zainte-
resowanych – będzie jednorazo-
wym wydarzeniem bez społecz-
nego trwałego pożytku. Zasada
jest prosta: „jeśli nie dostrzegasz
korzyści z mycia rąk, to nawet naj-
lepsza reklama cię do mydła nie
przekona”. Kampanie społeczne
tym różnią się od komercyjnych,
że w atrakcyjny i wyrazisty sposób
nie tylko podejmują ważkie te-
maty, ale też towarzyszy im szereg

działań edukacyjnych, akcji
społecznych oraz instytucjonal-
nych. Wtedy daje to wymierne
efekty, ale oczywiście nie natych-
miast i nie po jednej akcji. Kam-
pania „Jedni z wielu” to ważny
krok w dobrym kierunku, ale to
dopiero początek zmian. Od
wspólnego zaangażowania oby-
wateli, ich otwartości i tolerancji
zależy powodzenie nie tylko tej ak-
cji, ale integracji społecznej różno-
rodnych mniejszości w ogóle. 

Więcej o kampanii społecznej
„Jedni z wielu” 

na www.jednizwielu.pl oraz 
faceboook.com/jednizwielu

Jedni z wielu czyli jak kluczowa idea Unii Europejskiej 
jest realizowana na Dolnym Śląsku

Pani�Lidia�Geringer�de�Oedenberg,�kwestor�w�Prezydium�Parlamentu�Europejskiego,�zaangażowana
w�pracę�w�komisjach:�Prawnej,�Budżetowej�i�Petycji,�reprezentantka�Dolnego�Śląska�i�Opolszczyzny
w�Parlamencie�opowiada�nam�o�integracji,�tolerancji�i�akcji�społecznej�„Jedni�z�wielu”,�której�
została�honorowym�ambasadorem.

R E K L A M A �

Gości przywitał fundator Muzeum Ko-
lejnictwa i Techniki, Piotr Gerber.  Została
odegrana scena powitania chlebem i solą
przyjezdnych, otwarcia węzła kolejowego,
przecięto wstęgę i oddano honorową salwę
przez wojsko pruskie. Przywołano również
rys historyczny nadania Jaworzynie Śląskiej
praw miejskich, otwarcia Zakładu Porcelany
Stołowej Karolina oraz zakładu wyrobu spi-
rytusu.W siedzibie Muzeum Przemysłu i Ko-
lejnictwa na Śląsku widzowie przenieśli się
w jeszcze dalszą przeszłość, do lat 1756 
– 1763; Wojny Siedmioletniej i stacjono-

wania w Jaworzynie Śląskiej regimentu ar-
mii Prus. Kolejna historyczna inscenizacja

to lata 20. i 30. XX wieku, a później zwrot
akcji – scena związana z dramatycznymi wy-
darzeniami 1945 roku – przyjazdem Pola-
ków ze wschodu i opuszczeniem tych tere-
nów przez Niemców. Na finał imprezy na-
stąpił powrót w lata 30-te. Podróż w czasie
umożliwił wiersz Juliana Tuwima „Loko-
motywa” z 1938 r. - Jako pierwsza w Pol-

sce została podjęta próba ustanowienia re-
kordu we wspólnym, jednoczesnym czyta-
niu tego wiersza. Festiwal Zabytków Tech-
niki dostarczył widzom niemałych wrażeń
oraz był znakomitą lekcją historii. Impreza,
jak zapewniają organizatorzy będzie kon-
tynuowana.

źródło:um.jaworzynaśląska

SSttrrzzeeggoomm

Aktualnie trwają prace remontowe, któ-
re wykonuje firma "Portal" ze Strzegomia.
- Niezmiernie się cieszę, że prace już ruszyły.
Zarówno więźba dachowa, jak i same da-
chówki były w złym stanie, dlatego też
złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury,
aby ratować ten sakralny zabytek - wyjaś-

nia ks. prałat Marek Babuśka, proboszcz
parafii pw. Św. App Piotra i Pawła w Strze-
gomiu. - Do 15 października br. całość prac
powinna się zakończyć - dodaje.

To nie jedyne prace, które trwają w strze-
gomskich kościołach. W tym roku dokoń-
czona zostanie elewacja kościoła pw. Św.
Antoniego. Jeżeli chodzi o samą Bazylikę
Mniejszą, to w tym momencie trwają pra-
ce związane z remontem 6 zabytkowych epi-
tafiów znajdujących się na zewnętrznej
elewacji kościoła. Na ten cel parafia pozys-
kała kwotę 150 tys. zł, także z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło:um.strzegom

TTrrwwaajjąą  rreemmoonnttyy  ssttaarryycchh  kkoośścciioołłóóww
Na początku roku informowaliśmy 
o tym, że kościół pw. Św. Barbary 
w Strzegomiu otrzymał dotację z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w kwocie 350 tys. zł na wymia-
nę całej więźby dachowej wraz z pokry-
ciem dachówką ceramiczną.

JJaawwoorrzzyynnaa  ŚŚlląąsskkaa

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



Jeżowe ABC 

Młode jeżyki pojawiają
się już w połowie maja, 
a ostatnie lęgi mogą się od-
bywać nawet na początku
jesieni. Często samice mogą
mieć dwa lęgi w roku. U jeży
ciąża trwa ok. 36 dni, nie-
kiedy dłużej, bo w bardzo
niesprzyjających warun-
kach samica może po-
wstrzymać jej rozwój zapa-
dając w „letarg”, zwany let-
nią hibernacją. Najczęściej
rodzi się od 2 do 6 młodych,
chociaż nie rzadko, można
spotkać i 8 a nawet 10 ma-
luchów. Przez pierwsze 4 ty-
godnie matka karmi je je-
dynie własnym mlekiem 
i w tym czasie cały czas
ukrywają się w przygoto-
wanym przez nią gnieździe.
Po tym czasie, maluchy są
już na tyle duże, że matka
zaczyna je wyprowadzać na
nocne spacery podczas, któ-
rych poznają okolicę i uczą
się zdobywać pokarm. Ro-
bią to samodzielnie, matka
jedynie dba o ich bezpie-
czeństwo i odpowiednie
„łowisko”. Kiedy młode
osiągną wiek 7 – 8 tygodni,
jeżowa mama najzwyczaj-
niej w świecie, przegania je
na wszystkie strony świata,
aby zdobywały nowe tery-
toria. 

Kiedy jesienią zaczyna
spadać temperatura i przy-
roda przygotowuje się do
nadejścia zimy, jeże bardzo
intensywnie żerują aby
zgromadzić jak największą
ilość tłuszczu, który po-
zwoli im przetrwać do wios-
ny. W tym czasie jeże mogą
osiągać największą masę
ciała, która może docho-
dzić do 1,4kg, a nawet 1,8kg
u bardziej wiekowych sam-
ców (jeże rosną przez całe
życie). W naturze, jeże mogą
żyć 7 – 8 lat, a nawet 10, na-
tomiast w niewoli dożywały
do lat 16. Oprócz zimowego
zapasu tłuszczu, każdy jeż
musi znaleźć odpowiednie
miejsce na swoje zimowe

gniazdo. Jako, że nie są to
zwierzęta stadne ani zbyt to-
warzyskie, każdy z nich
musi to zrobić sam. Jest to
bardzo trudne i odpowie-
dzialne zadanie, bo od tego
zależy przetrwanie niekiedy
i 6 najchłodniejszych mie-
sięcy roku. To dla jeży
zwłaszcza młodych naj-
trudniejszy okres w życiu,
bardzo często są zbyt młode
aby dać sobie radę z takim
zadaniem. Podczas pierw-
szej zimy ginie nawet do
70% młodych. Podczas
długich zim (jak ta ostatnia),
może ginąć również i sporo
jeży dorosłych. Jeże nie
znajdą zimą nic co nadaje
się do jedzenia ani nie mogą
przemieszczać się na inne
bardziej przyjazne tereny.
Ich strategii na zimę, to hi-
bernacja, stan organizmu,

który można porównać do
czegoś pomiędzy życiem 
i śmiercią. Aby do mini-
mum ograniczyć wydatko-
wanie energii, cały organizm
jeża zostaje „wyhamowany”,
spada liczba oddechów, ude-
rzeń serca, a w efekcie rów-
nież i temperatura ciała,
która jest utrzymywana na
poziomie +4, +5 stopni C.

Jeże w naszym 
otoczeniu

Od pewnego czasu, jes-
teśmy świadkami prze-
mieszczania się jeży ze śro-
dowisk, które były miejsca-

mi ich naturalnego życia na
tereny zurbanizowane i cał-
kowicie zmienionych przez
człowieka. Trudno jedno-
znacznie określić przyczyny
tego eksodusu ale  do naj-
bardziej realnych należą:
zmiana sposobu gospoda-
rowania na terenach rol-
nych, powstawanie zróżni-
cowanych i zasobnych 
w pokarm terenów zurba-
nizowanych. Widok jeża na
parkingu w środku wielkie-
go miasta nie jest już niczym
niezwykłym, powstała cał-
kiem nowa, dobrze przygo-
towana do miejskich wa-
runków populacja jeży.
Czerpią korzyści z bezpie-

czeństwa i bazy pokarmowej
jaką daje im obecność ludzi.
Jednak związane są z tym
również zupełnie nowe za-
grożenia, do których jeż
jako gatunek jest całkowicie
niedostosowany.

Jeże są zwierzętami mię-
sożernymi, zaliczanymi
przez wiele lat do rzędu
owadożernych (Insectivora).

W naturze, pokarmem jeży
są przede wszystkim różne-
go rodzaju owady, żuki,
chrząszcze, pędraki, gąsie-
nice, ślimaki, dżdżownice,
drobne ssaki, gady i płazy,
pisklęta i jaja ptaków. Ich
obecność w naszych ogro-
dach i działkach jest ze
wszech miar pożyteczna,
bo wspierają nas w walce 
z niemile widzianymi gość-
mi. W ciągu jednej nocy jeż
najczęściej trzykrotnie wy-
chodzi na polowanie, pod-
czas których zjada łącznie
nawet do 150g pożywienia.
W przeliczeniu na owady
jest to całkiem imponująca
ilość. Bardzo często jednak,
jeże są spotykane gdy po-
szukują pożywienia przy
osiedlowych śmietnikach,
niestety nie służy im to. Po-
dobnie jak powszechnie
uznawanie mleka, za naj-
lepszy pokarm dla jeży. Jest
ono śmiertelnie niebez-
pieczne dla młodych jeży, 
a i dla dorosłych nie powin-
no być podawane. Jeże nie
mają enzymów, które trawią
laktozę (cukier z mleka kro-
wiego), która w przewodzie
pokarmowym ulega gniciu 
i prowadzi do zaburzeń 
w pracy przewodu pokar-
mowego. Najlepiej podawać
jeżom do picia, czystą wodę.
No ale jak zaprosić jeże na
swoją działkę lub przydo-
mowego ogrodu? W brew
pozorom, to nie jest trudne
i nie wymaga od nas zbyt
wiele pracy. Wystarczy w za-
sadzie, przestać z naszego
otoczenia robić przesadnie
zadbanego i wypielęgnowa-

nego, a tym samym ogrom-
nie przyrodniczo ubogiego
miejsca. Jeże potrzebują
krzewów liściastych, w któ-
rych mogą się ukrywać i bu-
dować swoje letnie i zimowe
gniazda. Fragmentów cał-
kiem zaniedbanych, w któ-
rych mogą żerować i odpo-
czywać. Najbardziej jednak
pożądanym miejscem jest
kompostownik, w którym
jest ogromna ilość smako-
witego pożywienia, a na do-
datek,  świetne miejsce na
budowę jeżowych legowisk.
Aby dodatkowo zachęcić je
do zamieszkania w naszym
otoczeniu, można wysta-
wiać, specjalnie dla nich
zbudowane domki do po-
bytu w okresie letnim i spe-
cjalnie zabezpieczone na
pobyt zimowy. 

Zagrożenia i pomoc

Wraz ze zmianą środo-
wiska życia jeży, zmieniły się
również najczęściej wystę-
pujące przyczyny ich śmier-
ci. Na wiele z nich nie mamy
wpływu ale większość za-
grożeń wynika z naszej nie-
wiedzy. Z codziennych ob-
serwacji wiemy, że ogromna
ilość jeży, ginie w wyniku
kolizji drogowych. Nie są
one wynikiem nagłego
wtargnięcia jeża na ulicę
lub drogę, to raczej nie-
uwaga kierujących, prowa-
dzi do tych tragedii. Ocenia
się, że w ten sposób ginie
około 25% jeży. Co jednak
powiedzieć, że taki sam
udział w przyczynach śmier-
ci jeży mają zatrucia, któ-
rym ulegają jeże w wyniku
naszego świadomego dzia-
łania oraz bezmyślności.
Wszelkie środki chemicz-
ne, które stosujemy do zwal-
czania owadów i ślimaków,
są odkładane w narządach
jeży i powoli wpływają na ich

osłabienie, a w ostatecz-
ności do śmierci. Jeże są
zwierzętami z natury ogro-
mnie ciekawskimi i starają
się dokładnie poznawać
wszystko co tylko pojawia
się w ich otoczeniu. Może to
być olej silnikowy, farba,
rozcieńczalnik lub cokol-
wiek innego, trudno aby po
takiej uczcie jeż miał szan-
sę na przeżycie. Na pozos-
tałe 50% przyczyn śmierci
składa się bardzo wiele
różnych zagrożeń, które
przynajmniej postaram się
wymienić, jest to: wypalanie
traw, palenie ognisk z liści,
gałęzi itp. bez sprawdzenia
czy nie ma w nich jeży, uto-
nięcia w stawikach i ocz-
kach wodnych z powodu
braku możliwości wyjścia z
nich, kontuzje spowodowa-
ne przez kosiarki. Nie za-
bezpieczone głębokie wy-
kopy, studzienki, piwnice,
kanały, puszki po konser-
wach i napojach. Coraz
częstszą przyczynę jeżowych
tragedii, są nimi nasze uko-
chane psy, zarówno te duże
i silne jak całkiem małe 
i łagodne. Bardzo często jeż
uruchamia w psach in-
stynkt myśliwego i pomimo
odnoszonych ran nie są 
w stanie zaprzestać ata-
ków. Ale wystarczy, że pod-
czas zimowej odwilży, pies
rozkopał jeżowe legowisko, 
a w przeciągu niedługiego
czasu jeż zginie z zimna 
i głodu.  Nie można pozwo-
lić aby ranny lub pozba-
wiony schronienia jeż od-
szedł w najbliższe krzaki 
i przestał być problemem,
bo on tam najnormalniej 
w świecie zginie w mękach!
Naszym obowiązkiem jest
zabezpieczyć go, dostarczyć
do lecznicy i skontaktować
się z kimś kto zajmuje się
jeżami i może mu pomóc.

Jerzy Gara 
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W Polsce rocznie ginie aż 70%
młodych jeży!
Jak alarmują ekolodzy, do tak dra-
matycznego spadku liczebności
tego gatunku przyczyniła się
głównie działalność człowieka.
Jeśli ludzie nie zaczną sprzyjać
tym ssakom, to wkrótce widok
jeża będzie rzadkością.

Ośrodek�Rehabilitacji�Jeży�„NASZE�JEŻE”�w�Kłodzku
tel.�505�140�960,��e-mail:�jerzy.gara@wp.pl

Wszyscy chętni wesprzeć ORJ w Kłodzku, 
proszeni są o wpłaty na konto:

Fundacja�Na�Rzecz�Ochrony�Dzikich�Zwierząt�Primum
nr�konta�74�2490�0005�0000�4530�1141�9918

Wpłata�dla�Ośrodka�Rehabilitacji�Jeży�w�Kłodzku

Materiał sfinansowany ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  we Wrocławiu

Jeże – zagrożony gatunek
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Przedszkole „Jedynacz-
ka” z Wałbrzych  nawiązało
współpracę z Biblioteką
pod Atlantami, skąd raz 
w miesiącu otrzymują ku-
ferek z książeczkami do
wymiany. Forma „prze-
nośnej biblioteczki” spraw-
dziła się. Książek jest za-

wsze tyle, że dzieci mają
szansę zapoznać się z treś-
cią przynajmniej jednej
książeczki dziennie. Kufe-
rek jest udostępniony dzie-
ciom, w każdej chwili mają
one możliwość obejrzenia
książek i omówienia mię-
dzy sobą ilustracji bądź

przeżycia na nowo treści,
jeśli książka była już prze-
czytana.

W ramach współpracy 
z rodzicami przedszkole za-
proponowało, żeby i oni 
w dowolnie wybranej przez
siebie chwili czytali w przed-
szkolu. W akcji uczestni-

czyło już kilkanaścioro ro-
dziców, wciąż przekonują
się kolejne mamy, a również
tatusiowie, co bardzo cieszy.

Zakończeniem tej inicja-
tywy jest Międzyprzedsz-
kolny Konkurs Plastyczny 
o tematyce książkowej-
krainie marzeń, baśni i ich
bohaterów. W tym roku
dzieci wskazały na krasno-
ludki. Tak zrodził się tytuł
konkursu  „Mój Przyjaciel
Krasnoludek”, którego roz-
strzygnięcie nastąpi 13
czerwca 2013. W charak-
terze jurorów zostali za-
proszeni goście wspie-
rający akcję, wśród któ-
rych był Senator RP
Wiesław Kilian. Uczestnicy
wraz z dziećmi i ich opie-
kunami obejrzeli krótki
program artystyczny wpro-
wadzający w „krasnolud-
kowy świat” i mogli bawić
się z dziećmi przy krasno-
ludkowych piosenkach.
Cała impreza zakończyła

się wyróżnieniem trzech
prac, ale każde dziecko
biorące udział w konkursie
otrzymało upominek. A or-
ganizatorki akcji i kon-
kursu mają już kilka po-
mysłów na na rozpo-
wszechnianie czytelnictwa
wśród rodziców i dzieci 
w następnym roku szkol-
nym. 

Akcja jest o tyle ważna,
że tylko 11 % Polaków re-
gularnie czyta książki, a 60
% w ogóle do nich nie sięga.
To jeden z najgorszych
wskaźników w Europie.
Przykładowo w Niemczech
nie czyta tylko 20%
społeczeństwa.

Alexandra 

R E K L A M A

Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” od 2011 r. prowadzi akcję „Moja mama, mój
tata czyta w przedszkolu”, do rozpoczęcia której inspiracją było ogólnopolskie ruszenie
„Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku wśród czytających rodziców gościł Sena-
tor RP Wiesław Kilian 

Senator wspiera akcje

„Cała Polska czyta dzieciom”

Nasz Region Dolnośląski
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Czym jest ziołolecznictwo?

Żyjąc szybkim tempem po-
dwójnie jesteśmy narażeni na za-
chorowanie. Starając się zapo-
biegać złapaniu infekcji należy
uważnie dbać o odporność na-
szego organizmu szczególnie 
w okresie jesiennym oraz zimo-
wym. Jednak gdy nie zadbamy
odpowiednio o nasze zdrowie i do-
padnie nas choroba, wtedy trze-
ba pomyśleć o środkach jej prze-
ciwdziałających. Powszechnie
uważa się że aby skutecznie wy-
leczyć różne schorzenia najsku-
teczniejsze są drogie kuracje an-
tybiotykowe. Jednak jest to nie do
końca prawdą. Jak się okazuje
naturalne leki mogą być równie
skuteczne. Oprócz witamin i mi-
nerałów zawartych w owocach 
i warzywach, swą magiczną moc
mają również zioła.Tego typu
środki lecznicze były znane już od
wieków. Wielu specjalistów zale-
ca preparaty ziołowe jako uzu-
pełnienie standardowych sposo-
bów leczenia różnych problemów
zdrowotnych, ponieważ są na ogół
bardzo bezpieczne, skuteczne 
i powszechnie dostępne. W nie-
których przypadkach, preparaty
ziołowe mogą z powodzeniem za-
stąpić leki dostępne wyłącznie

na receptę, co pozwala uniknąć
skutków niepożądanego działania
leków recepturowych. Zioła choć
mają swe lecznicze właściwości to
jednak należy pamiętać, że mogą
być również niebezpieczne przy
nieodpowiednim stosowaniu. 

Tajemnica działania ziół

Ziołolecznictwo jest gałęzią me-
dycyny niekonwencjonalnej. Tego

typu metoda zwalczania niektó-
rych schorzeń i chorób znana już
była za czasów naszych odległych
przodków. Wiele z opatentowa-
nych przez nich mikstur było
przekazywanych kolejnym poko-
leniom i przetrwały do dnia dzi-
siejszego. Oprócz pochodzących 
z domowych spiżarni, preparaty
ziołowe są również dostępne 
w sklepach i aptekach. Wiele 
z nich używamy w życiu codzien-

nym nie zdając sobie sprawy z ich
naturalnego pochodzenia. Choć
zioła mogą nie przekonywać nas
swoim skutecznym działaniem
to jednak posiadają moc, dzięki
której jesteśmy w stanie wygrać 
z niektórymi chorobami. W czym
więc tkwi ich lecznicza ma-
gia?Przede wszystkim zioła są
znacznie bezpieczniejsze w sto-
sowaniu od różnego rodzaju środ-
ków pochodzenia chemicznego.
Zazwyczaj nie wywołują one nie-
pożądanych skutków ubocznych.
Pacjenci coraz częściej decydują
się na używanie w leczeniu na-
turalnych leków ziołowych ze
względu na i skład oraz ceny.
Dzięki temu, że w preparatach
tym występują jedynie naturalne
składniki zawarte w odpowiednich
proporcjach, zioła stały się równie
skuteczne jak dobry lek, nie po-
wodując silnych skutków ubocz-
nych. 

Znane zioła wykorzystywane
powszechnie w medycynie

Ziołolecznictwo czyli fitoterapia
zyskuje coraz większe poparcie ze
strony konsumentów. Dzieje się
tak ze względu na skuteczność
tych preparatów oraz ich dostęp-
ność. Zioła swoją popularność

zyskują również dzięki ich natu-
ralności. Powszechnie uważa się,
że rzeczy pochodzenia natural-
nego są o wiele bardziej bez-
pieczne i przyjazne dla człowieka
od środków chemicznych. Oprócz
tego są one równie skuteczne co
leki dostępne w aptekach. Warto
więc zapoznać się z roślinami i ich
leczniczym działaniem by móc je
wykorzystywać w codziennym
życiu.Najbardziej znanym natu-
ralnym, preparatem leczniczym
jest mięta. Polecana jest na bóle
brzucha, wzdęcia czy utratę łak-
nienia. Oprócz tego świetnie
sprawdza się w postaci cukierków
do ssania działając odkażająco 
i przywracając świeży oddech.
Innym z ziół jest szałwia, która
stosowana jest w przypadku ane-
mii, astmy, biegunki jak i również
bezpłodności. Ponadto goi blizny
oraz wzmacnia skórę. Często wy-
stępującym preparatem leczni-
czym w kuchni jest czosnek.
Działa on dezynfekująco, obniża
ciśnienie tętnicze krwi oraz po-
prawia przemianę materii. Oprócz
wymienionych wyżej występuje
jeszcze masa innych ziół stoso-
wanych w życiu codziennym. Na-
leży jedynie je znaleźć i odpo-
wiednio stosować. 

ziolalecznicze.fundacja-wpr

Zioła - tajemnica naturalnego zdrowia 



Miodu może być mniej,
ceny mogą wzrosnąć
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Statystyczny Polak zjada
62 dkg miodu rocznie, podczas
gdy Niemiec zjada 2kg, a Grek
ok. 3,5kg. Polacy nie jedzą
miodu na co dzień, a sięgają po
niego dopiero w chorobie. 

Nasi zachodni sąsiedzi
przykładają dużą uwagę do
zdrowych produktów, a miód  to
produkt wyjątkowy. 

Ten polski najwyżej jest ce-
niony przez Niemców, Fran-
cuzów oraz Portugalczyków.
Najczęściej kupują  najdroższy
- wrzosowy i spadziowy. 
W Polsce zależnie od pogody
powstaje ok. 17 tys. ton miodu
rocznie, a spora  jego część tra-
fia zagranice. Zapotrzebowanie
na miód jest jednak znacznie
większe, dlatego do naszego
kraju  miód jest importowany
nawet z Chin. 

Jednak ten rok jest wyjątko-
wo niesprzyjający polskim pa-
siekom. W wielu z nich wygi-
nęło nawet ok. 30% pszczół.
Taka sytuacja może spowo-

dować, że mniejsza ilość
pszczół przyczyni się do ze-
brania mniejszej ilości miodu.
Tam, gdzie wyjątkowo źle
pszczoły przezimowały, na
pewno zbiory będą mniejsze 
z rzepaku i mniszka. Zagrożony
jest również miód akacjowy, 

a to dodatkowo z powodu nie-
przerwanych opadów deszczu.
Problem w pasiekach zaczął
się już jesienią zeszłego roku.
Ładna pogoda i obfitość kwia-
tu wrzosu oraz nawłoci spo-
wodowała, że wiele rodzin
pszczelich ciężko pracowało do

późnej jesieni. Osłabione
pszczoły również zaczęły cho-
rować. 

W lutym i marcu tempera-
tura znacznie podniosła się
jak na tą porę roku. W ulach
matki zaczęły składać jaja zde-
cydowanie za wcześnie. Jak

nastąpiło gwałtowne oziębie-
nie, pszczoły nie mogły wyla-
tywać z ula, aby zdobywać
pokarm. Taka sytuacja spo-
wodowała, że pszczoły po-
rzuciły swoje jaja, które obu-
marły. Pszczelarze zaczęli se-
zon z osłabionymi pszczelimi

rodzinami, zabraknie robotnic,
żeby zebrać pierwszy nektar.
Zanim pszczoły odbudują swo-
je rodziny, może upłynąć kilka
tygodni.  Najtrudniejszą sytua-
cje mają pasieki, gdzie wygi-
nęło nawet 90% pszczół, dla
nich ten sezon będzie całko-
wicie stracony.  Nie wszyscy
jednak widzą sprawę w tak
czarnym scenariuszu. Jeżeli
pogoda dopisze, to wkrótce
część pszczelich rodzin uda się
odbudować i może później-
sze odmiany miodu będą
mogły być zebrane w wystar-
czającej ilości.  

Polski miód ma wiele właś-
ciwości leczniczych, nasze
babcie doskonale widziały  jak
wykorzystać właściwości mio-
du na różne dolegliwości. Dziś
miód znów zyskuje na zna-
czeniu dla coraz to większej
liczby Polaków, po wielu latach
zapomnienia.

Agnes

Miodu może być mniej,
ceny mogą wzrosnąć

Długa zima przyczyniła się do dużych strat w pasiekach.  Przerażeni pszczelarze liczą szkody i już dziś nie mają wątpliwości, że tych strat nie uda się nadrobić.
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Środki konserwujące dodaje się do na-
pojów, gotowych sosów do sałatek, dań do
szybkiego przygotowania np. zup w pro-
szku. Są także w kiełbasach, szynkach, wę-
dzonych rybach, przyprawach, owocowych
nadzieniach i suszonych owocach oraz 
w daniach gotowych, które wymagają je-
dynie podgrzania np. w pierogach, naleś-
nikach czy kluskach. — Tego typu żywno-
ść nie jest wskazana dla dzieci — mówi Jo-
anna Wielowska, dietetyczka z SetPoint Do-
radztwo Żywieniowe. Substancje konser-
wujące dodaje się do żywności, bo zmniej-
szają ryzyko zatruć pokarmowych wy-
woływanych przez bakterie lub pleśnie oraz
przed jełczeniem tłuszczów. Dodatkowo
konserwanty wydłużają okres przydat-
ności do spożycia, przedłużają świeżość, po-
prawiają walory smakowe i wygląd ze-

wnętrzny produktu. — Konserwanty oraz
inne tzw. substancje dodatkowe m.in.
przeciwutleniacze, barwniki, słodziki są do-
dawane w ilości bezpiecznej dla człowieka
— dodaje. Choć nie są szkodliwe, nieko-
niecznie jednak sprzyjają zdrowiu. Czasem
po wielu latach badań i obserwacji okazuje
się, że substancje konserwujące są np. ra-
kotwórcze lub toksyczne dla dzieci. Tak było
z E-123, E-153, E-142, E-430, E-433, 
E-435, które uznano za rakotwórcze. Po-
dobnie z azotynami i azotanami E-250 i E-
252, które przed laty w nadmiarze stoso-
wano w procesach technologicznych prze-
twarzania mięsa. Są one szczególnie groź-
ne dla niemowląt, kobiet ciężarnych i kar-
miących. 

Powodują bóle brzucha 
i wymioty

Konserwanty mogą powodować u ma-
luchów alergie. — Po ich spożyciu zdarzają
się ataki astmy, pokrzywki, obrzęki na-
czyniowe, zapalenie błony śluzowej nosa,
wymioty, bóle brzucha — dodaje Wielo-
wska. Groźny dla dzieci jest benzoesan
sodu dodawany do np. coli. Działa silnie
uczulająco. Azotyn sodu i azotyn potasu,
stosowane do peklowania wędlin wytwa-
rzają rakotwórcze związki zwane nitrozoa-
minami. Omijać należy bary szybkiej
obsługi. Dziecku nie wolno podawać
także pakowanych wędlin z długim ter-

minem przydatności do spożycia, serów
topionych, niektórych dżemów, soków
owocowych, gotowych deserów i ciast oraz
pieczywa pakowanego w folię. Tego typu da-
nia zawierają mnóstwo związków che-
micznych, do których młody organizm nie
jest przystosowany. — Im dziecko młodsze,
tym ma bardziej niedojrzałe mechanizmy
wątroby neutralizujące obce mu substan-
cje chemiczne. Oczywiście ilość dodawa-
nych substancji i ich jakość są pod spe-
cjalnym nadzorem, ale dokładna kontrola
jest bardzo trudna — mówi Wielowska.

Przyrządzone w domu 
od podstaw

Jeśli będziemy większość potraw przy-
gotowywać w domu, unikniemy podawania
szkodliwych produktów — mówi diete-
tyczka. Zadbajmy, aby dzieci jadły dania
przygotowane przez nas. Zamiast kanap-
ki z wędliną podajmy z pieczonym 
w domu mięsem. Jeżeli mamy możliwo-
ść róbmy przetwory zimowe, pieczmy
ciasta zamiast je kupować. Zamiast goto-
wych galaretek i kisieli można zrobić kisiel
z owoców i galaretkę z soków z dodat-
kiem mąki ziemniaczanej lub żelatyny.
Sałatkę też lepiej zrobić w domowej kuch-
ni, bo te kupne zawierają konserwanty. Za-
miast zup w proszku czy z torebki podaj-
my maluchowi zupę z mrożonki. Robi się
ją bardzo szybko i jest dużo zdrowsza. Za-

miast serków smakowych starajmy się
kupować zwykły biały ser, który można sa-
memu doprawić np. jogurtem naturalnym
i wanilią lub owocami. Również soki w kar-
tonikach nie są polecane. Zawierają słod-
zik. Warto podać małym dzieciom wodę lub
niesłodzony soczek.

Trzeba czytać etykiety
Zanim kupimy towar należy dokładnie

przestudiować etykietę. — Nie sugerujmy
się deklaracjami na przodzie opakowania,
które często mają za zadanie uśpić naszą
uwagę, jak np. „sok 100%”, „olej roślinny
bez cholesterolu”. Obecnie uważa się, że
ważniejsza jest deklaracja „nie zawiera
przeciwutleniacza/barwników synte-
tycznych“, ponieważ te ostatnie budzą
więcej kontrowersji. Na opakowaniach nie
mogą się znajdować napisy ogólnikowe np.
produkt aromatyzowany lub sztucznie
barwiony. Musi być umieszczona nazwa do-
danej substancji i symbol. Nie powinno się
kupować żywności przetworzonej, jeśli na
opakowaniu brak informacji o jej składzie.
Dzieciom należy podawać produkty, które
mają jak najmniej dodatkowych substan-
cji. Wyjątek stanowi obecność witamin,
barwników i aromatów naturalnych. Pro-
dukt dobry dla dziecka powinien mieć na
etykiecie zezwolenie Głównego Inspektora
Sanitarnego na sprzedaż danego produk-
tu. źródło:ebobas

Jedzenie może być niebezpieczne Konserwanty i barwniki dodawane do większości produktów spożywczych, u dzieci mogą powodować
alergie. Zamiast serka smakowego zawsze lepiej kupić biały ser i samemu doprawić go jogurtem 
naturalnym i wanilią lub owocami.

Zalecane menu bez substancji chemicznych



Amarantus czyli inaczej
szarłat wyniosły nazywany
jest zbożem XXI wieku. Jego
właściwości odżywcze wie-
lokrotnie przewyższają psze-
nicę. Amarantus posiada
wysoką zawartość białka 
o wartości przewyższającej
białko mleka,  nienasycone
kwasy tłuszczowe, które są
ważne w zmniejszaniu ry-
zyka rozwoju miażdżycy 
i chorób serca. Szarłat za-
wiera tokotrienole i włókno
strawne obniżające poziom
cholesterolu. Amarantusa
cechuje wysoka zawartość
żelaza, wapnia i magnezu,
co sprawia, że jest cennym
składnikiem diety kobiet
ciężarnych oraz przy choro-
bach układu nerwowego 
i kostnego. Amaratnus jest
szczególnie polecany w die-
cie dla dzieci, które nie chcą
jeść szpinaku, ponieważ za-
wartość żelaza w szarłacie
kilkakrotnie przewyższa ilo-

ść żelaza w szpinaku 
i 5-krotnie w pszenicy. Ama-
rantus nie zawiera również
glutenu, może być więc po-
dawany osobom chorym na
celiakię. Posiada dużą za-
wartość skwalenu opóź-
niającego procesy starzenia
się organizmu.
Nie - fe r men-
tujące włókno
spożywcze  za-
warte w tym
zbożu obniża ry-
zyko występowa-
nia chorób no-
wotworowych.
Ponadto szarłat
ma w sobie dwu-
krotnie więcej
błonnika niż w
otrębach owsia-
nych, który zwięk-
sza wypełnienie jelit, pobu-
dza ich ukrwienie i perys-
taltykę, spowalnia wchłania-
nie tłuszczu i glukozy. Ama-
rantus posiada znaczną za-

wartość witamin z grupy 
B oraz wit. A, E i C. Zarów-
no nasiona jak i jadalne
liście amarantusa zawierają
duże ilości cennych skład-
ników mineralnych, przede
wszystkim wapnia, potasu,
magnezu i fosforu, dzięki

którym amarantus
może być znaczącym skład-
nikiem diet dla osób ze scho-
rzeniami układu kostnego
oraz  wegetarian.

Nasiona amarantusa

spożywane są w po-
staci całych ziaren,
kaszy, mąki, płatków
oraz ziaren ekspan-
dowanych (popping).
Sztuka kulinarna
zna cały szereg po-
traw, w których pro-
dukty z nasion
amarantusa stano-
wią składnik głów-

ny, jednak w naszych wa-
runkach znacznie częściej
korzysta się z tych produk-
tów w charakterze dodatku
, przeważnie stanowiącego
5–10% całości.  Ziarno ama-

rantusa znajduje zastoso-
wanie jako składnik różne-
go rodzaju potraw gotowa-
nych, duszonych i zapie-
kanych. Mąka używana jest
jako dodatek do pieczywa,
wyrobów ciastkarskich, ma-
karonów itp.  Płatki z nasion
amarantusa wykorzysty-
wane są do produkcji pie-
czywa oraz jako składnik
musli i innych koncentra-
tów śniadaniowych.

Badania kliniczne po-
twierdzają, że stosowanie

amarantusa pod każdą
postacią w diecie ze wzglę-
du na zawartość składni-
ków bioaktywnych bardzo
korzystnie wpływa na zdro-
wie ogólne człowieka. Może
on być zarówno cennym
składnikiem żywności funk-
cjonalnej jak i stanowić su-
plement normalnej, co-
dziennej diety.

Agnes
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Amarantus
- roślina, którą doceniali już Inkowie
Polecany przy diecie dla dzieci, kobiet w ciąży i dla osób chorych na  celia-
kię,  chorobach układu nerwowego i kostnego. Zmniejszaniu ryzyka rozwoju
miażdżycy i chorób serca. Przerabiany na produkty: mąka, płatki, musli, 
makaron, kasza.

Zdrowy
talerz

Przepis na zdrowieZupa-krem z groszkiem i zacierkamiPRODUKTY: Marchewka, pietruszka, kawałek selera, pół cebuli, mała porcja kapusty włoskiej, kartofel, 3 łyżki

masła, łyżka mąki, łyżka siekanej zielonej natki, sól, pieprz do smaku, 150 g zielonego, mrożonego groszku, 1/5 l wody. 

Na zacierki: 40 g mąki z amarantusa, 1/2 jajka, 2 łyżki wodyObrane warzywa umyć i pokroić. W garnku rozpuścić masło, wrzucić przygotowane warzywa 
podlewając je trzema łyżkami wody. Przez kilka minut dusić wszystko na małym ogniu, następnie
przyprawić i zalać resztą wrzącej wody. Zmiksować. Gotować jeszcze ok. 15 minut, podprawić
zasmażką z mąki i masła. Chwile gotować wraz z zielonym groszkiem. Przygotować kluseczki
jak na zacierki i ugotować w osolonej wodzie. Dodać do zupy posypanej posiekaną natką.Placuszki z amarantusa

PRODUKTY: 2 jajka, 1 filiżanka mleka, łyżka miodu, 2 łyżki sto-

pionego masła lub margaryny, 1 filiżanki mąki pszennej, 1 filiżanki

mąki amarantusa

Jajka ubić. Dodać mleko, miód stopione masło i wy-

mieszać. Dodać mąkę pszenną i mąkę z amarantu-

sa. Wyrobić ciasto i zostawić przez noc w lodówce.

Formować z ciasta cienkie placuszki i smażyć na roz-

grzanym oleju.



Po pierwsze – chleb zawsze wsta-
wiam do nagrzanego piekarnika. Mój
piekarnik nagrzewa się do odpowiedniej
temperatury około 15-20 minut i zawsze
staram się to zaplanować. Znając ten czas
mniej więcej wiem, kiedy ustawić na-
grzewanie piekarnika i staram się to
zgrać z rośnięciem chleba. Zdarzają mi się
tutaj jakieś wpadki i czasem piekarnik
chwilę chodzi pusty, bo czekam aż chleb
lekko jeszcze podrośnie, ale ogólnie jest
dobrze :)

Chleb piekę zazwyczaj z dolną grzałką,
czasem z dolną i górną, a czasem z dolną
i termoobiegiem. Termoobieg troszkę wy-
susza pieczywo, ale nigdy nie miałam z
tym negatywnych przygód.

Niektóre chleby piekę wraz z naczyniem
wypełnionym wodą. Takie naczynko sta-
wiam zazwyczaj na półce obok chleba lub
nad nim. Chodzi o to, że woda podczas
pieczenia zamienia się w parę, a przez to
chlebek wychodzi smaczniejszy. Wszyst-
ko zależy od rodzaju chleba, ale np. w tym
z ziarenkami dzięki pieczeniu z parą
chleb ma bardziej miękką skórkę, po-
dobnie w moim ulubionym z daktylami. Te
dwa przykłady do akurat chleby, które
przez cały czas pieczenia maja naczynko,

ale możecie też wstawiać naczynko na
przykład na pierwsze 15 minut piecze-
nia.Jeśli nie macie naczynka, to możecie
też spryskać wnętrze piekarnika wodą
(idealny do tego celu jest spryskiwacz do
kwiatków). Ważne by nie pryskać po szy-
bie i na grzałki, lecz na ścianki.

Temperatura
Jeden chleb można upiec na wiele

sposobów. Pamiętam, że na samym po-
czątku mojej przygody z domowym pie-
czywem często bałam się wysokiej tem-
peratury. Wydawało mi się, że 180 C jest
marzeniem każdego chleba. Teraz wiem,
że niekoniecznie. 180 C to temperatura
idealna do pieczenia na przykład małych
pszennych bułeczek, zaś chleby zazwyczaj
piekę lub zaczynam piec w 230 C.

Temperaturę pieczenia można obniżać
w trakcie. Często zaczynam w 230 C i ob-
niżam do na przykład 200 C. Oczywiście
niektóre wypieki robię w całości na 230 C,
ale to zazwyczaj takie co w piekarniku sie-
dzę 20-30 minut. Te, które trzymam tam
troszkę dłużej to piekę w dwóch tempe-
raturach.

W każdym piekarniku można zmienić
temperaturę w czasie pieczenia z wyższej

na niższą. Po prostu w niektórych wymaga
to więcej ruchów. Na przykład mój pie-
karnik muszę szybko wyłączyć i ponow-
nie nastawić na niższą temperaturę, bo nie
mam możliwości kręcenia temperaturą 
w trakcie pieczenia. Ale już się przyzwy-
czaiłam :)Jeśli w przepisie jest tak: Wsta-
wiam chleb do nagrzanego do 230 C pie-
karnika, a po 15 minutach zmniejszam do
200 i piekę 30 minut” to faktycznie zmie-
niam tą temperaturę po 15 minutach, 
a nie np. po 10 tłumacząc sobie, że prze-
cież zanim osiągnie niższą to będzie miał
przez chwile jeszcze wysoką :)

Czas
Niższa temperatura to oczywiście

dłuższy czas pieczenia. Dla chleba mie-
szanego łyżką pieczenie w 180 C trwa 1,5
h! To dużo, ale ten sam efekt można mieć
w 230 C przez niecałą godzinę. To akurat
dość rzadki chleb stąd i czasy długie, ale
w rzeczywistości mało które pieczywo
piekę tak długo.Dla bułeczek czas pie-

czenie to zazwyczaj około 15 minut, a dla
chleba około 30 – 50 minut, niektóre bliżej
pełnej godziny.

A po czym poznać upieczony chleb?
Ostukany od spodu wyda głuchy dźwięk
(pamiętajcie, że jest gorący!). Jednak
przyznam się Wam, że czasem po prostu
wbijam drewniany patyczek w chlebek 
i sprawdzam. W drożdżowym powinien być
suchy, a w tych na zakwasie może być wil-
gotny, ważne by się nie był oblepiony moc-
no. Patyczek zazwyczaj wbijam w miejsce
nacięcia, a jeśli skórka jest już dość twar-
da to „nieprofesjonalnie” robię malutką
dziurkę nożykiem :)

Podsumowanie
Mam takie chleby, które za każdym ra-

zem piekę inaczej chcąc osiągnąć jak
najlepszy efekt. Ten efekt może też zależeć
od piekarnika stąd i Was zachęcam do
eksperymentów, abyście mogli cieszyć
się smakiem pysznego domowego chleb-
ka. Smacznego.
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Jak upiec własny chleb?
W pieczeniu chleba bardzo ważna jest temperatura wypieku. Ja swoje chleby
piekę w zwykłym piekarniku, chociaż marzy mi się piec chlebowy :) W każdym
razie póki co piekarnik sprawdza się świetnie. Przepis na chleby, które Wam
podaję staram się dopracować jak najlepiej, również jeśli chodzi o czas czy tem-
peraturę pieczenia. Ale chce Was zachęcić do eksperymentów, a może i włas-
nych ulepszeń, więc postanowiłam zebrać moje doświadczenie odnośnie pie-
czenia chleba.
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