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Recepta na
zdrowie

Zwierzęta

Zwierzęta
potrafią
uzdrawiać
Coraz częściej medy-
cyna wykorzystuje
zwierzęta do leczenia
ludzi. W wielu szpita-
lach w USA psy czy
koty pomagają pacjen-
tom szybciej wracać
do zdrowia.
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Skonstruował
wózek
inwalidzki

Ruch głowy i mocne
dmuchnięcie powiet-
rza w rurkę wystarczą,
by poruszać się wóz-
kiem inwalidzkim.

Kto zaniedbał swoje obowiązki i kto nie dopilnował młodzieży - to sprawdza pro-
kuratura po dramatycznych wydarzeniach, do jakich doszło w wałbrzyskim domu
dziecka Promyk. Dwaj 17-latkowie dopuścili się drastycznego przestępstwa se-
ksualnego na 12-latku. Ze względu na dobro ofiary śledczy nie ujawniają szczegółów.
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Koszmar 12-latka w domu dziecka. Jest śledztwo

Region
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Porady

Wałbrzych

Rząd Donalda Tuska wymyślił, a następnie wprowadził w
życie, by godzina zajęć dodatkowych w przedszkolu publicz-
nym kosztowała maksymalnie 1 zł. Rodzi to szereg negatyw-
nych konsekwencji dla rozwoju dziecka. str. 3
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RReeggiioonn

W spotkaniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu, udział wzię-
li także szef Gabinetu Politycznego Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych Paweł Maj-
cher, Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu insp. Artur
Falkowski, Komendant Miejski Policji
we Wrocławiu insp. Jacek Kaczmarek,
Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Prze-
stępczości Pseudokibiców mł. insp. Zbig-
niew Beczyński oraz Naczelnik Sztabu
Policji mł. insp. Tomasz Szymczyna.

Spotkanie poświęcone było omówieniu
działań dolnośląskiej i wrocławskiej po-
licji w zakresie zwalczania przestęp-
czości z związanej z rasizmem, nietole-
rancją i ksenofobią, a także przestęp-

czości wśród pseudokibiców. Podczas
spotkania Pan Minister podkreślił m.in.
szczególną potrzebę współpracy w tym
zakresie policji, prokuratury oraz sa-
morządów.

W dalszej części spotkania Komendant
Miejski Policji we Wrocławiu przedstawił
Panu Ministrowi zakres działań wobec
przestępstw z nienawiści, podejmowa-
nych przez wrocławskich policjantów
oraz ich efekty, a także wykorzystanie
środków przekazanych na ten cel przez
wrocławski samorząd. Działania pod-
ległych komórek organizacyjnych zapre-
zentowali także obecni na spotkaniu
naczelnicy Wydziału ds. Zwalczania
Przestępczości Pseudokibiców oraz Szta-
bu Policji. źródło:dolnoslaska.policja

MMiinniisstteerr  SSpprraaww  WWeewwnnęęttrrzznnyycchh  
zz  wwiizzyyttąą  ww  ddoollnnoośślląąsskkiieejj  PPoolliiccjjii

WWee  WWrrooccłłaawwiiuu  ooddbbyyłłoo  ssiięę  ssppoottkkaanniiee  MMiinniissttrraa  SSpprraaww  
WWeewwnnęęttrrzznnyycchh  BBaarrttłłoommiieejjaa  SSiieennkkiieewwiicczzaa  ii  KKoommeennddaannttaa  
WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  PPoolliiccjjii  iinnsspp..  WWoojjcciieecchhaa  OOłłddyyńńsskkiieeggoo..  SSppoott--
kkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbyyłłoo  oommóówwiieenniiuu  ddzziiaałłaańń  ddoollnnoośślląąsskkiieejj  
ii  wwrrooccłłaawwsskkiieejj  ppoolliiccjjii  ww  zzaakkrreessiiee  zzwwaallcczzaanniiaa  pprrzzeessttęęppcczzoośśccii
zz  zzwwiiąązzaanneejj  zz  rraassiizzmmeemm,,  nniieettoolleerraannccjjąą  ii  kksseennooffoobbiiąą,,  aa  ttaakkżżee
pprrzzeessttęęppcczzoośśccii  wwśśrróódd  ppsseeuuddookkiibbiiccóóww..

RReeggiioonn

4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wu-
leckich zamordowano bez osądzenia, po
wcześniejszym brutalnym aresztowa-
niu, grupę profesorów lwowskich oraz
członków rodzin niektórych z nich. Wś-
ród ofiar hitlerowskiego komanda znaleźli
się uczeni z Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza, Politechniki Lwowskiej, Akademii

Medycyny Weterynaryjnej i Akademii
Handlu Zagranicznego (w sumie około 40
osób). Rozstrzelani zostali m.in. lekarz 
i pisarz Tadeusz Boy-Żeleński, profeso-
rowie medycyny Antoni Cieszyński 
i Władysław Dobrzaniecki.

W 2011 r. we Lwowie na Wzgórzach
Wuleckich odsłonięty został pomnik pro-
fesorów lwowskich uczelni zamordowa-
nych w 1941 r. przez Niemców. Monu-
ment powstał z inicjatywy władz
Wrocławia i Lwowa.

źródło:umwd.dolnyslask

HHoołłdd  oofifiaarroomm  kkuu  pprrzzeessttrrooddzzee  ddllaa  żżyywwyycchh

WWaałłbbrrzzyycchh  

Przy Alei Podwale w Wałbrzychu powstaje 120 mieszkań komunalnych. Wyłonio-
ny w przetargu wykonawca, firma Skanska, planuje zakończenie inwestycji do
końca przyszłego roku.

W sumie powstaną 4 budynki miesz-
kalne. Powierzchnia mieszkań będzie
od 40m2 do 55 m2. Koszt inwestycji to
ok. 16 milionów zł z czego prawie 4 mi-
liony zł miasto pozyskało

z Funduszu Dopłat z Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

W sumie Wałbrzych pozyskał 10 mi-
lionów zł na  budowę nowych budynków

komunalnych w Wałbrzychu na nieno-
towaną dotąd skalę - mówi Prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej. - Nasz
program zakłada powstanie ponad 200
mieszkań do końca 2014 r. Nowe bu-
dynki pojawią się nie tylko na Jana Pawła
II , ale ul.Staszica i ul.Wiejskiej. - doda-
je Prezydent.

źródło: u.m.wałbrzych 
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Przedszkola bez zajęć dodatkowych
Rząd Donalda Tuska wymyślił, a następnie wprowadził w życie, by godzina zajęć
dodatkowych w przedszkolu publicznym kosztowała maksymalnie 1 zł. Rodzi to
szereg negatywnych konsekwencji dla rozwoju dziecka.

Zgodnie z nową ustawą od 
1 września br. opłata za ko-
rzystanie z wychowania przed-
szkolnego w prowadzonych
przez gminę przedszkolach pub-
licznych w czasie przekra-
czającym 5 godzin bezpłatnego
nauczania, wychowania i opie-
ki nie może być wyższa niż 1 zł
za godzinę zajęć. Nowa ustawa
całkowicie zakazuje przedszko-
lom publicznym pobierania ja-
kichkolwiek opłat od rodziców
ponad ustaloną złotówkę. Przed-
szkola mogą, co prawda, nadal
zatrudnić wykwalifikowanych
nauczycieli albo wynająć firmę
zewnętrzną, ale tylko pod wa-
runkiem, że takie zajęcia nie
spowodują ponoszenia dodat-
kowych opłat przez rodziców. 
- Głównym celem tej ustawy
jest zniesienie barier w upo-
wszechnieniu wychowania
przedszkolnego. Jedną z nich
jest bariera ekonomiczna - mówi
Grzegorz Lacheta, rzecznik
MEN. - Wszystkie formy orga-
nizacji zajęć dodatkowych
muszą być finansowane 
z budżetu przedszkola i nie
mogą wiązać się z ponoszeniem
dodatkowych opłat przez rodzi-
ców - dodaje. - Wprowadzenie
przysłowiowej złotówki jest ty-
powym chwytem marketingo-
wym stosowanym w biznesie 

– komentuje w rozmowie z „Na-
szym Regionem Dolnośląskim”
jedna z dyrektorek przedszkola
w Wałbrzychu - Złotówka miała
dźwięczeć w głowach rodziców
jako nadzieja i pomoc. A stała
się rozczarowaniem – dodaje.

Problem w tym, że 1 zł opłaty
nie pokryje kosztów zajęć do-
datkowych. Budżet państwa ma,
co prawda, przekazywać dotacje
na przedszkola, ale wiadomo
jak to w takich sytuacjach wy-
gląda. Oczywiście premier Do-
nald Tusk zapewnia, że pań-
stwowych pieniędzy starczy na
zajęcia dodatkowe, ale chyba
już nikt logicznie myślący nie
wierzy w takie  zapewnienia, gdy
rządowych pieniędzy nie starcza
nawet w szpitalach. W rezulta-
cie samorządy będą ograniczały
ilość tych zajęć. Co gorsza, żeby
działał efekt propagandowy,
MEN zakazuje pobierania
wyższych opłat za zajęcia do-
datkowe, nawet jak rodzice chęt-
nie widzieliby swoje dzieci na do-
datkowych zajęciach i zapłacili-
by za nie więcej. – Chętnie da-
lej płaciłabym dodatkowo po
30-40 zł za naukę tańca i język
angielski – mówi „Naszemu Re-
gionowi Dolnośląskiemu” mama
Oli chodzącej do jednego 
z wałbrzyskich przedszkoli. 

– Bez zajęć dodatkowych przed-
szkolaki zamiast rozwijać swo-
je osobowości, będą tylko „prze-
chowalnią” – dodaje.

W niektórych przedszkolach
zajęcia dodatkowe mogą całko-
wicie zniknąć. - Zmieniając za-
sady, rząd i MEN odebrało nam
prawo wyboru, a naszym dzie-
ciom prawo do prawidłowego
rozwoju. Gimnastyka i rytmika
zniknie z przedszkoli, których na
to nie będzie stać, a my  nie bę-
dziemy mogli tych zajęć dodat-
kowo opłacić – skomentowała
jedna z internautek. - To absurd,
aby nasze dzieci nie miały możli-
wości rozwoju, a przecież mówi
się tak bardzo głośno, że o roz-
wój dzieci należy już zadbać 
w wieku przedszkolnym. Dla-
czego to, co sprawia dzieciom ra-
dość i wiele korzyści niweczy się
przez głupie przepisy i decydu-
je się za nas rodziców? – pyta in-
ternautka Edyta. Dlaczego mi-
nisterstwo nie mówi o tym, jakie
ustawa wprowadzi dysproporcje
między dziećmi z przedszkoli
publicznych a tymi z przed-
szkoli prywatnych?

Dotychczas zajęcia dodatko-
we dla przedszkolaków jak nau-
ka języków obcych, zajęcia spor-
towe czy artystyczne prowadziły
najczęściej firmy zewnętrzne, 
a rodzice dodatkowo płacili mie-
sięcznie kilkadziesiąt złotych.
Były to opłaty rządu 2-5 zł za go-
dzinę. Likwidacja zajęć w przed-
szkolach publicznych oznacza
większe wydatki dla rodziców,
chcących, by ich dzieci nadal
uczęszczały na zajęcia: zajęcia

indywidualne są droższe, nie
mówiąc o dodatkowym do-
wożeniu dzieci i większość ro-
dziców nie może sobie na to po-
zwolić.

Na dodatek likwidacja zajęć
dodatkowych spowoduje, że
zbankrutuje mnóstwo firm, któ-
re organizowały te zajęcia, 
a straci pracę nawet 20 tysięcy
osób. Na przykład na bezrobo-
cie może pójść 130 osób za-
trudnianych przez poznańską
firmę Agnieszki Horyzy, które do
tej pory specjalną metodą uczyły
dzieci angielskiego w 250 przed-
szkolach. - Tak, ja też słyszałam
takie wyjaśnienia – że dzieci,
które dzisiaj nie chodzą na do-
datkowe zajęcia, mogą czuć się
gorsze. To równanie w dół 
i w dzisiejszym świecie jest dla
mnie kompletnie niezrozumiałe
– pozbawić tej szansy wszystkie
dzieci, bo niektóre nie mogą 
- mówi w natemat.pl Horyza. Jej
zdaniem ustawa najbardziej
uderza w dzieci, bo nie pozwa-
la im rozwijać ogromnego po-
tencjału.

Zdaniem Marka Michalaka,
rzecznika praw dziecka, zajęcia
dodatkowe w przedszkolu mogą
pozytywnie wpływać na rozwój
dziecka, a w szczególności na
jego sferę poznawczą. - Tym-
czasem otrzymałem informację,
że przepisy ustawy (…) wpro-
wadzające wysokość opłaty nie
wyższą niż 1 zł za godzinę zajęć,
mogą utrudnić organizację zajęć
dodatkowych w przedszkolach
publicznych - napisał Marek
Michalak w liście do Krystyny

Szumilas, minister edukacji na-
rodowej z PO. Jednocześnie za-
uważa, że - zgodnie z ustawo-
wymi kompetencjami rady ro-
dziców - w celu wspierania
działalności statutowej, przed-
szkolna rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobro-
wolnych składek oraz innych
źródeł. - Uprawnienie to upo-
ważniałoby także radę rodzi-
ców do finansowania zajęć do-
datkowych w przedszkolu 
- twierdzi Michalak, prosząc
minister Szumilas o zajęcie sta-
nowiska w tej sprawie.

Na Facebooku rodzice utwo-
rzyli profil zajeciadodatkowe-
TAK, a ponadto w Internecie po-
wstała specjalna strona
www.mamwybor.pl, by walczyć
o dalsze organizowanie odpłat-
nych zajęć dodatkowych 
w przedszkolach publicznych.
Zdaniem organizatorów akcji
zmiana ustawy odbiera się pra-
wo rodziców do decydowania 
o edukacji własnego dziecka, co
jest niezgodne z Europejską
Karta Praw i Obowiązków Ro-
dziców. W tym celu zbierane są
także podpisy pod specjalną
petycją (jest już ponad 10 tysię-
cy głosów poparcia).

W rzeczywistości opłaty 
w przedszkolu samorządowym
wyniosą około 300 zł na mie-
siąc: około 50 zł na radę rodzi-
ców, około 150-200 zł na
wyżywienie i około 100 zł za po-
byt powyżej 5 godzin dziennie. 
A może reforma to sposób na to,
żeby więcej rodziców przeniosło
swoje dzieci do prywatnego
przedszkola? Bo po opłaceniu
zajęć dodatkowych poza przed-
szkolem, cena za przedszkole
prywatne, proponujące znacznie
atrakcyjniejszą ofertę, będzie
niewiele się różniła. W ten spo-
sób państwo zrzuciłoby z siebie
część ciężaru, który samo na
siebie nałożyło, gdyż zgodnie 
z nowelizacją ustawy od 
1 września 2015 roku wszystkie
dzieci 4-letnie, a od 2017 roku
także 3-letnie będą miały prawo
do edukacji w przedszkolach
publicznych. Paradoksalnie
ustawa, która miała wyrówny-
wać szanse, najbardziej ude-
rza w rodziny najuboższe. Ko-
mentując inne reformatorskie
posunięcia minister Szumilas,
Tomasz Terlikowski napisał w ty-
godniku „Do Rzeczy”, że „jej
chodzi (…) o zrealizowanie pla-
nu politycznego, a nie o dobro
dzieci”. Tomasz Cukiernik



Do zdarzenia doszło 12
września. O całej sprawie
śledczych powiadomili pra-
cownicy placówki. Dwaj 
17-latkowie, Piotr K. i Ma-
teusz W., po tym jak pro-
kuratorzy wszczęli śledz-
two w tej sprawie, usłysze-
li zarzuty udziału w bójce
i pobiciu, w którym ofiara
została narażona na utratę
życia. Odpowiedzą także za
dopuszczenie się innej
czynności seksualnej na
osobie małoletniej. Dodat-
kowo Piotr K. usłyszał za-
rzut naruszenia nietykal-
ności cielesnej. Za to, co zrobili oskarżeni,
grozi do 12 lat więzienia.

Piotr K., decyzją Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu, ma też policyjny dozór,
a także zakaz zbliżania się do swojej ofia-
ry. Drugi z oskarżonych trafił na miesiąc
do aresztu. Za niespełna miesiąc skoń-
czy 18 lat i opuści dom dziecka. Nie było
to pierwsze tego typu zdarzenie z jego
udziałem. Wcześniej był karany za po-
bicie innego wychowanka domu dziecka

i napastowanie seksualne wychowaw-
czyni.

12-latek, zaatakowany przez star-
szych wychowanków, przeżył koszmar.
Jest teraz pod opieką psychologów i le-
karzy. Śledczy zastanawiają się natomiast
nad ewentualnym postawieniem zarzu-
tów opiekunom, którzy feralnego dnia
sprawowali opiekę nad wychowankami
domu dziecka.

źródło: RMF24
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WWaałłbbrrzzyycchh  

Kto zaniedbał swoje obowiązki i kto nie dopilnował młodzieży - to sprawdza
prokuratura po dramatycznych wydarzeniach, do jakich doszło w wałbrzyskim
domu dziecka Promyk. Dwaj 17-latkowie dopuścili się drastycznego prze-
stępstwa seksualnego na 12-latku. Ze względu na dobro ofiary śledczy nie ujaw-
niają szczegółów.

KKoosszzmmaarr  1122--llaattkkaa  ww  ddoommuu  ddzziieecckkaa..  
JJeesstt  śślleeddzzttwwoo

RReeggiioonn  

W Ośrodku Szkolenia KW PSP w Miliczu trwały intensywne szkolenie 30
strażaków. Jest to nietypowa grupa słuchaczy, ponieważ przed kilkoma laty
wszyscy ukończyli szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej i mają już za sobą spory staż w strukturach PSP Dolnego Śląska.

Obecny kurs, którego oficjalne
rozpoczęcie miało miejsce w dniu
16 września, umożliwił jego
uczestnikom zdobycie szlifów pod-
oficerskich.

Zgodnie z obowiązującymi wy-
mogami, realizację bogatego pro-
gramu szkolenia, które potrwa
do 12 grudnia br. rozpoczęły za-
jęcia w komorze dymowej. Tu
każdy z uczestników kursu pod-
dany został ważnemu egzamino-
wi wytrzymałościowemu. Bez tego
progu, który każdy strażak musi
pokonać, nie ma mowy o dopusz-
czeniu do kolejnych zajęć i pozy-
tywnym zakończeniu całego kur-
su. Tym większa więc satysfakcja
z faktu, iż komorę pozytywnie za-
liczyli wszyscy kursanci.

Jak zawsze, tak i teraz kurs
określony jako szkolenie  uzu-
pełniające strażaka PSP, zakończą
egzaminy końcowe, które prze-
prowadzi komisja Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie. Kierownikiem kursu
został mł. bryg. Marek Kitka, a zajęcia
przeprowadzi  grono doświadczonych
instruktorów, powiększone o nowych. Są
to mł. asp. Zbigniew Żurowski, który pro-
wadzi zajęcia m.in. z zarządzania kry-

zysowego i ochrony ludności, a także mł.
kpt. Grzegorz Sobieraj prowadzący szko-
lenie z informatyki. Zajęcia obejmują za-
równo szkolenie teoretyczne jak i prak-
tyczne.

źródło: kwpsp.wroc
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Tajemnicza moc zwierząt 
Już starożytni doceniali wpływ

zwierząt na zdrowie człowieka. W mito-
logii sumeryjskiej  bogini Gula, która od-
powiadała za posiadanie tajemnej wiedzy
dotyczącej chorób i ozdrowień, zawsze
obok siebie miała psa.   Natomiast  Anu-
bis, bóg aptekarzy i lekarzy przedsta-
wiany był z głową psa. W starożytnej Gre-
cji  ludzie wierzyli, że psy są wysłanni-
kami boga Asklepiosa i posiadają cu-
downą moc uzdrowień. Hodowano 
i szkolono psy, aby lizały ludzi i często 
z nimi przebywały. Na tabliczkach ka-
miennych z tamtych czasów można prze-
czytać historie ludzi cudownie ozdro-
wiałych dzięki kontaktom z psami. Św.
Roch, patron lekarzy i aptekarzy, jako
święty chroniący od zarazy, również po-
siada wiele swoich ołtarzy, gdzie przed-
stawiany jest w towarzystwie psa z chle-
bem w pysku.  

Dzisiejsza nauka rozwiązała tajemni-
ce cudownie uzdrawianych ludzi za po-
mocą zwierząt. To nie tajemne moce
płynące od zwierząt, a psychologiczny
aspekt przebywania w bliskości człowie-
ka i zwierzęcia. 

W IX wieku w Belgii, Anglii czy też Nie-
mczech zaczęły powstawać wyspecjali-
zowane ośrodki,  w których zwierzęta od-

grywały zasadniczą rolę, a ich towarzy-
stwo stanowiło naturalną  terapię dla
chorych psychicznie, niepełnospraw-
nych i epileptyków.  

W trakcie II wojny światowej w ame-
rykańskiej armii karierę zrobiła  suczka
o imieniu Smokey. Pies był wykorzysty-
wany w szpitalu wojskowym jako tera-
peuta.  Okazało się, że obecność psa
przyczyniła się do szybszego powrotu do
zdrowia wielu rannych żołnierzy. Suczka
Smokey swoją służbę szpitalna pełniła
przez 12 lat. Inny przypadek psa kape-
lana wojskowego przyczynił się do roz-
poczęcia specjalnego programu treso-
wania psów dla potrzeb terapeutycz-
nych w różnych instytucjach,  gdzie
przebywali chorzy. Elania Smith, która
pracowała w szpitalu wojskowym w An-
glii jako pielęgniarka,  była świadkiem,
jak pozytywnie wpływała obecność psa
rasy Golden Retriver, który do szpitala
przychodził razem z kapelanem. Od
1976r. Smith wdrożyła swój program 
w USA przygotowując psy do terapii. 

Do serca przytul psa, weź na kolana
kota 

W XX wieku zgromadzone wcześniej
doświadczenia owocują dynamicznie roz-
wijającą się nową dziedziny medycznej,

w której nie lekarstwa a obecność
zwierząt jest kluczem do leczenia ludzi. 

W Stanach Zjednoczonych w 1977r.
powstaje pierwszy oficjalny ośrodek  pod
nazwą Delta Society z siedzibą w Port-
land. 

Organizacja ma wiele sukcesów 
w badaniu więzi miedzy człowiekiem 
a zwierzęciem. W sposób naukowy po-
twierdza i propaguje przydatność terapii
z udziałem zwierząt. 

W 1981r. w Australii,  w Melbourne
zakończyło się powodzeniem kolejne
doświadczenie przeprowadzone na lu-
dziach starszych, przebywających 
w domu starców. Przez pół roku z ludź-
mi w podeszłym wieku i schorowanymi
przebywał pies o imieniu Honey. Prze-
prowadzone badania wykazały, że obec-
ność psa  radykalnie poprawiła nastro-
je w śród pensjonariuszy, częściej uś-
miechali się, wykazywali optymizm, czu-
li się szczęśliwsi. Przeprowadzane doś-
wiadczenia już na szeroką skalę wyka-
zały, że dotykanie zwierząt przez człowie-
ka oraz człowieka przez zwierzę tworzy
wyjątkowy związek, który działa tera-
peutycznie. Doświadczenia naukowe jed-
noznacznie udowodniły, że pieszczenie
psa czy też kota, nie rzadko tylko prze-
bywanie ze zwierzakiem w tym samym
pomieszczeniu posiada relaksujący
wpływ na człowieka. Wpływają na ludz-
ka psychikę, zmniejsza ciśnienie krwi,
zmniejsza zagrożenie zawału serca, ner-
wicy. Człowiek czuje się bardziej szczęś-
liwszy i optymistyczny.  

Zwierzęta u boku człowieka leczą
naturalnie

W 1984 roku Michael J. McCulloch –
psychiatra przedstawił formalnie bez-
pośredni wpływ zwierzęcia na człowieka. 

Psychiatra Eleanora M. Woloy za-
uważa, że  związek ze zwierzęciem staje
się wspomnieniem nadziei na jedyny 
w swoim rodzaju związek. 

Wpływ zwierząt na ryzyko chorób
serca było przedmiotem badań dr W.P.
Anderson. Badania przeprowadzono 
w Baker Medical Research w Melbourne
na grupie 1741 ochotników. 

Wyniki były zaskakujące. Osoby po-
siadające zwierzęta miały znacznie niższe

skurczowe ciśnienie krwi, poziom trój-
glicerydów niż osoby nie posiadające
zwierząt. 

W wydawnictwach naukowych obec-
nie nie ma miesiąca aby nie ukazał się
kolejny artykuł na temat skuteczności
zwierząt w tzw  animaloterapii.  Zwierzęta
skutecznie wspomagają lekarzy w wielu
dziedzinach. Dr Toeplitz z Wydziału Psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego-
badała wpływ zwierząt na samopoczucie
i stan zdrowia ludzi po 65 roku życia.
Okazało się, że osoby obcujące na co
dzień ze zwierzęciem rzadziej popadają 
w depresję i cieszą się lepszym zdrowiem.
Na stronie internetowej Instytutu Psy-
chologii Zdrowia z Warszawy można
przeczytać opublikowany materiał „Zwie-
rzę w rodzinie a przystosowanie” 
- „(...)Współcześnie, coraz bardziej po-
pularnym staje się pogląd, iż kontakt ze
zwierzęciem ma korzystnie stymulujący
wpływ na niemalże każdą ze sfer rozwo-
ju dziecka - fizyczną, emocjonalną,
społeczną czy nawet intelektualną (Kre-
mer,1995; Kosmicki, 1997). Ilman (1995)
wskazuje, że towarzystwo psa, kota
działa na dzieci także antystresowo.” 

Zwierzęta również skutecznie reso-
cjalizują więźniów i młodocianych prze-
stępców. Pierwsze doświadczenie prze-
prowadzono w latach siedemdziesiątka 
w Niemczech. W zakładzie poprawczym
dla dzieci i młodzieży zauważono, że
szybciej resocjalizują się osoby mające
kontakt ze zwierzakami niż za pomocą
tradycyjnie w tym ośrodku stosowanych
metod. Podobne rezultaty uzyskano 
w późniejszym czasie w więzieniach.
Kontakt ze zwierzętami sprzyja rozwojo-
wi emocjonalnemu i wyrabia poczucie
obowiązku czy odpowiedzialności. Psy,
koty, konie czy delfiny przyczyniają się do
zdrowszego i dłużnego życia ludzi, szko-
da tylko, że ludzie nie potrafią odwza-
jemnić  uczucia zwierząt i  zrewanżować
się za okazywaną pomoc.  Każdego roku
„obojętność”  jest przyczyną wielu tragedii
małych przyjaciół człowieka. Giną 
z głodu, pod kołami samochodów, za-
marzają zimą,   a często również są obiek-
tem znęcania się dla zabawy. 

Dariusz Gustab 
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Zaadoptuj – Podaruj im życie
Dwa śliczne kotki szukają domu. Przy-
szły na świat w piwnicy starego bu-
dynku, w ostatniej chwili ocalone przed
okrutną śmiercią. Wesołe i zabawne ko-
ciaki spragnione są ciepłego domu i
opiekuńczości, to jedyna ich szansa aby
żyć. Większość małych, bezdomnych
kotków nie radzi sobie w środowisku i
często nie jest wstanie przeżyć nawet
pierwszej zimy. Czekają na dobrych lu-
dzi, którzy podarują im życie. Kotki są
bardzo ufne i  zżyte ze sobą, przeszły już wizytę u lekarza weterynarii, po-
trafią załatwiać się w kuwecie, są odpchlone.    Kontakt: tel. 604 05 86 85

Coraz częściej medycyna wy-
korzystuje zwierzęta do lecze-
nia ludzi. W wielu szpitalach 
w USA  psy czy koty pomagają
pacjentom szybciej wracać do
zdrowia. Dla właścicieli psów 
i kotów w niektórych ubezpie-
czalniach pojawiły się zniżki 
w ubezpieczeniach na życie.
Badania dowodzą, że u właści-
cieli zwierząt istnieje mniejsze
ryzyko zawału serca, niższe
ciśnienie i poziom cholestero-
lu oraz większe poczucie włas-
nej wartości i lepsze zdrowie
psychiczne.

Zwierzęta potrafią uzdrawiać
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R E K L A M A

RReeggiioonn

Wystarczy usiąść na wózku, założyć
słuchawki z zamontowaną na nich rurką,
dmuchnąć w nią powietrze, przechylić
głowę i w zasadzie można jechać - po-
wiedział konstruktor wózka Marcin Skó-
ra.

Pojazd przygotował w ramach swojej
pracy magisterskiej. - Chciałem zrobić
coś działającego i przydatnego. Prototyp
przygotowałem w ciągu jednego roku
akademickiego - wyjaśnił wynalazca.

Impulsem, który zasygnalizuje
urządzeniu, że użytkownik chce ruszyć
z miejsca jest dmuchnięcie powietrza 
w umieszczony w rurce czujnik ciśnienia
oraz ruch głowy.

Kierunek ruchu
pojazdu i jego szyb-
kość zależą od po-
chylenia głowy osoby
sterującej. - Jeśli od-
chylimy głowę pod ja-
kimś kątem w lewo
lub w prawo, to wó-
zek skręci we wska-
zaną przez nas stro-
nę. Im bardziej głowa
jest pochylona, tym
szybciej można je-
chać - powiedział
konstruktor.

Wózek porusza się
na czterech kołach, z
czego dwa są napę-
dzane osobnymi sil-
nikami. Zakładane
na głowę słuchawki i
umieszczone na nich
elementy, pełnią
funkcję „modułu ste-
rującego“ urządze-
niem.

- Słuchawki służą
tylko do tego, aby za-
mocować na nich
niezbędne urządze-
nia. Głównym ele-
mentem pomiarowo-
sterującym jest płyt-
ka elektroniczna, którą trzeba było za-
mocować na głowie osoby sterującej.
Właśnie na niej umocowano też rurkę 
i czujnik ciśnienia - wyjaśnił Skóra.

Konstruktor przyznał, że jemu kiero-
wanie wózkiem nie sprawia już kłopotów.
Jednak osoby, które próbowały tej sztu-
ki, za pierwszym razem poruszały się 
z „dużą dozą asekuracji“. - Nie było to ste-
rowanie z precyzją co do centymetra, ale
podstawowe ruchy opanowywały szybko
- zaznaczył.

Wózek sterowany oddechem najbar-
dziej przyda się chorym, którzy nie mają
wystarczającej siły w nogach i rękach, by
kierować zwykłym wózkiem. Będzie
służył też osobom o sparaliżowanych
kończynach, ale mogącym swobodnie po-
ruszać głową.

Marcin Skóra swój projekt chce roz-
wijać w ramach przygotowywanej pracy
doktorskiej. - Zamierzam dopracować
sposób sterowania, by pojazd był jeszcze
bardziej intuicyjny i przyjazny użytkow-
nikowi. Chciałbym też zastosować no-
wocześniejsze silniki w pojeździe oraz
sprawić, by był odporny na awarie elek-
troniki, układu napędowego - zapowia-
da wynalazca.

Jak przyznaje, już napisało do niego
kilka osób, które korzystają z wózków in-
walidzkich i chciałyby przetestować no-
watorską konstrukcję. Ze strony prze-
mysłu i inwestorów na razie nie ma od-
zewu, choć mile widziani byliby sponso-

rzy pomagający w dalszych pracach nad
wózkiem.

Na razie trudno oszacować, jak duży
może być koszt urządzenia. - Spraw-
dzałem, ile pieniędzy potrzebowałem na
wykonanie prototypu. Koszt wykorzys-
tanych części to około 2,5 tysiąca zł. Jed-
nak wyliczenia te nie obejmują kosztów
zatrudnienia pracownika czy wypo-
sażenia warsztatu - podkreślił.

Dodał, że prawdopodobnie nie będzie
mógł opatentować technologii, jeśli jej
konstrukcja będzie powszechnie znana,
bo została dokładnie opisana w me-
diach. - Natomiast patent nie jest prze-
cież tak bardzo potrzebny, ważne, aby
wózek służył ludziom - powiedział Skó-
ra.

źródło:PAP
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WWrrooccłłaaww

Atakiem na konwój wojskowy oraz
strzelaniną z terrorystami w wykona-
niu studentów Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Lądowych rozpoczął się
w czwartek po południu Dolnośląski
Festiwal Nauki.

Na plac Gołębi wjechały trzy wojsko-
we samochody bojowe. Jechały w szyku
jaki obowiązuje podczas patroli, w jakich
w Afganistanie uczestniczą polscy żołnie-
rze.

Pokaz oglądało kilkaset osób. Kpt. Zie-
lichowski zwrócił się do nich, aby się ro-
zejrzały, czy obok nie stoją podejrzane
osoby. – Walka w mieści jest utrudniona,
bo terroryści chowają się w tłumie,
udają zwykłych przechodniów – mówił.

Kiedy hummery podjeżdżały do fon-
tanny wybiegło przed nie dwóch młodych
mężczyzn. Jeden z nich miał reklamów-
kę, przy której zaczął grzebać. Żołnierze
z patrolu najpierw oddali w jego kie-
runku strzały ostrzegawcze, a kiedy nie
reagował postrzeli podejrzane napastni-
ka.

- Terroryści potrafią ukryć ładunek
wybuchowy w najróżniejszych miejs-
cach. Zdarza się, że robią odlew kra-
wężnika w takich sposób, że na pierwszy
rzut oka nie widać, że ukryta jest w nim
bomba – tłumaczył wykładowca.

Ładunki wybuchowe mogą być odpa-
lane za pomocą kabla, drogą radiową
albo wybuchają po nadepnięciu na bom-

bę lub w zamachu samobójczym.
Potem żołnierze pokazywali jak prze-

szukują najbliższe otoczenie każdego 
z pojazdów. Następnie zajęli się „rannym”
zamachowcem, który próbował jeszcze
użyć granatu.

Kiedy neutralizowali niewybuch, jeden
z pojazdów opanowali „terroryści” ukry-
ci w tłumie i rozpoczęła się gwałtowna
strzelanina. W powietrzu czuć było za-
pach prochu. Niektórzy widzowie
zasłaniali uszy, huk w Rynku był spory.
Ostatecznie żołnierze poradzili sobie z na-
pastnikami.

Największe zainteresowanie wzbudził
pokaz wśród męskiej części publicznoś-
ci. Zaniepokojeni turyści z zagranicy 
z niepokojem dopytywali przechodniów 
i wojskowych obsługujących pokaz, co to
się dzieje.

źródło:wroclaw.pl
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Przedszkole Niepubliczne BAJKA
oraz Oddział Żłobkowy
ul. Bogusławskiego 2  Wałbrzych
tel.74 84 232 09
tel.502 249 174

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

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

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

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

Wałbrzych:                                                     Świebodzice:                                                  Boguszów-Gorce: 

Tel. 602 231 533

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

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

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

Rozwój intelektualny przedszkolaka 
w badaniach Loeb i in.

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

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

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

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

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

Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie
wpływa na rozwój wszystkich umiejętnoś-

ci. Dziecko systematycznie uczęszczające
do przedszkola bierze udział 

w zajęciach prowadzonych
przez nauczyciela 

i specjalistów zajęć
dodatkowych. Poz-

naje na nich
nowe zagad-
nienia z za-

kresu języ-
kowego,
m a t e -
m a -

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

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

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

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

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

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

WWyybbóórr  wwłłaaśścciiwweeggoo  pprrzzeeddsszzkkoollaa  
mmaa  dduużżee  zznnaacczzeenniiee

WWyybbóórr  wwłłaaśścciiwweeggoo  pprrzzeeddsszzkkoollaa  
mmaa  dduużżee  zznnaacczzeenniiee

nnoowwee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa

zzaabbaawwaa,,  zzaabbaawwaa

nnoowwii  lluuddzziiee

artykuł�sponsorowany
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Po uchyleniu przez wojewodę ze wzglę-
dów formalnych poprzedniego zarządze-
nia starosta Janusz Guzdek zmuszony
był wstrzymać wszystkie działania 
w sprawie przekazania gruntu pod zbior-
nikiem na rzecz Bielawy. Teraz je wzna-
wia, potwierdzając tym samym swoje sta-
nowisko, że ta nieruchomość powinna
być własnością gminy.

Zarządzenie wydane we września jest
ważne przez rok. Starosta, kierując się
dobrem mieszkańców Bielawy, nie będzie
zwlekał z podpisaniem aktu notarialne-
go. Przekaże nieruchomość należącą do
Skarbu Państwa najszybciej, jak to bę-
dzie możliwe, ale z troską o to, by spra-
wa została przeprowadzona poprawnie

pod względem formalnym.
Starosta od początku podkreślał, że

ma to olbrzymie znaczenie w sytuacji za-
powiadanego przez burmistrza Bielawy
procesu sądowego z użytkownikiem wie-
czystym zbiornika. Wszelkie niedo-
ciągnięcia prywatny inwestor mógłby 
w łatwy sposób zaskarżyć, co tylko
wydłużyłoby sprawę.

Po przeniesieniu prawa własności
Gmina będzie miała wszelkie dokumen-
ty, na podstawie których będzie mogła się
starać o napełnienie zbiornika wodą. 
A więc to, kiedy mieszkańcy będą mog-
li korzystać ze zbiornika, zależeć będzie
już tylko od burmistrza Bielawy.

źródło: pow.dzierzoniow

ZZbbiioorrnniikk  ddaalleejj  bbeezz  wwooddyy
SSttaarroossttaa  DDzziieerrżżoonniioowwsskkii  mmoożżee  jjuużż  nniieeooddppłłaattnniiee  pprrzzeekkaazzaaćć  ZZbbiioorr--
nniikk  WWooddnnyy  „„SSuuddeettyy““  BBiieellaawwiiee..  TToo  eeffeekktt  zzaarrzząąddzzeenniiaa  ppooddppiissaanneeggoo
nnaa  ppoocczząąttkkuu  wwrrzzeeśśnniiaa  pprrzzeezz  WWoojjeewwooddęę  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo..

SSttrrzzeeggoomm

Rozpoczyna się końcowy etap reno-
wacji cmentarza żydowskiego w Strze-
gomiu. 15 września br. przyjechała do
Morawy trzecia już grupa młodych bez-
robotnych z powiatu Barnim pod opieką
Mario Hellmich, kierownika robót 
w Strzegomiu. Młodzi ludzie z Niemiec
wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół 
w Strzegomiu pod opieką Doroty Sozań-
skiej, zastępcy dyrektora zakończą pra-
ce renowacyjne na cmentarzu żydow-
skim. W zakresie wykonywanych prac
przewidziano sprzątanie cmentarza 
i wykonanie nakrywy granitowej na mu-
rze wokół cmentarza. Wsparcie mate-
riałowe z ramienia Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu udziela uczestnikom pro-
jektu ZUK Sp. z o. o.. 

Na terenie cmentarza pracowały trzy
grupy młodych bezrobotnych z Niemiec
w ramach dwóch projektów z budżetu re-
gionalnego V – pod nazwą „W dobrej for-
mie dla MOL” z powiatu Märkisch 
- Oderland i „Droga do przyszłości" z po-
wiatu Barnim. Partnerem projektu ze
strony polskiej jest Zespół Szkół w Strze-
gomiu. Projekty wspiera Urząd Miejski 
w Strzegomiu, Gmina Wyznaniowa
Żydowska i Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwaŻydowskiego. Celem projektu
jest rozszerzenie kompetencji między-
kulturowych, poprawa umiejętności za-
wodowych i relacji interpersonalnych, do-

skonalenie umiejętności językowych 
i praca w zespole. 

Warto zaznaczyć, że projekt renowacji
cmentarza żydowskiego w Strzegomiu
opracował Günter Grützner, kierownik
projektów Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji
Zawodowych w Bad Freienwalde. Projekt
został sfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Socjalnego.

źródło:u.m.strzegom

RReennoowwaaccjjaa  ccmmeennttaarrzzaa
żżyyddoowwsskkiieeggoo  ww  SSttrrzzeeggoommiiuu
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Czy gminom potrzebna jest 
policja śmieciowa? 

R E K L A M A �

Minister środowiska Marcin
Korolec przyznaje, że co jakiś
czas słyszy postulaty stworzenia
policji śmieciowej. Według nie-
go, jeśli system gospodarowania
odpadami będzie racjonalnie
ukształtowany, a samorządy za-
czną myśleć o celach, jakie
muszą zrealizować na swoim
terenie i dopasują do nich in-
frastrukturę, to same będą pil-
nowały realizacji zobowiązań,
które są na nie nałożone. 

Dobrze posegregowany pa-
pier, plastik, szkło i metal może
być surowcem, którym samo-
rządy będą mogły również hand-
lować. Na przykład w Skandy-
nawii dobrze posegregowane od-
pady są w niektórych miejs-
cach odbierane za darmo - pod-
kreśla minister. 

Jednocześnie wyjaśnia, że
nie chciałby tworzyć dodatko-
wych organów, takich jak poli-
cja śmieciowa, bo mnożenie by-
tów kontrolnych jest dzisiaj nie-
potrzebne. 

- Jeśli w ramach formalnych

konsultacji pojawią się wnioski
o rozbudowanie jakiejś części
administracji lub dołożenie
kompetencji kontrolnych, to bę-
dziemy się nad tym zastanawiać.
Jeżeli już trzeba by było coś 
w tym kierunku zrobić, to wo-
lałbym wzmocnić wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowis-
ka, bo te instytucje już istnieją

- tłumaczy minister Marcin Ko-
rolec. 

Dodaje, że kontrola jest po-
trzebna, bo dzięki niej dowia-
dujemy się m.in. o zupełnie nie-
odpowiedzialnych ustaleniach
samorządów, takich jak zgoda
na ograniczenie odbioru odpa-
dów od mieszkańców do jedne-
go razu na kwartał. 

- Jest to kompletne nieporo-
zumienie i myślę, że takie wład-
ze zostaną odpowiednio w wy-
borach ocenione. Osobiście nie
wyobrażam sobie funkcjonowa-
nia przez trzy miesiące z odpa-
dami w piwnicy - mówi minister
Korolec. 

Przypomina jednocześnie, że
dziś wdrażanie ustawy śmie-
ciowej kontrolują nie tylko wo-
jewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska. 

- W trakcie moich podróży po
Polsce słyszałem, że gminy też
prowadzą kontrolę tego, w jaki
sposób przedsiębiorcy wy-
wiązują się z podjętych zobo-
wiązań. W niektórych przypad-
kach samorządy musiały wyty-
kać firmom błędy - wyjaśnia mi-
nister. 

Samorządom z kolei błędy
wytykają prowadzący regional-
ne instalacje przetwarzania od-
padów komunalnych. 

- Zgłaszają nam problem po-
legający na braku nadzoru gmin
nad odbierającymi odpady ko-

munalne, przez co brakuje stru-
mienia odpadów w regional-
nych instalacjach - informuje
Emilia Kołaczek z Departamen-
tu Gospodarki Odpadami Mi-
nisterstwa Środowiska. 

Problemem jest też nadzór
nad segregacją u źródła, czyli 
w domach mieszkańców. W tym
wypadku, jak tłumaczy Karoli-
na Kulicka, dyrektor Departa-
mentu Informacji o Środowisku
Ministerstwa Środowiska, nie-
zbędna jest dobra komunikacja
z mieszkańcami. 

- Zamieszanie wokół ustawy
śmieciowej w lipcu tego roku po-
kazało, jak istotny jest właściwy
dialog z mieszkańcami. Jeżeli
mieszkańcy nie będą mieli prak-
tycznych instrukcji, gdzie wrzu-
cać na przykład karton po mle-
ku, to trudno będzie sprostać
normom unijnym i zobowiąza-
niom w zakresie odpowiednich
poziomów recyklingu i odzysku
- uważa Karolina Kulicka. 

źródło:portalsamorzadow

Jeśli samorządy racjonalnie ukształtują gospodarowanie odpadami, to niepotrzebna będzie policja śmiecio-
wa, bo same przypilnują realizacji nałożonych na nie zobowiązań.
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Funkcjonariusze z Komendy Powia-
towej Policji w Bolesławcu zatrzymali 
3 – osobową grupę podejrzewaną o oszu-
kiwanie starszych osób. Dwóch mężczyzn
oraz kobieta w wieku od 26 do 29 lat
wpadło po tym, jak doprowadzili do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem 
84 – letnią mieszkankę Bolesławca.

Cały proceder polegał na wyszukiwa-
niu osób w podeszłym wieku, a następ-
nie wmawianiu im, że ktoś z rodziny za-
mówił warzywa za określoną cenę. W grę
wchodziła sprzedaż ziemniaków lub ce-
buli, przy czym podawane ceny potrafiły
stanowić nawet dwukrotność tych ryn-
kowych. Taki mechanizm działania zos-
tał przez sprawców zastosowany w przy-
padku 84 – latki, jednak nie poprzesta-
li oni na samym oszustwie. Kiedy ko-
bieta płaciła za ziemniaki jednemu z po-
dejrzewanych, drugi wykorzystał tą chwi-
lę i ukradł z mieszkania 400 złotych.

W toku prowadzonych czynności funk-
cjonariusze z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Bolesławcu zabezpieczyli przy za-
trzymanych pieniądze, które między in-
nymi pochodziły z przestępstwa doko-
nanego na terenie Bolesławca. Ponadto
policjanci ustalili, że zatrzymani swoje

działania przestępcze prowadzili od około
roku na terenie województwa dolno-
śląskiego.

W związku z powyższym policjanci
proszą wszystkie osoby, które zostały w
podobny sposób pokrzywdzone albo
mają informację o zaistnieniu podobnych
zdarzeń o zgłoszenie się do Komendy Po-
licji. źródło:dolnoslaska.policja

OOsszzuukkiiwwaallii  ssttaarrsszzee  oossoobbyy  
„„nnaa  wwaarrzzyywwkkoo””
Bolesławieccy policjanci zatrzymali 3 osoby, których ofiarami działań prze-
stępczych były osoby starsze. Sprawcy wmawiali pokrzywdzonym, że ktoś 
z ich rodziny zamówił warzywa, za które trzeba teraz zapłacić. Za oszustwo
grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

RReeggiioonn

Policjanci z Posterunku Policji w
Wiązowie uratowali znajdującą się w
wodzie kobietę. Do zdarzenia doszło w 17
września 2013 roku.

Tuż przed godziną 10.00 funkcjona-
riusze zauważyli kobietę, która nie po-
trafiła samodzielnie wydostać się z rze-
ki. Z uwagi na znacznie podniesiony stan
wody i zawirowania policjanci postano-
wili natychmiast przystąpić do działań ra-
towniczych.

Obaj funkcjonariusze weszli do wody
i wyciągnęli wyziębioną 32 - latkę ratując
jej życie. Okryli ją mundurem i kocami
termicznymi.

Po udzieleniu pomocy okazało się, że
kobieta jest nietrzeźwa. Badanie wyka-
zało u niej blisko 0,7 promila alkoholu w
organizmie. Kobieta trafiła do szpitala i
obecnie jej życiu i zdrowiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.

W tym przypadku pomoc policjantów
nadeszła na czas i wszystko skończyło się
dobrze. źródło:dolnoslaska.policja

PPoolliiccjjaannccii  wwyycciiąąggnnęęllii  kkoobbiieettęę  zz  rrzzeekkii
Policjanci z powiatu strzelińskiego uratowali kobietę zanurzoną w wzburzo-
nej wodzie jednej z rzek na terenie gminy Wiązów. Funkcjonariusze weszli do
rzeki i wyciągnęli ją na brzeg. Po udzieleniu pomocy 32-latce okazało się, że
jest nietrzeźwa. Badanie wykazało blisko 0,7 promila alkoholu w jej organiz-
mie. W tym przypadku, szybko podjęte przez policjantów działania ratowni-
cze, zapobiegły być może tragedii.

WWaałłbbrrzzyycchh

Jak wynika z przeprowadzonych przez
funkcjonariuszy ustaleń, mężczyzna
około godziny 15.00 poinformował naj-
bliższych, że wychodzi na grzyby w rejon
lasów przy miejscowości Dzików. Gdy do
późnych godzin wieczornych nie wrócił do
domu, rodzina zgłosiła policji jego zagi-
nięcie.

Akcję poszukiwawczą prowadziło kil-
kudziesięciu funkcjonariuszy. W nocy
jednak nie udało się odnaleźć mężczyz-
ny. Dopiero nad ranem, gdy przygoto-
wany był już do poszukiwań śmigłowiec,
policjanci wspierani przez członków
ochotniczej straży pożarnej, odnaleźli w
lesie mężczyznę. Na jego ślad trafił poli-
cyjny pies tropiący i doprowadził on
funkcjonariuszy do zaginionego.

Mężczyzna nie odczuwał żądnych do-
legliwości, a policjantów ujął swoim po-
czuciem humoru. Mimo wszystko został
przewieziony do szpitala na obserwację
i przeprowadzenie badań.

źródło:dolnoslaska.policja

OOddnnaalleeźźllii  zzaaggiinniioonneeggoo  9977  --  lleettnniieeggoo
ggrrzzyybbiiaarrzzaa
Policjanci z Polkowic prowadząc działania poszukiwawcze, odnaleźli w lesie
starszego mężczyznę, który zgubił się zbierając grzyby. Na ślad 97 – latka tra-
fił policyjny pies tropiący. Mężczyzna, choć w chwili odnalezienia był w dobrej
kondycji i nie opuszczał go humor, został przewieziony do szpitala.

ŚŚwwiiddnniiccaa

R E K L A M A �
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Często spotykamy osoby, któ-
re przyznają, że regularnie „piją
ziółka” i niekoniecznie są to
osoby wiekowe, bowiem równie
dobrze służą ludziom młodym 
i dzieciom, którym nawet zaleca
się picie niektórych herbatek,
nie tylko dla ich walorów sma-
kowych.

Niektóre zioła wpływają kojąco
tylko na jedno schorzenie, więk-
szość jednak działa komplekso-
wo na wiele różnych dolegliwoś-
ci, nie powodując przy tym żad-
nych ubocznych skutków.

Moc rumianku - pozbądź się
bólu!

Jednym z czołowych ziół do
herbatek jest troszkę w ostat-
nich czasach zapomniany ru-
mianek. Herbatka rumianko-
wa ma działanie rozkurczowe,
przeciwbólowe, przeciwbakte-
ryjne, pobudza trawienie a rów-

nocześnie działa wiatropędnie 
i moczopędnie, dodatkowo ułat-
wia wydzielanie gazów. Napar 
z rumianku powinny pić osoby
starsze, ale i dzieci. Przydatny
jest przy różnych dolegliwoś-
ciach wątroby i niektórych scho-
rzeniach kobiecych.

Orzeźwiająca mięta - popraw
apetyt!

Wyśmienitą herbatką orzeź-
wiającą oraz leczniczą jest her-
bata ziołowa z mięty pieprzowej.
Rozgrzewa, działa rozkurczowo,
żółciopędnie i dezynfekująco.
Poprawia pracę żołądka, wpływa
korzystnie na apetyt. Mięta za-
wiera olejki eteryczne, mentol,
garbniki, terpeny, gorycze i fla-
wonoidy, wit. C i prowitaminę A.

Melisa i lipa - dla spokoju 
i przeciw przeziębieniom!

Niezwykle cenny i lubiany

przez wiele osób jest napój
sporządzony z melisy lekarskiej.
Zioło to ma lekko cytrynowy
zapach. Zawiera olejki eterycz-
ne, garbniki, gorycze, terpeny,
kwasy organiczne, cukry i sole
mineralne. Melisa ma właści-
wości rozkurczowe i uspoka-
jające, jest zalecana w nerwi-
cach, neurastenii, nadpobudli-
wości nerwowej i bezsenności na
tle nerwowym. Zalecana na
żołądek osobom nerwowym.

Wyśmienity jest także napar
z lipy, której kwiaty charakte-
ryzują się mocnym, miodowym
zapachem. Zawiera garbniki,
śluzy, pektyny, flawonoidy, kwa-
sy organiczne, sole mineralne,
olejki eteryczne, cukry i kilka
witamin. Posiada właściwości
napotne i przeciwgorączkowe,
napar lipowy pomocny jest przy
przeziębieniach, anginach, cho-
robach nerek, pęcherza, jak
również przy nerwicach.

Herbatki z fiołka i pokrzywy
- zalecz trądzik, pobudź prze-
mianę materii!

Na trądzik młodzieńczy, czy-
li przypadłość spędzającą sen 
z powiek niejednemu nastolat-
kowi, zaleca się picie herbatki 

z fiołka trójbarwnego, zwa-
nego także bratkiem polnym.

Ma właściwości napotne i mo-
czopędne. Wspomaga walkę 
z nieżytami górnych dróg odde-
chowych i suchym kaszlem.

Niezastąpiona jest herbatka 
z pokrzywy zwyczajnej, zawie-
rająca wartościowe karotenoidy,
flawonoidy, chlorofil, witaminy 
C i A, sole mineralne: potas,
wapń, żelazo, garbniki, tłuszcze,
węglowodany oraz białka. Ma

cenne właściwości moczopędne
oraz krwiotwórcze, pobudzające
przemianę materii. Pokrzywę
zaleca się też często przy anemii
i niedokrwistości. Najwartoś-
ciowsza jest pokrzywa młoda 
i świeża, z której robi się sok
bądź młodziutkie listki dodaje
do potraw (zup, sałatek).

źródło: 
medycyna-alternatywna.wieszjak

Herbatki ziołowe - smaczne i zdrowe!
Herbatki ziołowe są doskonałym lekiem na rozmaite
dolegliwości. Są też najprzyjemniejszą formą przyj-
mowania ziół, choć czasami bywają gorzkie w sma-
ku (można je dosładzać miodem). W większości są
jednak przepyszne - głównie malinowa, z dzikiej
róży, jagodowa czy miętowa!
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Właściwości miodu lipowego
Działa on antyseptycznie i uspokajająco. Dla wzmocnienia jego

działania dobrze jest dodać go do herbaty z kwiatu lipowego. Zastoso-
wanie swoje znajduje w stanach gorączkowych, kaszlu, zapaleniu oskrze-
li. Miód ten skuteczny jest przy leczeniu przeziębień, w stanach niepokoju
i bezsenności.  Ma jasnożółtą barwę i ostry smak, z wyczuwalnym po-
smakiem lipy. Miód lipowy szczególnie ceni się za cechy wspomagające
leczenie przeziębienia i grypy. Miód lipowy ma działanie antybiotyczne,
przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie, łagodzi
stres i równoważy ciśnienie.

Właściwości miodu rzepakowego
Stosowany jest głównie przy schorzeniach płucnych i sercowych. Poza

tym również przy zaparciach, schorzeniach wątroby, nerek i przewodu mo-
czowego. Miód rzepakowy jest słodki z gorzkawą nutą i odznacza się
słomkowym kolorem. Zawiera olejki eteryczne, witaminy, aminokwasy 
i dużą ilość glukozy. Bardzo szybko ulega krystalizacji, pod wpływem któ-
rej staje się niemal biały. Miód rzepakowy ma właściwości detoksacyjne,
jest łagodny dla wątroby. Lecznicze właściwości miodu rzepakowego wy-
korzystuje się przy schorzeniach 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 sien-
nym. Jak każdy miód ma właściwości lecznicze serca i chorób przezię-
bieniowych. Ma żółtą barwę, po skrystalizowaniu przybiera kolor jas-
nobrunatny. Jest bardzo słodki. Właściwości miodu wielokwiatowego wy-

korzystuje się przy takich dolegliwościach jak: anemia, zmęczenie, zapalenie
gardła, przeziębienie. Miód wielokwiatowy pomocny jest w leczeniu cho-
rób serca, regulacji ciśnienia oraz alergii. Polecany jest szczególnie oso-
bom uczulonym na pyłki roślin, dzięki  niemu łatwiej znosi się wiosenne
alergie. 

Właściwości miodu akacjowego
Zalecany jest diabetykom, przy przeziębieniach i trudnościach tra-

wiennych oraz schorzenia nerek i przewodu moczowego. Miód akacjowy
zawiera dużą ilość fruktozy, a także izoflawony i glikozydy. Bardzo wolno
się krystalizuje. Miód akacjowy przyśpiesza regenerację błon śluzowych
żołądka, przez co zapobiega chorobom wrzodowym żołądka i dwunast-
nicy, wspomaga także trawienie. Właściwości miodu akacjowego wyko-
rzystywane są również przy schorzeniach nerek i dróg moczowych. Ten
rodzaj miodu ma działanie bakteriobójcze i moczopędne. 

Właściwości miodu gryczanego
Zastosowanie znajduje przy leczeniu nieżytów górnych dróg odde-

chowych. Sprzyja tworzeniu się kostnicy i przez wzgląd na  swoje właś-
ciwości  zaleca się jego spożywanie przy złamaniach. Pomocny jest w sta-
nach wyczerpania nerwowego, a także przy leczeniu miażdżycy, nad-
ciśnienia, zapaleniu nerek i przy grypach gorączkowych. Zawiera dużo bio-
pierwiastków.  Ma on ciemną barwę bursztynową i płynną konsystencję.
Po skrystalizowaniu kolorem przypomina mocną herbatę. Miód gryczany
łatwo rozpoznać po ostrym, lekko piekącym smaku. W odróżnieniu od in-
nych rodzajów miodu, miód gryczany zawiera substancję wzmacniającą
i oczyszczającą naczynia krwionośne - rutynę. Z tego powodu jest on po-

lecany zwłaszcza osobom starszym, szczególnie narażonym na schorzenia
układu krwionośnego. Rutyna ma także właściwości przyśpieszające go-
jenie ran zewnętrznych i wewnętrznych. Miód gryczany jest bogaty w mi-
nerały i witaminy. Ze względu na dużą zawartość magnezu zaleca się jego
spożywanie przy stanach wyczerpania nerwowego. Bursztynowy 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 nektarowych. Stosowany jest przy ane-
miach i zaburzeniach przemiany materii. Ze spadzi iglastej leczy się nieżyt
górnych dróg oddechowych. Miód ten powstaje z lepkiej substancji wy-
stępującej na drzewach i krzewach takich jak: świerki, jodły, sosny, mo-
drzewie, dęby, klony, lipy, brzozy, buki, wierzby, głóg. Ma charakterystyczny
zielonkawy kolor i korzenny smak, jednakże spośród wszystkich rodza-
jów miodu jest najmniej słodki. Właściwości miodu spadziowego wyko-
rzystywane są do produkcji syropów wykrztuśnych. Miód spadziowy ma
również działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. 

Właściwości miodu wrzosowego
Lecznicze właściwości miodu wrzosowego wykorzystywane są

głównie przy schorzeniach układu moczowego, kamicy nerkowej, zapa-
leniu jelit i biegunki. Znajduje również zastosowanie w leczeniu prostaty.
Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowaniu – pomarańczową i uzys-
kuje konsystencję galaretowatą. Charakteryzuje się ostrym, gorzkim sma-
kiem.  Ze względu na antyseptyczne właściwości, po miód wrzosowy war-
to sięgnąć w stanach zapalnych jamy ustnej. Agnes

Właściwości miodu
Miód ma walory odżywcze i lecznicze. Jest łatwo przyswajalny przez organizm. Enzymy nadają temu pro-
duktowi 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 bakterio-
bójcze. U osób wyczerpanych pracą, miód powoduje szybką regenerację organizmu. Jest jedynym w swo-
im rodzaju środkiem odżywczym dla serca, a także lekiem przy niedomaganiach tego organu. Miód ko-
rzystnie wpływa na układ nerwowy, uspokaja, wzmaga pracę umysłową, zwalcza migrenowe bóle głowy,
zwiększa odporność na zakażenia i infekcje oraz ma działanie przeciwzapalne. Dodatkowo ma zastoso-
wanie w leczeniu dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego,
chorób wewnętrznych i zewnętrznych.
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Żywność ekologiczna ma nie tylko
lepszy smak od tradycyjnie produkowa-
nej, ale jest także dużo zdrowsza. 

Badania przeprowadzone przez nau-
kowców z uniwersytetu kalifornijskiego
w Stanach Zjednoczonych wykazały, że
warzywa i owoce z upraw ekologicznych
posiadają więcej witamin i składników
odżywczych niż te z upraw, gdzie stoso-
wane są pestycydy. I tak, pomidory po-
chodzące z upraw organicznych mają nie-
mal dwa razy wyższe (o ok. 79 - 97%)
stężenie pozytywnie działających na
zdrowie przeciwutleniaczy - flawonoi-
dów (m.in. powodują one obniżenie ciś-
nienia krwi, zmniejszając ryzyko chorób
serca i udarów mózgu, wspierają natu-
ralne mechanizmy obronne naszych ko-
mórek). Owoce i warzywa z "naturalnych"
upraw mają także więcej witaminy 
C w porównaniu z roślinami uprawia-
nymi w sposób zwykły. Ponadto, z badań
angielskich naukowców wynika, że 
w mleku krów z hodowli ekologicznych
jest o 50-80% więcej antyoksydantów niż

w tym produkowanym na masową skalę.
Oprócz właściwości dobroczynnych

dla organizmu , produkcja żywności or-
ganicznej jest także  bezpieczna dla śro-
dowiska naturalnego. Kupując zatem
zdrową, ekologiczną żywność, chronimy
środowisko naturalne. 

Zasady zdrowego odżywiania
Spożywaj 4-5 posiłków dziennie bez

podjadania. Ważne jest, aby oprócz ni-
skokalorycznej żywności jadać o stałych
porach. Nie należy najadać się do syta,
tylko zaspokajać głód. 

Płyny należy pić przed posiłkiem albo
2 godziny po posiłku. Picie podczas po-
siłku nie tylko zaburza proces trawienia,
ale również jest przyczyną powstawania
gazów, wzdęć i zaparć. Ponadto podczas
jedzenia „na sucho” zjemy mniej posiłku
i jesteśmy bardziej nasyceni. 

Dokładnie gryź i przeżuwaj spożywa-
ny pokarm. 

Spożywaj produkty z niskim indeksem
glikemicznym i niskim ładunkiem glike-

micznym. Wysoki poziom insuliny sprzy-
ja nadwadze. Spożywanie produktów 
z wysokim indeksem glikemicznym po-
woduje chwilowy, szybki wzrost poziomu
glukozy we krwi. Również przetwarzanie
produktów żywnościowych podwyższa
indeks i ładunek glikemiczny.

Unikaj nadmiernej ilości cholesterolu.
Unikaj przede wszystkim tłustego,
smażonego mięsa czerwonego, które za-
stąp bądź chudym mięsem drobiowym
lub najlepiej rybami. Jeżeli już bardzo lu-
bisz czerwone mięso, lepiej przygotować
je gotowane lub pieczone. Nie polewaj je
jednak tłustymi sosami. Najważniejsze
jest w diecie duża ilość warzyw i owoców,
najlepiej jak najmniej przetworzonych, w
tym także warzywa kiszone. One bowiem
mają najwięcej witamin, minerałów.

Spożywaj ostatni posiłek co najmniej
2 godziny przed snem. 

Unikaj roślin zbieranych poza okresem
wegetacyjnym (nowalijek). Mają one prze-
de wszystkim inny skład i zamiast cu-
krów i białek zawierają azotany, które są

przyczyną powstawania w jamie ustnej
rakotwórczych nitrozoaminów. 

Pij co najmniej 1,5l płynów dziennie,
ogranicz spożywanie kawy i czarnej her-
baty. Nie należy wypijać kawy i herbaty,
która stoi kilka godzin, ponieważ tworzą
się w nich substancje szkodliwe. 

Unikaj spożywania produktów wy-
tworzonych z białej maki. Najlepiej
spożywać pieczywo ciemne, wyproduko-
wane z mąki graham lub pełnoziarnistej. 

Spożywaj jogurty naturalne, kefiry
oraz maślankę zamiast mleka krowiego,
gdyż w przeciwieństwie do niego, pro-
dukty te zawierają dobroczynne kultury
bakterii, które powodują, że produkty są
już w części „przetrawione” i są przyjaz-
ne dla flory bakteryjnej jelit. Mleko na-
tomiast zawiera kazeinę, którą orga-
nizm ludzki nie trawi, stąd też mleko jest
ciężko strawne.

Unikaj również soli i glutaminianu
sodu, które powodują nadciśnienie. 

Agnes

Żywność organiczna
Żywność organiczna  czyli żywność ekologiczna - to taka,
która została wytworzona całkowicie bez pestycydów i na-
wozów sztucznych. Czy warto jest płacić za nią wyższą
cenę niż za żywność z upraw nieekologicznych?

Żywność organiczna
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I tak na przykład, wysoki
udział nasion roślin strączko-
wych chroni przed nowotwora-
mi żołądka i prostaty. Stosowa-
nie diety wegetariańskiej powo-
duje też cofanie się zmian
miażdżycowych i ułatwia utrzy-
manie prawidłowej masy ciała.
Korzyści zdrowotne diet wege-
tariańskich wynikają z niższej
zawartości w nich nasyconych
kwasów tłuszczowych, chole-
sterolu, a większej ilości błon-
nika, magnezu, potasu, kwasu
foliowego i antyoksydantów: ß-
karotenu (witaminy A), witami-
ny C, witaminy E oraz fitoz-
wiązków. Diety te bogate są w
warzywa, owoce, nasiona roślin
strączkowych, produkty
zbożowe.

Przy diecie wegetariańskiej
należy uważać, by organizmowi
nie brakowało żelaza i pełno-
wartościowego białka. Źródłem
tego pierwszego pierwiastka są
warzywa: kapusta kiszona,
ziemniaki, buraki, dynia czy
brokuły oraz owoce: jabłka,

gruszki, śliwki, melony, mango.
Natomiast białko zawierają wa-
rzywa strączkowe, które w die-
cie wegetarian powinny zastąpić
mięso. Najbardziej znanym sub-
stytutem mięsa jest soja. To
źródło nie tylko białka, ale także
witamin z grupy B oraz potasu,
fosforu, żelaza, magnezu i wap-
nia. Jej niewątpliwa zaleta to
fakt, że przygotowanie z niej
posiłku jest naprawdę proste. 
W sklepach kupimy kotlety so-
jowe, gołąbki, pasztety i parów-
ki sojowe. Szczególnie zdrowe
jest tofu - twarożek sojowy. Na-
tomiast osoby, które nie mogą
pić zwykłego mleka, powinny
sięgnąć po jego sojowy odpo-
wiednik. Mimo niewątpliwych
zalet, soi nie powinno się
spożywać w nadmiarze. Dlatego
w bezmięsnej diecie nie może za-
braknąć fasoli, soczewicy, cie-
cierzycy, bobu czy grochu. Mają
właściwości podobne do soi, a
ponadto zawierają sporo sub-
stancji przeciwutleniających 
i fitoestrogenów.Z soczewicy

przygotujemy zupy kremy, kot-
lety, nadaje się ona też na farsz
do pierogów. Ciecierzyca dobrze
smakuje z innymi warzywami,
można z niej zrobić zupy i sałat-
ki. Groch warto łączyć ryżem,
robić z niego pasty do chleba 
i puree. Bób dodaje się do ma-
karonów, lasagne, sałatek.

Soczewica
Zielona, czerwona i żółta – ta-

kie rodzaje ziaren soczewicy
można kupić w sklepach w całej
Polsce.Każdą z nich ma odrobi-
nę inne właściwości i inaczej się
ją gotuje. Najdłużej gotuje się so-
czewicę zieloną, aby zmiękła
koniecznie musi pozostać w go-
tującym wrzątku do 60 minut.
Aby skrócić ten czas można ją
wcześniej namoczyć na co naj-
mniej dwie godziny, wtedy goto-
wanie potrwa zaledwie 40 mi-
nut. Gotowanie soczewicy żółtej
i czerwonej jest znacznie szyb-
sze. Ziarnom w tych kolorach
wystarczy zaledwie 15-20 minut
gotowania.  Posolić soczewicę

należy dopiero pod koniec goto-
wania, w innym przypadku ziar-
na stwardnieją i nie będą zbyt
smaczne, choć nadal pozostaną
jadalne. Podobnie kwaśne do-
datki - pomidory, wino czy ocet,
należy dodawać, gdy nasiona są
już miękkie. 

Soczewica zielona, czerwona
i żółta najadą się jako składnik
zup, gulaszów, pasztetów, na-
leśników, pierogów i sałatek.
Brązowa odmiana jest naj-
twardsza i nie rozpada się, przez

co doskonale nadaje się na
przykład do sałatek. Jej goto-
wanie przy uprzednim namo-
czeniu nie powinno przekro-
czyć 50 minut. Soczewica czar-
na - Beluga jest niezwykle
pożywna i smaczna. Doskonale
nadaje się jako dodatek do zup,
dań jednogarnkowych oraz pi-
kantnych przekąsek. Nie wy-
maga wcześniejszego namacza-
nia, gotuje się ją 20-25 minut.

Alexandra

Wegetariański styl życia zmniejsza ryzyko wystąpienia nie
tylko chorób układu naczyniowo-sercowego, ale także 
cukrzycy typu II, kamicy nerkowej i kamicy woreczka żółcio-
wego. Wykazano  mniejszą ilość zachorowań na nowotwory.

Zdrowy
talerz

Dieta wegetariańska a zdrowie
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Nietolerancja glukozy

Choroba może ujawnić się 
w każdym wieku,  nie tylko 
w okresie dziecięcym, ale pod-
czas dorastania, ciąży u kobiet,
dużego stresu, po silnej infekcji,
poważnej operacji itd. Obecnie
najczęściej wykrywa się celiakię
u osób 30-50-letnich, choć zda-
rzają się przypadki choroby 
u osób 80-letnich. Kobiety cho-
rują dwa razy częściej niż
mężczyźni.

Celiakia jest najpoważniejszą
nietolerancją pokarmową
człowieka.  Częstość zachorowań
określa się przynajmniej 1:100
osób. W Polsce wykrywa się je-
dynie niewielki odsetek wszyst-
kich przypadków. Przyjąć należy,
że choruje około 380 000 osób,
z czego ogromna większość, bo
aż około 360 000 osób nie jest

świadomych choroby.
Najpowszechniejszą konsek-

wencją nieleczonej celiakii jest
anemia wiążąca się z niedobo-
rem żelaza oraz podwyższony
cholesterol, ale także osteopo-
roza, która atakuje coraz
większą grupę Polaków. Nie
mniej niebezpieczną konsek-
wencją zaniedbań w leczeniu ce-
liakii jest wzrost zachorowal-
ności na nowotwory układu po-
karmowego u osób ze zdiagno-
zowaną choroba trzewną. Tu
na pierwszy plan wysuwa się
chłoniak jelita cienkiego, o któ-
rym wiadomo, że u pacjentów ze
zdiagnozowaną celiakią wystę-
puje nawet czterdzieści razy
częściej niż u osób, u których
nie stwierdzono choroby trzew-
nej. Duże niebezpieczeństwo

stanowią również zaburzenia
psychiczne, w tym stany depre-
syjne, z którymi zmaga się co
dziesiąty chory, w przypadku
kobiet brak zainteresowania
przestrzeganiem zasad diety
bezglutenowej  może zaś owo-
cować również trudnościami 
z zajściem w ciążę, a także
skłonnością do poronień. 

Gluten jest czynnikiem to-
ksycznym w celiakii, alergii, ale
także w niedawno opisanej przez
naukowców i lekarzy nad-
wrażliwości (tzw. gluten sensiti-
vity). 

Produktami naturalnie bez-
glutenowymi są: kukurydza,
ryż, ziemniaki, soja, proso, gry-
ka, tapioka, amarantus, ma-
niok, soczewica, fasola, sago,
sorgo, orzechy, a także mięso,

owoce i warzywa.
Za bezglutenowe uznaje się

również produkty przetworzone,
w których  zawartość glutenu
nie przekracza 20 ppm (20 mg
na kg) i oznacza się je między-
narodowym znakiem przekreś-
lonego kłosa.

Zabronione w diecie bezglu-
tenowej są: pszenica (także or-
kisz), jęczmień, żyto i zwykły
owies i wszystkie produkty z ich
dodatkiem.

W obrocie żywnością bezglu-
tenową można spotkać produk-
ty, w których wprawdzie zasto-
sowano pszenicę, jednakże skro-

bia pszenna w takich produk-
tach pozbawiona jest glutenu. 

Obecnie na polskim rynku
obecne są nie tylko gotowe pro-
dukty w postaci pieczywa czy
półprodukty niezbędne do ich
wytworzenia, ale również  ciast-
ka, ciasteczka, musli, wędliny
czy makarony. W Wałbrzychu
tego typu produkty dostępne
są w sklepie ze zdrową żywnoś-
cią „Kropka” mieszczącym się
przy ul.Niepodleglości 114
(dzielnica Podgórze).

Alexandra

Celiakia (inaczej choroba trzewna) to trwająca całe życie immunolo-
giczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nieto-
lerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy,
życie, jęczmieniu, owsie). W efekcie toksycznego działania glutenu
wchłanianie pokarmu jest upośledzone, co prowadzi do wystąpienia
różnorodnych objawów klinicznych. Jedyną metodą leczenia celiakii
jest stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej.
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