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Służba
zdrowia
- czy to już
eutanazja?!

W Polsce tysiące pacjentów rocznie umiera
z powodu braku refundacji najnowszej gene-
racji leków, złego systemu służby zdrowia
oraz błędów lekarzy. str. 3
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Na Dolnym Śląsku mimo pro-
ekologicznych inwestycji nadal
występują przekroczenia do-
puszczalnych stężeń szkodli-
wych związków w powietrzu.
Dużym problemem jest emisja
pyłów i gazów z kotłowni węg-
lowych i domowych pieców. Sy-
tuację ma poprawić program
„KAWKA“, finansowany przez
fundusze ochrony środowiska.
Jak powiedział prezes zarządu

Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu
Marek Mielczarek, w wyniku
realizacji programu zmniejszy
się emisja dwutlenku węgla
o 4,8 tys. ton w ciągu roku. „Do
powietrza, którym oddychają
mieszkańcy dolnośląskich
miast trafi także mniej niebez-
piecznych pyłów: PM10
i PM2,5. Ich emisja zmniejszy

się w sumie o blisko 60 ton
w ciągu roku“ - zapowiedział.
Pieniądze w ramach programu
„KAWKA“ zostaną m.in. prze-
znaczone na: ocieplanie bu-
dynków, wymianę stolarki
okiennej w budynkach wielo-
rodzinnych, budowę sieci
ciepłowniczych, wymianę
kotłów węglowych na gazowe
oraz montaż instalacji solar-
nych.

Łączna wartość przedsięwzięć
zgłoszonych do dofinansowania
wynosi ponad 41,4 mln zł, na-
tomiast wnioskowana wysoko-
ść wsparcia z funduszy ochro-
ny środowiska to 35,7 mln zł.
„Wysokość dofinansowania
może wynieść nawet 90 proc.
kosztów kwalifikowanych,
z czego do 45 proc. to pieniądze

w formie bezzwrotnej dotacji ze
środków NFOŚiGW, a 15 proc.
ze środków WFOŚiGW we
Wrocławiu. Natomiast do 30
proc. może wynieść pożyczka ze
środków WFOŚiGW we
Wrocławiu“ - twierdzi Mielcza-
rek.

źródło:PAP

Szczawno-Zdrój
dostanie pieniądze na walkę
z zanieczyszczonym powietrzem
Szczawno-Zdrój, Nowa Ruda, Wrocław, Jelenia Góra i Legnica dostaną ponad 35 mln zł
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na inwestycje, dzięki którym ma spaść w powietrzu ilość CO2 i szkodliwych pyłów.

Jeszcze nie ucichło echo wydarze-
nia z października z Sulikowa na Dol-
nym Śląsku, gdzie stróże prawa: po-
licjant i strażnik miejski pobili 57
mężczyznę do nieprzytomności, by
zaledwie miesiąc później kolejny poli-
cjant w naszym regionie zachował się
jak bandyta. Tym razem ofiarą okazał
się mężczyzna pracujący w straży
pożarnej w Czadrowie (powiat Ka-
mienna Góra) nocą do domu, gdzie
mieszkał strażak, wtargnęło trzech
mężczyzn. Jednym z nich był poli-
cjant. Ciężko pobili oni mężczyznę tyl-
ko dlatego, że spotykał się on
z dziewczyną, której uczuciem darzył
również funkcjonariusz Policji. Młody
strażak trafił do szpitala, a zazdrosny
policjant do aresztu na 24 godziny.
Agresywny stróż prawa, aby opuścić
areszt musiał zapłacić 5 tysięcy kau-

cji. Jak informuje Policja, funkcjona-
riusz w dniu napaści nie miał na so-
bie munduru i nie posiadał broni. Zos-
tał zawieszony w czynnościach służbo-
wych i wszczęto przeciwko niemu
czynności dyscyplinarne. Strażak
musiał pozostać w szpitalu, a krzep-
ki policjant będzie oczekiwał na to, co
orzeknie Sąd w jego sprawie.

Alexandra

Policjant
jak bandyta
Policjant wraz z dwoma ko-
legami wtargnęli w nocy
do domu innego mężczyz-
ny - pracownika straży
pożarnej i ciężko go pobili.
Najprawdopodobniej za-
zdrosny policjant, ze złama-
nym sercem, w taki sposób
próbował rywalizować o ko-
bietę.
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W kolejce po zdrowie
czy tylko po nadzieję?

Każdego ranka pod przychodniami
ustawiają się długie kolejki pacjentów,
nikt nie zważa na to, że są to chorzy gdzie
godzinami wyczekiwanie pod gołym nie-
bem jest dla nich horrorem. A później
długimi miesiącami, a nierzadko latami,
wyczekują wizyty do specjalisty. Rząd
fundując ludziom taki system służby
„zdrowia” być może ma nadzieję, że to ich
zniechęci do wizyty u lekarza i zostaną
w domu, a choroba jakoś sama przejdzie.
Trzeba pamiętać o słowach posłanki Jo-
anny Muchy z PO zasiadającej 3 lata
temu w komisji zdrowia, która ze szcze-
rością o starszych ludziach powiedziała
w 2011r.: „chodzą do lekarza co dwa ty-
godnie dla rozrywki". Pani poseł również
nie widziała sensu, aby operować ludzi
w podeszłym wieku.

Najgorzej jest pod koniec każdego
roku, kiedy szpitalom kończą się pie-
niądze z kontraktów z NFZ-em i na naj-
prostsze badania trzeba czekać co naj-
mniej do stycznia. Jak podaje „Fakt”, na-
wet tysiąc Polaków rocznie może umie-
rać na raka nerki, bo urzędnicy z Mi-
nisterstwa Zdrowia i NFZ zmuszają le-
karzy do stosowania starego, niesku-
tecznego leku. - To eksterminacja pa-
cjentów - komentuje prof. Cezary Szczy-
lik, ordynator onkologii w Wojskowym In-
stytucie Medycznym. Lekarze zamiast le-
czyć stają się ekonomistami liczącymi
każdy grosz, by przetrwać do końca
roku. Pod koniec zeszłego roku stacja
TVN24 poinformowała, że na wizytę u en-
dokrynologa w jednej z przychodni we
Wrocławiu trzeba czekać… ponad 7 lat,
a na dodatek wpisanie na listę wcale nie
oznacza gwarancji wizyty u lekarza.
W Czeladzi (woj. śląskie) pacjent zgłosił
się do szpitala z silnym bólem klatki pier-
siowej (objawy zawału serca). Lekarka
przyjmująca bez żadnych badań i kon-
sultacji kazała czekać na badanie sześć
godzin lub jechać do… lekarza rodzin-
nego. W hospicjum nie można podać
choremu drogich darowanych leków, bo
NFZ płaci za to, że w takich placówkach
ludzie umierają, a nie zdrowieją! (histo-

ria opisana w Gazecie Wyborczej). Jak
informuje niezalezna.pl, szpital w Skier-
niewicach wezwał karetkę pogotowia
z oddalonej o 70 km Łodzi, aby przewieźć
pacjentkę na inny oddział, oddalony
o 200 m. Po niecałej godzinie, pacjentka
zmarła. Minister zdrowia uruchomił pro-
cedurę usunięcia z listy refundacyjnej je-
dynego (ale bardzo drogiego) leku dla
dzieci chorych na zespół Huntera. Dzię-
ki terapii enzymatycznej chore dzieci żyją
i funkcjonują normalnie, ale bez niej cze-
ka ich szybka śmierć.

Pieniądze, pieniądze,
pieniądze - nie wszyscy

lekarze są aniołami

Powszechność powyższych skanda-
licznych przypadków potwierdza spra-
wozdanie NIK za rok 2012, w którym ne-
gatywnie oceniono realizację podstawo-
wego zadania NFZ, jakim było zapew-
nienie równego dostępu do świadczeń dla
osób ubezpieczonych. Skrytykowano też
system ratownictwa medycznego, wyty-
kając mu m.in. niewystarczającą obsa-
dę osobową czy przekraczanie ustawo-
wego czasu dojazdu do chorego. Z ra-
portu Izby wynika, że co trzeci szpital nie
wykorzystywał odpowiednio sprzętu za-
kupionego dzięki unijnym dotacjom.
W rezultacie często nowoczesne i spe-
cjalistyczne urządzenia, których brako-
wało w niektórych szpitalach, przez wie-
le miesięcy stały nieużywane w innych.
Ponadto NFZ nie sprawdza odpowiednio
często jakości usług medycznych, za
które płaci. Ośrodki podstawowej opieki
zdrowotnej są kontrolowane raz na
24 lata. Jakość i dostępność świadczeń
medycznych w Polsce pozostaje prak-
tycznie poza kontrolą - stwierdza spra-
wozdanie NIK.

Efekt jest taki, że jak szacują eksper-
ci z Instytutu Zdrowia Publicznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, co roku tylko
z powodu pomyłek lekarskich umiera od
7 do nawet 23 tys. osób! Na przykład
w ubiegłym roku w Świdnicy jednego
z uczestników wypadku drogowego prze-
wieziono do szpitala, ale szybko z niego
został zwolniony. Kilka dni później zmarł,

okazało się że ma połamane żebra
i krwiaka mózgu. W 2012r w Świdnicy
kobieta wypadła przez okno, a lekarz któ-
ry przyjechał na miejsce uznał, że to nie
człowiek leży lecz manekin. Dopiero pół
godziny później, kiedy otrzymano dru-
gie wezwanie do tego samego zdarzenia,
okazało się, że obsługa karetki popełniła
błąd uznając leżącą kobietę za maneki-
na. Lekarz stwierdził zgon.

NIK zawiadomiła prokuraturę o do-
konywanych przez dyrekcję szpitala
w Gorzowie Wielkopolskim niegospo-
darnych, nielegalnych, z przekrocze-
niem uprawnień, transakcjach z firma-
mi handlującymi długami, w następstwie
czego poniesiono szkodę w wysokości co
najmniej 2,8 mln zł. Z kolei szpital MSW
w Gdańsku wykonywał zabiegi gastro-
skopii i kolonoskopii w poradni, ale roz-
liczał je ponad pięć razy drożej - jak
w trybie szpitalnym, na czym NFZ stra-
cił ponad 2 mln zł. Prywatne kliniki oku-
listyczne Lexum usuwają zaćmę o 1/3 ta-
niej niż szpitale publiczne. Ordynator
szpitala Latawiec w Świdnicy za oszustwo
i wykorzystanie danych osobowych pa-
cjentów oraz za fałszowanie dokumentów
został skazany na 1,5 roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu na dwa lata
i grzywnę w wysokości 30 tys. zł. Na do-
datek z nieprawidłowościami i marno-
trawstwem w publicznych szpitalach nie
walczy się, bo nie jest to nikomu na rękę

(poza podatnikami). Portal naTemat.pl na-
pisał o doktor Małgorzacie Marczewskiej,
która straciła pracę w szpitalu w Gorzo-
wie Wielkopolskim, bo zaczęła dostrzegać
nieprawidłowości i wytykała je.

Taki sam los spotkał lekarkę - Profe-
sor Marię Hortis-Dzierzbicką z Instytu-
tu Matki i Dziecka,

która ujawnia patologię w szpitalu. Le-
karka opowiada - zadzwoniłam do świeżo
zatrudnionej lekarki: "Dorota, mam na-
dzieję, że w ramach całego etatu raz czy
dwa razy w tygodniu przyjdziesz do pra-
cy?". Ona: "Coś Ty! Ja szpitalowi daję na-
zwisko. Żadnych usług świadczyć nie za-
mierzam".

Negatywne opinie zawarte w raportach
państwowych instytucji potwierdzają się
w życiowych doświadczeniach wielu pa-
cjentów:

„Nie raz byłam świadkiem arogancji
służby zdrowia, a im młodsi lekarze tym
bardziej aroganccy i przekonani o swojej
wyższości. Nastawieni na robienie kasy
i przekonani o swojej wyjątkowej pozycji
traktują pacjentów lekceważąco, a zwłasz-
cza starszych i ubogich. Jeśli się nie ma
kasy i nie smaruje, to można zdechnąć
pod szpitalem lub na oddziale, pies z ku-
lawą nogą się nie zainteresuje” – napisała
internautka, była pacjentka szpitala,
mieszkanka Gdańska.

Tomasz Cukiernik
www.tomaszcukiernik.pl

R E K L A M A
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Bieda czy brak rozumu przyczynia się do tego, że za

zamkniętymi drzwiami coraz częściej alkohol leje się

strumieniami, a obok zaniedbane i głodne dzieci

oglądają, i uczą się jak wygląda świat ich rodziców.

Pani Ewelina z Wałbrzycha nie przepracowała
w swoim życiu ani jednego dnia. Codziennie
ostro piła ze swoim konkubentem, gdy na
świat przyszło jej pierwsze dziecko. Bardzo
szybko otrzymała świeżo wyremontowane miesz-
kanie socjalne od Urzędu Miasta. Przez pewien
czas nie piła. Trwało to jednak krótko. Kobie-
tę znów można było zobaczyć zataczająca się na
ulicy. W międzyczasie pojawiło się drugie dziec-
ko. Pani Ewelina korzystała z funduszy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej więc dru-
gie dziecko oznaczało większe pieniądze. Urzęd-
nicy jednak zdecydowali się odebrać kobiecie
pierwsze dziecko, gdyż było bardzo zaniedbane,
a mimo to, że miało już pięć lat nie potrafiło
nawet mówić. Pani Ewelina jednak szybko
postarała się, aby zostać w ciąży po raz trzeci.

W Bielawie dziadek i babcia urządzili sobie
libację opiekując się dziesięciomiesięcznym
niemowlakiem. Kiedy o 23 do mieszkania przy-
byli policjanci okazało się, że pijana babcia śpi,

a obok niej leży dziecko, ubrane tylko w brud-
na koszulkę i pieluchę. W mieszkaniu pano-
wał bałagan, na podłodze leżały puste bu-
telki i puszki po alkoholu, niedopałki pa-
pierosów i brudne pieluchy. Dziadek
dziecka przebywający w mieszkaniu
nie był w stanie powiedzieć, gdzie jest
matka dziecka, w jego organizmie
stwierdzono blisko 3 promile alkoho-
lu.

W Kłodzku piątka małych dzieci
w wieku od roku do pięciu lat, po-
zostawiona samym sobie, brudnych
i głodnych oglądała jak ich rodzice nie-
źle się „bawią”. Jedno z dzieci poskarżyło
się policjantowi, że jest głodne bo na obiad
jadło tylko słone paluszki. Pijana matka nie
potrafiła odpowiedzieć na pytanie dlaczego
w domu nie ma nawet chleba.

Elma

Alkohol na stoleAlkohol na stole
a w domu głodne, zaniedbane dziecia w domu głodne, zaniedbane dzieci

Czysta woda, jacuzzi, sauny, siłownia
i bliskość dwóch największych dzielnic
Wałbrzycha to silne zalety, które doceniają
wałbrzyszanie. We wrześniu obiekt prze-
szedł gruntowny przegląd technologiczny,
wymieniono również wodę w basenie.

Wodne Centrum Rekreacyjne
w Świebodzicach przyciąga
wielu wałbrzyszan

Wodne Centrum w Świebodzicach to nie tylko ba-
sen, na którym jest sześć torów do pływania, ale
również basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci ze
zjeżdżalnią, zespół saun i siłownia. Dodatkowo dla
wymagających w ośrodku znajduje się gabinet ma-
sażu i solarium. Kompleks położony na Osiedlu
Piastowskim w Świebodzicach ma swój duży,
bezpłatny parking, co stanowi wygodę dla gości
spoza miasta. Pan Adam do Świebodzic z Piasko-
wej Góry na basen jeździ regularnie raz w tygod-
niu. Jak sam mówi: „W świebodzickim Centrum
Rekreacji cenie to, że dbają o czystość wody, nie ma
też wielkiego tłoku więc pływa się dość komforto-
wo”. Agnieszka - mieszkanka Podzamcza: „Odpo-
wiadają mi godziny, bo ośrodek jest czynny od
7 do 22, a ja pracuję na zmiany, poza tym z Pod-
zamcza zjeżdżam tylko z górki i już jestem na miej-
scu”. W ośrodku można również nauczyć się
pływać bez względu na wiek pod czujnym okiem
specjalisty, a dla wprawionych jest możliwość zda-
nia egzaminu na kartę pływacką.

Wodne Centrum Rekreacyjne w Świebodzicach
Osiedle Piastowskie ul. Mieszka Starego

PONIEDZIAŁKI OD 9:00 DO 22:00
POZOSTAŁE DNI OD 7:00 DO 22:00
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Krystyna Zdun
z Wałbrzycha

...”Do Jurka zgłosiłam
się z rwą kulszową, zawro-
tami głowy, nadciśnieniem
i cukrzycą, a później jeszcze
z brodawczakiem na pod-
niebieniu. Podczas zabie-
gów odczuwałam silne
ciepło przepływające przez
cale ciało, głównie w miejs-
cach dotkniętych bólem.
Po paru zabiegach rwa kul-
szowa ustąpiła w lewej no-
dze, uregulowało się ciś-
nienie i zniknęła cukrzyca.
Szok przeżyłam kiedy do-
wiedziałam się o nowotwo-
rze. Na początku brodaw-
czak na podniebieniu rósł
w takim tempie,że lekarze
chcieli od razu operować.
Po pierwszej wizycie u Jur-

ka brodawczak zatrzymał
się, a na następnych wizy-
tach zaczął maleć i cofać
się. Po 7 wizytach po bro-
dawczaku nie pozostał
żaden ślad. Lekarz pro-
wadzący nie mógł uwie-
rzyć, nazwał to cudem.
I tak do dziś odwiedzam re-
gularnie gabinet Jurka. Po-
maga i leczy kiedy tego po-
trzebuję. Od ponad 25 lat
miałam zdiagnozowaną po-
większoną lewą komorę
serca. Niedawno wyko-
nałam USG serca. Wynik
był rewelacyjny i brzmiał:
jamy serca nie powiększo-
ne, bez zaburzeń kurczli-
wości w spoczynku, za-
stawki serca w ocenie Dop-
plerowskiej prawidłowe, bez
płynu w worku osierdzio-
wym.

Myślę, że nic dodać nic
ująć- energia jaką Jurek
dysponuje po prostu leczy.

Grzegorz z Wrocławia

Do p. Gronka trafiłem
w kwietniu 2012r. Z na-
wracającymi problemami
z kręgosłupem. W 2005 r.
dolne kręgi w kręgosłupie
lędźwiowym uległy po-
ważnemu uszkodzeniu do-
prowadzając do złamania
kompresyjnego kręgosłupa
ze skrzywieniem prawo-
stronnym miednicy wsku-
tek wypadku.

Przez blisko 3 lata leka-
rze eksperymentowali na
mnie z różnymi lekami pró-
bując pomóc-jednak jedy-
nym skutkiem było dopro-
wadzenie mojej wątroby do

skrajnego wyczerpania. Na
p. Jurka trafiłem pewnego
dnia przypadkiem prze-
glądając internet, na jego
stronie inne osoby po-
twierdzały, że im pomógł.
Nie brakowało też świa-
dectw osób chorujących
na różnego rodzaju scho-
rzenia kręgosłupa. To mnie
przekonało i już po
3 pierwszych zabiegach
u niego zacząłem czuć się
lepiej.

Zmniejszył się ból w obu
częściach kręgosłupa-pier-
siowym i lędźwiowym. Po
ok.10 zabiegu zacząłem
jak kiedyś uprawiać spor-
ty , a w pracy mogłem pra-
cować fizycznie.

W sumie po 30 zabie-
gach mogę powiedzieć: było
warto! Parokrotnie wyko-

nałem badania RTG oraz
rezonansu magnetyczne-
go, które najlepiej potwier-
dzają, że wyleczenie wszyst-
kich schorzeń kręgosłupa
jest faktem. Dzisiaj pro-
wadzę aktywny tryb życia
i najważniejsze bez bólu.
Dla energii p. Jurka nie ma
rzeczy niemożliwych i po-
trafi wyleczyć z każdej cho-
roby, co potwierdzają oso-
by, które przez te kilka
miesięcy poznałem.

Pacjenci Jerzego Gron-
ka chętnie opisują swoje
przypadki, a na dowód
przynoszą i zostawiają wy-
niki ,diagnozy od różnych
specjalistów lekarzy (przed
i po zabiegach u bioener-
goterapeuty). Wszystkie
opisane przypadki są do
wglądu w gabinecie bio-
energoterapeuty i na stro-
nie internetowej.

artykuł sponsorowany

Fakt nie do podważenia
Jerzy Gronek od 12 lat prowadzi gabinet bioenergoterapii w Wałbrzychu. W trakcie długiej praktyki
udało mu się wypracować własną teorię leczenia. Nie korzysta z innych wzorców, ani też na nikim się
nie opiera. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pacjentami doskonale wie co jest dla nich dobre
i jak powinna przebiegać terapia. Każdy zabieg trwa ok. 50 min. Pierwszy kwadrans pierwszego
zabiegu przeznacza na skanowanie ciała energetycznego jak również ciała fizycznego. Niesamowite!
Działa z dokładnością tomografu komputerowego.

Jerzy Gronek leczy energią, do której przekonali się już niejedni sceptycy. Do wałbrzyskiego
bioenergoterapeuty zgłaszają się chorzy z całej Polski oraz dzwonią i przyjeżdżają z zagranicy.
Proszą o pomoc, o wysyłanie energii, o rozmowę, o wizytę. Jak przyjadą raz to nie ma takiej siły,
która mogłaby ich powstrzymać od kolejnych spotkań z mężczyzną, aby doprowadzić leczenie do
końca. Dlaczego? Twierdzą, że Jurek pomaga! Bo jego energia przenika całe ich ciało!

JERZY GRONEK
MISTRZ BIOENERGOTERAPII, MISTRZ REIKI,

UZDROWICIEL

GABINET MEDYCYNY NIEKONWENCJONALNEJ
„ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY” - „UZDROWISKO

SZCZAWNO-JEDLINA”,
UL. SIENKIEWICZA 1, SZCZAWNO-ZDRÓJ

I PIĘTRO – POK. 129 I 130.

www.jerzy-gronek.pl
informacja i rejestracja w godzinach:

12.00-17.00 pod nr: 602-219-370
i 20.30-21.30. pod nr: 724-177-761

Złodzieje mogą
już spać spokojniej

R E K L A M A
Podwyższenie górnej granicy wy-

kroczenia (do tej pory było to 250zł)
jest pomysłem Komendy Głównej
Policji. Początkowo proponowano,
by próg ten wynosił 1000 zł. Ko-
menda Główna Policji informuje, że
zmiana jest konieczna, bo łatwiej
ścigać wykroczenia niż przestęp-
stwa. Po pierwsze, trzeba do tego
celu zaangażować mniej policjan-
tów, a po drugie, w przypadku wy-
kroczenia krótszy jest czas docho-
dzenia. Mniejsze obciążenie sę-
dziów i prokuratorów przełoży się
zaś na oszczędności w budżecie
państwa. Tak naprawdę naj-
ważniejsze jest to, żeby Policja
mogła poprawić swoje statystyki

i wykazywać mniej przestępstw, a w
konsekwencji lepszą, skuteczniejszą
ich wykrywalność. Przestępstwa
kradzieży bowiem często kończyły
się umorzeniem postępowania
z uwagi na niewykrycie sprawcy.
Z policyjnej statystyki wynika, że w
ubiegłym roku stwierdzono ponad
230 tys. przypadków kradzieży cu-
dzej rzeczy. Sprawców wykryto w co
trzecim przypadku. Skuteczność
zatem działania Policji jest bardzo
niska.

Co ważne złodzieje, którzy
kradną do 400zł, nie zostaną wpi-
sani do Krajowego Rejestru Karne-
go i będą kraść ponownie.

Felix

Od 9 listopada weszła w życie nowelizacja prawa karnego, zgodnie z którą kradzież mienia
o wartości nie przekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia stanowić będzie wykroczenie.
Obecnie wynosi ono 400zł, a od stycznia przyszłego roku - 420zl. Każdorazowe podwyższenie
przez rząd płacy minimalnej powodować będzie zmianę progu kradzieży jako wykroczenia.
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PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA,,  KKTTÓÓRREE  OODD    RROODDZZIICCÓÓWW  PPOOSSIIAADDAAJJĄĄ  MMAANNDDAATT  ZZAAUUFFAANNIIAA

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

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

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

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

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

Wałbrzych:                                                     Świebodzice:                                                  Boguszów-Gorce: 

Tel. 602 231 533

artykuł sponsorowany
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Z Kolejami Dolnośląskimi 
ze Świdnicy do Wrocławia 
i nie tylko …

Z Kolejami Dolnośląskimi
ze Świdnicy do Wrocławia 
i nie tylko …
Koleje Dolnośląskie wraz ze zmieniającym się w grud-
niu rozkładem jazdy wprowadzają nowe połączenia 
- z Kłodzka do Kudowy Zdroju oraz bezpośrednie 
z Wrocławia do Lubania Śląskiego. Od 15 grudnia br.,
także świdniczanie w komfortowych warunkach, 
bezpośrednio i taniej niż busem będą mogli 
podróżować do Wrocławia.

Od 15 grudnia nowoczesne Impulsy Kolei
Dolnośląskich kursować będą na trasie
Wrocław – Węgliniec – Lubań Śląski. Pa-
sażerowie na tej trasie będą mogli pod-
różować komfortowo, dzięki klimatyzacji i wy-
godnym fotelom, zaś niskopodłogowe wejście
ułatwi poruszanie się osobom niepełnos-
prawnym i młodym rodzicom podróżującym
z dziećmi w wózkach. Równie komfortowo 
i bezpiecznie nowoczesnymi autobusami szy-
nowymi Kolei Dolnośląskich będą mieli szan-
sę od grudnia podróżować pasażerowie na tra-
sie Kłodzko – Kudowa Zdrój i Świdnica
Wrocław. Dla tych ostatnich przewoźnik przy-
gotował specjalną ofertę handlową. 

15 grudnia, czyli w pierwszym dniu, w któ-
rym ruszą pociągi na trasie Świdnica-
Wrocław, wszyscy pasażerowie będą mogli
podróżować za darmo. Cena biletu jednora-
zowego zostaje bezterminowo obniżona do 5zł,
koszt biletu miesięcznego to tylko 180 zł.
Świdniczanie będą mogli także z miesięcznym
biletem kolejowym podróżować taniej komu-
nikacją miejską w Świdnicy. Pasażerowie
będą mieli możliwość wyboru opcji biletu 

w dwie strony Świdnica-Wrocław - Świdnica
za jedyne 8 zł z przedłużonym czasem
ważności do 6 dni.  Tylko złotówkę będzie na-
tomiast kosztował przewóz roweru i bagażu.
Bilety promocyjne dostępne będą dla pa-
sażerów rozpoczynających podróż w Świdni-
cy wyłącznie u konduktorów w pociągach 
Kolei Dolnośląskich.

Scenariusz zazwyczaj
wygląda podobnie. Wcześ-
nie rano, zanim jeszcze
przyjedzie śmieciarka, pod
wypełnione makulaturą
czy puszkami kontenery
podjeżdża niewielki fur-
gon. Wysiada z niego kil-
ku mężczyzn i błyska-
wicznie ładuje odpady.
Chwilę później auto od-
jeżdża, a po aluminium
czy makulaturze nie ma
już śladu. Proceder śmie-
ciowej kradzieży dotyczy
głównie miast i miaste-

czek, gdzie na osiedlach
wystawione są pojemniki
do segregacji. A śmieciowi
złodzieje mają z czego wy-
bierać. 

Zbieracze zaintereso-
wali się tymi odpadami,
odkąd weszły w życie prze-
pisy nakazujące miesz-
kańcom ich sortowanie.
W miastach mieszkańcy
osiedli wyrzucają śmieci
zazwyczaj do zbiorczych
kontenerów oznaczonych
odpowiednim kolorem 

i symbolem. Żeby je wy-
brać, najczęściej wystarczy
przechylić pojemnik. 

Sytuacja - na pozór
śmieszna - może stać się
jednak dużym problemem
dla gmin. Bo w myśl no-
wych przepisów to one są
właścicielami odpadów 
i muszą rozliczać się 
z prowadzonej gospodarki
śmieciowej. Chodzi o licz-
bę odebranych surowców
wtórych w stosunku do
pozostałych opadów. Jeżeli

ich zakontraktowana ilość
nie będzie się zgadzać, sa-
morząd zapłaci karę. 

Wszystko wskazuje na
to, że osoby zamieszane
w ten proceder zwietrzyły
okazję do łatwego zarob-
ku. A zysk z takiego pro-
cederu jest naprawdę
niezły: w skupie za każdy
kilogram makulatury
można dostać 25 groszy.
To niewiele, ale gdy do-
starczy się ich setki kilo-
gramów, to już niezły za-
robek. Jeszcze lepiej wy-
glądają ceny puszek. Ki-
logram to nawet 3,50
złotych. Łatwo więc poli-
czyć, że za dziesięć kilo
można dostać 35 złotych.
Z punktu widzenia zbie-
racza, pieniądze leżą
dosłownie na ulicy. 

Rewolucja śmieciowa ma niespodziewanych zwycięzców.
Nie są to jednak mieszkańcy, którzy mniej płacą za od-
pady. Największymi wygranymi są bezdomni i drobni złod-
zieje. To w ich ręce trafiają mozolnie posegregowane
przez lokatorów kilogramy puszek i makulatury. 

Pieniądze
leżą na ulicy

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Ptaki często przylatują w pobliże na-
szych domów, gdyż wiedzą doskonale, że
mogą spodziewać się „darmowej
stołówki“. Jeśli już zdecydujemy się na
zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to
regularnie. Ptaki szybko przyzwyczajają
się do takiego źródła pokarmu i dłuższe
przerwy w dostarczaniu im pożywienia
mogą być dla nich niebezpieczne.

Niestety podczas dokarmiania ptaków
popełniamy wiele błędów, które często
przynoszą więcej szkód niż pożytku,
dlatego stosujmy się do zasady - lepiej 
w ogóle nie karmić ptaków, niż robić to
źle!

Kiedy zacząć dokarmianie ptaków?
Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko

wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożli-

wia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej
zimy ptaki powinny radzić sobie same,
bez naszej pomocy. Początkowo wykłada-
my niewiele pokarmu, aby się nie zepsuł.
Dokarmianie kończymy z wraz z nade-
jściem wiosny (przed końcem kwietnia).
Nie rozpoczynajmy dokarmiania ptaków
zbyt wcześnie, gdyż zaburza to wędrów-
kę łabędzi i kaczek, powodując ich po-
zostawanie w Polsce i późniejsze proble-
my w przetrwaniu zimy.

Karmnik dla ptaków
Warto umieścić w ogrodzie karmnik

dla ptaków. Kupienie lub zrobienie go 
z drewna nie powinno stanowić więk-
szego problemu. Rozmiary karmnika
powinny być dostosowane do wielkości
ptaków.

Warto umieścić w nim deskę lub tac-
kę, aby ułatwić czyszczenie go z resztek
pokarmów i odchodów. Karmnik powi-
nien zabezpieczać pokarm przed roz-
wianiem, zasypaniem i zamoczeniem 
- musi mieć daszek chroniący pokarm
przed deszczem i śniegiem oraz osłonę
przed wiatrem. Jednocześnie powinien
zapewniać ptakom bezpieczeństwo - tzn.
swobodny przylot i odlot (ucieczkę). Pa-
miętajmy, że karmnik może przyciągać
drapieżniki (np. koty), dlatego umieśćmy
go tak, aby utrudnić dostanie się im do
niego. Powinien być zamocowany solid-
nie do podłoża lub drzewa, aby nie
spadł podczas silnych wiatrów.

Czym karmić ptaki?
Do karmienia ptaków używamy tylko

naturalnych produktów - nie przetwo-
rzonych przez człowieka! W sklepach bez

trudu zdobędziemy kasze, zboża, płatki
owsiane, ziarna słonecznika, konopi,
dyni, orzechy, suszone owoce oraz goto-
we mieszanki nasion dla dzikich ptaków.

Dla wielu ptaków przysmakiem jest
tłuszcz zwierzęcy (słonina lub łój), 
a także zalane roztopionym tłuszczem
nasiona i orzechy - tzw. zimowe kule. Pa-
miętajmy jednak, aby słonina nie wisiała
zbyt długo (ok. 2 - 3 tyg), gdy zjełczeje za-
szkodzi ptakom.

Zimowe dokarmianie przyciąga różne
gatunki ptaków. Trudno określić skład
uniwersalnego pokarmu dla wszystkich,
gdyż każdy z nich lubi co innego:

Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż,
drobno pokrojone warzywa, w trakcie
surowej zimy specjalny granulat dla
ptaków wodnych. Chleb (wyłącznie
świeży i rozdrobniony) może stanowić
tylko uzupełnienie pokarmu! Kar-
mienie wyłącznie pieczywem (przez kil-
ka miesięcy) prowadzi do chorób
układu pokarmowego! 

Gołębie, sierpówki, kawki i gawro-
ny jedzą grubą kaszę, pszenicę, 
a także czerstwe, białe pieczywo po-
krojone w kostki o wielkości 1 cm. 

Sikory jedzą surową słoninę, łuska-
ne nasiona orzechów włoskich,

słonecznika (łuskane lub w łupinach)
oraz konopie. 

Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone
jabłka, morele, mrożone owoce czar-
nego bzu, jarzębiny, ligustra, porze-
czek, jagód, aronii, a także rodzynki 
i pokrojone daktyle. Należy unikać po-
dawania suszonych owoców, gdyż
pęcznieją w wolu, co w przypadku zje-
dzenia zbyt dużej ilości może być dla
ptaka niebezpieczne. 

Wróble i mazurki jedzą proso, drob-
ne kasze, łuskany słonecznik. 

Dzwońce i zięby jedzą nasiona
słonecznika i konopie. 

Trznadle jedzą proso, łuskany owies
i płatki owsiane. 

Jak dokarmiać 
ptaki zimą

Zima to trudny czas dla ptaków w ogrodzie. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko
zasypał śnieg. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. W ogrodzie pokrytym śniegową pie-
rzynką często możemy spotkać wróble, mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy, kwiczoły oraz
ich kuzynów. Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych warunków - niskiej temperatury 
i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać.

Zaadoptuj ocalonego kotka

Oddamy uroczego kotka tylko w dobre
ręce. Kocurek ma ok. 3 miesięcy, załat-
wia się do kuwety, jest odrobaczony.
Ciekawi go wszystko dookoła. Chce być
w centrum uwagi, nie lubi być sam. Bawi
się wszystkim, co znajdzie.

Pomóż dokarmiać  
bezdomne koty

Ufunduj karmę  na zimę
Klub Miłośników Zwierząt

Kontakt: tel. 604 05 86 85

O G Ł O S Z E N I E

Czym NIE karmić ptaków?
Ptaki są często dokarmiane w sposób przypad-
kowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj po-
karmu powoduje więcej szkód niż pożytku.
Głodne ptaki zjedzą wszystko, ale efekty mogą
być tragiczne.

Ptaków nie wolno karmić produktami solonymi
- t.j. orzeszkami solonymi, soloną słoniną,
słonym pieczywem. Bardzo niebezpieczny jest
pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pie-
czywo namoczone i zamarznięte.
Nie wolno dawać ptakom nie ugotowanego pę-
czaku oraz innych pęczniejących w przewodzie
pokarmowym ziaren i kaszy.

źródło:zielonyogrodek.pl
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Len, porcelana 
czy węgiel? 

- jak tworzyła się
historia Wałbrzycha

Wałbrzych w swojej
dawnej historii zapisał się
jako dynamicznie rozwi-
jający się ośrodek produ-
kujący len. Lniane płótna
wytwarzane w Sudetach
trafiały  na Bałkany, do
Rosji, a nawet do afrykań-
skich i amerykańskich ko-
lonii. Dzięki wzrastające-
mu zbytowi  produktów
lnianych, z pracy w regio-
nie przy jego wytwarzaniu
utrzymywało się w XVII
wieku jedna czwarta lud-
ności.  Sudeckie tkactwo
przyczyniło się również do
ukształtowania innych za-
wodów w regionie, po-
wstaje cech krawców, pie-
karzy, szewców, w okolicy
funkcjonował też browar.
Pierwsze archiwalne
wzmianki o wałbrzyskim
węglu pochodzą z 1536r.
W roku 1577 wydana zos-
taje Ordynacja Górnicza
przez cesarza Rudolffa II.
Wałbrzyski węgiel w pierw-
szej fazie rozwoju kopalń,
trafia głównie do świdnic-
kich kuźni. Znaczenie węg-
la rośnie w czasach rewo-

lucji przemy-
słowej, gdy pojawiają się
pierwsze maszyny paro-
we. Cena drewna winduje
w górę,  a popyt na węgiel
dynamicznie rośnie. 
W 1820r. powstaje pierw-
sza fabryka porcelany
Rauscha, następnie dzie-
więć lat później fabryka
Hayna. Zaczyna rozkwi-
tać przemysł porcelany
stołowej, powstają kolejne
fabryki. Wałbrzyska por-
celana podbija wiele kra-
jów na świecie. Jednak
podobnie jak przemysł
lniarski porcelana nigdy
nie zdominowała lokalne-
go przemysłu.  Początek
XIX wieku zmienia osta-
tecznie wizerunek Wał-
brzycha, rosną nowe szyby
kopalniane, coraz więcej
osób znajduje zatrudnienie
w przemyśle węglowym.
Od tego czasu Wałbrzych
staje się ważnym i rozwi-
jającym się ośrodkiem
przemysłu wydobywczego,
którego rola jest kluczowa
dla miasta. 

Po I wojnie światowej 
w Wałbrzychu i jego okoli-
cach funkcjonowało jede-
naście kopalń.  Dojście
Hitlera  do władzy i II woj-
na światowa  przyczyniła

się do ogromnego zapo-
trzebowania na węgiel   
z ówczesnego Waldenbur-
ga. Po wojnie nienaruszo-
na infrastruktura prze-
mysłu górniczego zostaje
wykorzystana i rozbudo-
wywana. Węgiel staje się
symbolem Wałbrzycha 
w całej Polsce.

Ostatni szczyt świet-
ności miasto osiągnęło 
w latach siedemdziesiątych
XX w. To wtedy powstaje
województwo wałbrzyskie,
budowane są dwa wielkie
osiedla: Podzamcze i Pia-
skowa, a  liczba miesz-
kańców sięga  140 tys. Od
1994r. rozpoczyna się lik-

widacja kopalń. W 1998
roku  wyjeżdża  już ostat-
ni  wagon z węglem. Ty-
siące górników traci pracę,
a obiekty kopalni popadają
w ruinę. Następuje  koniec
pięćsetletniej tradycji gór-
nictwa w regionie.

„Sztygarówka
Wałbrzyska”

- wódka czarna jak
węgiel 

Pierwszy regionalny
produkt w postaci czarnej
wódki pojawił się niedaw-
no, ale już zyskał zainte-
resowanie wałbrzyszan.
Nawiązuje do tradycji
Wałbrzycha i do ciężkiej
pracy w podziemnych ko-
rytarzach. Na swojej ety-
kiecie nosi symbole górni-
cze, czako z białymi pióra-
mi, starą lampę górniczą,
w tle kopalniany korytarz.
Wyprodukowana w limito-
wanej ilości, w większości
trafia do naszych sąsiadów
w Zachodniej Europie. Pro-
dukt przypomina o górni-
czej historii Wałbrzycha  
w Anglii, Francji, Nie-
mczech, Irlandii i Holandii.
Jak się okazuje, wałbrzy-
szanie zabierają ją jako
mały upominek dla znajo-
mych wszędzie tam, gdzie
osiedlili się na stałe poza
granicami naszego kraju.
Andrzej pracuje i mieszka 

w Niemczech: Od lat miesz-
kam już w Hamburgu,
chciałem zrobić prezent mo-
jemu szefowi, jednocześ-
nie przypomnieć, że po-
chodzę z górniczego
Wałbrzycha i mam szacu-
nek do przeszłości miasta,
w którym się urodziłem, 
a do którego już tak rzadko
przyjeżdżam. Mój dziadek
był górnikiem. Magda i Ja-
nusz - Mieszkamy już na
stałe w Anglii, razem 
z mężem mamy tam swoje
prace i nowe życie. Często
przychodzą do nas  znajo-
mi, chcemy ich zaskoczyć i
pochwalić się produktem
z naszego rodzinnego mias-
ta. Tym bardziej jest to dla
nas wyrób sentymentalny,
bo męża ojciec pracował
przez wiele lat w podzie-
miach kopalni „Thorez”, a
przecież ja też wycho-
wałam się w mieście, gdzie
widok czarnej twarzy gór-
nika należał do codzien-
ności. „Sztygarówka
Wałbrzyska” swoim czar-
nym kolorem i zamiesz-
czonymi na etykiecie sym-
bolami górniczymi pro-
muje historię Wałbrzycha.

Stara Kopalnia 
– zachować 

pamięć, zaprosić
turystów

Pomimo znaczącej roli 
w przeszłości miasta prze-
mysłu lniarskiego i cera-
micznego, to przemysł
węglowy ukształtował wi-
zerunek Wałbrzycha. Gór-
nicza tradycja stała się tu
najsilniejsza.  Do dziś
wzbudzają żywe emocje
dyskusje o przedwczesnej
decyzji zamknięcia
wałbrzyskich kopalń,
zwłaszcza w świetle naj-
nowszych planów reakty-
wowania wydobywania
węgla w Nowej Rudzie.
Sposób, w jaki później za-
rządzano i likwidowano
majątek kopalń, również 

powoduje zacięte
spory podczas rozmów
byłych górników. Jednak
czasu cofnąć się już nie da. 

O górnikach i historii
kopalń ma przypominać
„Stara Kopalnia”, która po-
wstaje w ramach rewitali-
zacji obiektów  po byłej ko-
palni „Julia” na przestrze-
ni czterech hektarów. To
wszystko co udało się ura-
tować, stare silniki, pompy,
wentylatory, podziemny
transport  odnowiono 
i wstawiono do wnętrza
zabytkowych budynków.
Do niezapomnianych at-
rakcji dla odwiedzających
ma należeć podziemna tra-
sa muzealna. Całość
przedsięwzięcia miała ko-
sztować 53 miliony zł, ale
już dziś wiadomo, że za-
planowana kwota nie wy-
starczy. Aby projekt mógł
zostać zrealizowany, na-
leży do tej puli dorzucić
jeszcze ok 40 milionów zł.
Ministerstwo Finansów
dołożyło w październiku
br. 5 milionów  do projek-
tu,  pozostała kwota może
okazać się trudna do po-
zyskania. Trzeba jednak
wierzyć, że projekt zostanie
ukończony na czas. Uro-
czyste otwarcie ma na-
stąpić już w roku 2014.  

Dla Wałbrzycha obiekt
stanie się pomnikiem 500-
letniej historii regionalne-
go górnictwa, a być może
również turystyczną at-
rakcją.  Legendy o du-
chach zabłąkanych górni-
ków w podziemnych kory-
tarzach, echo trąb górni-
czej orkiestry i tradycja
obchodów „Barbórki”, to
wszystko może przyciągać
turystów, a przyszłym
wałbrzyszanom przypomi-
nać, że kiedyś było tu
miasto górnicze. 

Felix

R E K L A M A
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Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.) od
wieków znany jest jako roślina lecznicza. I tak właś-
nie nam się kojarzy – jako zioło, które piją tylko cho-
rzy ludzie. Jednak wspaniałe właściwości rumianku
mogą nam służyć na co dzień, poprawiać samopo-
czucie, korygować pewne niedoskonałości naszych or-

ganizmów. Warto skorzystać z tego, co
oferuje nam hojna natura.

Rumianek zawdzięcza swoje zdro-
wotne właściwości zawartemu w nim

olejkowi eterycznemu (od 0,3 do 1,2%), 
w którego skład wchodzi chamazulen, α-bi-

sabolol, spiroeter. Zawiera także flawonoidy,
związki kumarynowe, śluz, cholinę, sole mine-

ralne.
Jest to środek przeciwzapalny, rozkurczowy. Ma

działanie przeciwalergiczne, antybakteryjne i uspo-
kajające. Reguluje trawienie, działa moczopędnie.
Jest przy tym tak delikatny, że bezpiecznie można go
podawać nawet niemowlętom. Wspaniałe właściwoś-
ci powodują, że rumianek jest składnikiem wielu mie-
szanek ziołowych sprzedawanych w aptekach oraz kos-
metyków. Napar z rumianku można stosować zarów-
no wewnętrznie (pić) jak i zewnętrznie (przemywać skó-
rę).

Herbatka z rumianku łagodzi zaburzenia żołądko-
wo-jelitowe (zarówno nieżyt jelitowy jak i zatwardzenie),
rozładowuje gazy, uśmierza ból i napięcie jamy brzusz-

nej. Likwiduje nudności. Świetnie zdaje egzamin jako
środek przeciwko bólom brzucha o podłożu nerwico-
wym, stresowym. Poprawia apetyt i trawienie. Małym
dzieciom przynosi ulgę w przypadku kolki jelitowej.

Rumianek pomaga także w grypie i przeziębieniach.
Obniża gorączkę, łagodzi kaszel i ból gardła.

Przypadłości kobiece: rumianek ma właściwości roz-
kurczające mięśnie oraz uspokajające. Dlatego złago-
dzi bóle miesiączkowe. Pomaga także w bólach głowy
związanych z napięciem przedmiesiączkowym. Ponadto
likwiduje mdłości w czasie ciąży, relaksuje spazmy ma-
cicy. Bywa, że niektóre kobiety piją rumianek podczas
porodu by złagodzić ból. Herbatki z rumianku zmniej-
szają objawy menopauzy.

Napar rumiankowy to napój uspokajający. Można
go z korzyścią pić na skołatane nerwy; zmniejsza on
bowiem nerwowość i wahania nastrojów. Od wieków
jest zalecany na bezsenność. Jako środek przeciwbó-
lowy warto go pić na bóle głowy, migreny, bóle reu-
matyczne, bóle mięśni, bóle ucha, zębów, nerwobóle.
Jest to środek naturalny, bezpieczny – nie obciąża 
organizmu tak jak leki.

Rumianek. Ten skromny 
niepozorny kwiat jest królem
wśród ziół. Ulży w chorobie,
przyda urody.
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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.



Sól zawiera się  w każdym produk-
cie spożywczym przetworzonym, nawet 
w ciastkach. Znajduje się  w pieczywie,
przetworach, musztardach, majonezie
czy w przekąskach. Zarówno niedobór
soli, jak i jej nadmiar w organizmie po-
woduje problemy zdrowotne. Nadmiar
soli, której dobową ilość przeciętny Po-
lak znacznie przekracza, powoduje nad-
ciśnienie tętnicze, co w efekcie może pro-
wadzić do innych chorób związanych 
z układem krążenia (zawały serca, wy-
lewy), przyczynia się do występowania
raka żołądka oraz udaru mózgu,  po-
woduje zwiększenie pobrania i zatrzy-
mywania wody w organizmie (pra-
widłowa czynność nerek powoduje wy-
dalanie nadmiaru tego składnika, na-
tomiast w przypadku upośledzonej ich
funkcji może nastąpić ich obrzęk).

W celu uniknięcia chorób związanych

ze wzmożonym spożyciem sodu, sól
można zastąpić innymi substancjami.
Najlepszymi substytutami soli są oczy-
wiście zioła oraz przyprawy. Szczególnie

godne polecenia są zioła takie jak ba-
zylia, mięta, koper i rozmaryn, oraz
przyprawy: cynamon, kminek, gałka
muszkatołowa, estragon oraz pieprz.

Sama rezygnacja z dosalania potraw nie
wystarczy. Trzeba mieć na uwadze, że
wiele produktów przetworzonych za-
wiera w swoim składzie olbrzymią ilość
soli, której spożycie powoduje przekra-
czanie dziennego zapotrzebowania na
sól. Należy ograniczyć spożycie pro-
duktów wysoko-przetworzonych 
- z puszki, żywności wygodnej, gotowej
do spożycia po odgrzaniu. Unikajmy
słonych paluszków, krakersów, solo-
nych orzeszków, zup z torebek.
Ostrożnie również z kiszonkami powin-
no się jeść je w umiarkowanej ilości.
Przede wszystkim czytajmy etykiety na
produktach. Zawartość sodu jest zwyk-
le umieszczona po ilości tłuszczu  i cho-
lesterolu. Wybierajmy produkty o naj-
mniejszej ilości soli. Stopniowo można
ograniczać dosalania przygotowywa-
nych potraw, tak aby przyzwyczajać się
do mniej słonego smaku, co nie jest
wcale takie trudne. Dodatkowo usuńmy
solniczkę ze stołu lub z zasięgu wzroku,
zaś sól dodajmy pod koniec gotowania,
a potrzebna do nadania smaku ilość soli
będzie mniejsza.  Dobrze jest zrezygno-
wać z przypraw wieloskładnikowych,
ponieważ często w ich składzie są środ-
ki konserwujące zawierające jon sodo-
wy, w tym przede wszystkim glutami-
nian sodu. Zastąpmy białe pieczywo
chlebem razowym, rezygnując całkowi-
cie z bagietek i kajzerek, które zawierają
najwięcej soli ze wszystkich rodzajów
pieczywa. Co do wędliny, to wskazać na-
leży, że im wędlina jest bardziej sucha,
tym zawiera więcej jonu sodowego. 

Klara
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Lepiej ogranicz 
spożycie soli
Dzienne zapotrzebowanie organizmu na sól wynosi 5 mg
(jedna łyżeczka). Chlorowodek sodu to nie tylko sól w czystej
postaci, którą dodajemy do potraw, ale także wszystko to, co
zawiera sód, jak wzmacniacze smaku np. glutaminian sodu.
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Właściwości oleju kokosowego

Olej ten zawiera w sobie kwas laurynowy, który prze-
kształca się w organizmie w monolauryn. To związek
chemiczny, który w dużych ilościach znajduje się tyl-
ko w dwóch produktach: w kokosie oraz - uwaga! 
- w mleku matki. Ma on silnie bakteriobójcze i wiru-
sobójcze właściwości, niszczy drobnoustroje pokryte
otoczką lipidową, do której zalicza się do nich m.in. wi-
rus HIV, cytomegalowirus, wirus opryszczki, przezię-
bienia, a także bakteria Helicobacter pylori - wywołująca
wrzody żołądka i nowotwory układu pokarmowego. 
W przeciwieństwie do antybiotyków, nie zabija on całą
florę bakteryjną organizmu, czyli także tą dobro-
czynną, atakując tylko szkodliwe wirusy i bakterie. Na-
tomiast olej kokosowy stosowany zewnętrznie, na skó-
rę, działa  antybakteryjne i antywirusowo, znakomicie
nadaje się do zwalczania infekcji, wysypek i egzem, 
a także przyczynia się do leczenia drobnych skaleczeń
i mikrourazów skóry oraz łagodzi świąd i ból po
ukąszeniach owadów. Przydaje się w leczeniu łuszczy-
cy i poparzeń słonecznych, redukuje worki pod ocza-

mi. Dzięki swoim właściwościom głęboko nawilżającym
i wzmacniającym tkankę łączną, nada skórze sprężys-
tości i wygładzi zmarszczki. Olej kokosowy pomaga zwal-
czyć  długotrwałą grzybicę stóp. Może być także 
z dobrym rezultatem stosowany na cerę trądzikową.
Wówczas najlepiej działa połączone stosowanie we-
wnętrzne i zewnętrzne.  Dodatkowo, co ważne, olej ko-
kosowy powoduje, że nie jest odkładany tłuszcz  w or-
ganizmie, wspomaga przemianę materii, a co za tym
idzie, szybciej uzyskać można efekty diety poprzez utra-
tę masy ciała. 

Jaki olej kokosowy wybrać?

Najlepszy  olej kokosowy, to ten najmniej przetwo-
rzony tj. organiczny, nierafinowany, zimnotłoczony. Ma
on najwięcej wartości odżywczych i w takiej formie po-
winno się go kupować. Jest to forma najbliższa nie-
przetworzonej postaci, jaką można uzyskać. Im bardziej
olej przetworzony (ratyfikowany) tym mniej dostarcza
wartości odżywczych. 

Jak stosować olej kokosowy?

Jest kilka sposobów, aby wykorzystać olej kokoso-
wy. Używa się go jako zamiennik wszelkich tłuszczy, czy-
li zamiast masła, margaryny czy oleju. Stosuje się go
podczas gotowania, pieczenia czy smażenia, gdyż olej
kokosowy ma wysoką temperaturę spalania. Olej ko-
kosowy z dużym powodzeniem zastępuje margarynę 
i masło na pieczywie. Po prostu używać go można wszę-
dzie tam, gdzie dodaje się tłuszcze.

Ponadto olej kokosowy stosować można zewnętrznie,
na skórę i włosy. Jeżeli stosować olej kokosowy miej-
scowo (na skórę lub włosy), to powinno się go dopro-
wadzić go do płynnej postaci poprzez zanurzenie słoi-
ka w ciepłej wodzie lub wyjąć małą ilość, włożyć do np.
małej miski, którą następnie włożyć do garnka 
z ciepła wodą. Nie należy natomiast podgrzewać oleju
kokosowe go  w mikrofalówce, gdyż wpłynie to na właś-
ciwości lecznicze oleju. Po roztopieniu oleju nałożyć go
można na włosy (w bardzo niewielkiej ilości, żeby je nie
obciążać), skórę czy paznokcie. Dodatkowo olej koko-
sowy chroni przed słońcem  – działa bowiem jak filtr SPF
o faktorze 30. Klara 
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Fenyloketonuria mechanizm
choroby

Jednym ze składników na-
szego pożywienia są białka.
Białka, zarówno pochodzenia
zwierzęcego, jak i roślinnego 
w trakcie trawienia są rozkłada-
ne na różne czynniki, z których
organizm następnie buduje nie-
zbędne struktury, np. mięśnie
lub hormony. U chorych na fe-
nyloketonurię brakuje enzymu
odpowiedzialnego za przemianę
jednego z czynników, a miano-
wicie fenyloalaniny. W wyniku
tego zaburzenia fenyloalanina
nie może ulec zmianie w inny
aminokwas- tyrozynę. W efekcie,
we krwi dziecka chorego na fe-
nyloketonurię zaczyna groma-
dzić się fenyloalanina i produk-
ty jej nieprawidłowego metabo-
lizmu.

Fenyloketonuria to choroba
dziedziczna

Gdy nosicielami wadliwych
genów są oboje rodzice, jedno 
z czworga ich potomstwa będzie
zdrowe, jedno zachoruje na fe-
nyloketonurię, a dwoje będzie

bezobjawowymi nosicielami
wadliwego genu. Ryzyko wy-
stąpienia choroby u dzieci no-
sicieli wynosi 25%. W praktyce
może się jednak zdarzyć, że
urodzi się dwoje dzieci chorych
lub piątka zdrowych. Jednakże,
aby dziecko zachorowało na tę
chorobę, nosicielami genu
muszą być oboje rodzice. Nie
można nabyć tej choroby
wyłącznie od jednego z nich.

Fenyloketonuria wcześnie wy-
kryta i odpowiednio leczona,
może nie powodować żadnych
objawów. 

Fenyloketonuria 
- jej przebieg

Chore na fenyloketonurię
dziecko wprawdzie rodzi się
zdrowe, lecz nadmiar fenyloala-
niny, który powstaje  w wyniku
dostarczania pokarmu, zaczyna
negatywnie oddziaływać na jego
organizm już od pierwszych dni
życia.  stężenie fenyloalaniny
stale narasta w organizmie
dziecka doprowadzając do
uszkodzenia układu nerwowego,
zwłaszcza mózgu.

Fenyloketonuria 
– niezbędna dieta 

Niestety nie ma leku, który
uzupełni w organizmie bra-
kujący enzym. Jedynym sposo-
bem leczenia dziecka z fenylo-
ketonurią jest dieta z niską za-
wartością fenyloalaniny. Ważne
jest zatem, aby wykluczyć 
z pożywienia dziecka białka za-
wierające fenyloalaninę i tym sa-
mym nie doprowadzić do nie-
doboru innych składników
odżywczych, takich jak witami-
ny czy minerały. Niezbędne jest
wykluczenie z diety produktów
bogatych w fenyloalaninę, np.
mięsa, ryb, jaj, drobiu, mleka 
i jego przetworów, roślin
strączkowych oraz czekolady.
Dopuszczalne są, choć w ogra-
niczonych ilościach ryż, owoce,
warzywa, produkty zbożowe 
z mąki o obniżonej zawartości
białka, ryż, margaryna, masło.
Bezpieczne są zaś cukier, miód,
oleje. Dostępne są także spe-
cjalne gotowe preparaty ubogie
w fenyloalaninę. Obecnie na
rynku jest kilka firm wyspecja-
lizowanych w produkcji żyw-

ności o niskiej zawartości białka
lub nie posiadających w swoim
składzie białka zupełnie. 

Z takich produktów mogą
korzystać również osoby chore

na przewlekłą niewydolność ne-
rek, których dieta obowiązkowo
ogranicza spożycie białek. 

Dieta bez białka
Fenyloketonuria to choroba genetyczna, a każdy noworodek po po-
rodzie jest w Polsce badany w kierunku tej choroby.

Szeroki wybór asortymentu niskobiałko-
wych produktów - od pieczywa, zastępni-

ków mleka, makaronów po czekolady 
i inne produkty dostępny jest w sklepie
Kropka, mieszczącym się w Wałbrzychu

przy ul.Niepodleglości 114 
(dzielnica Podgórze).
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Zaletą ziół  są przede wszystkim:
ich przyjazność  z naszym organiz-
mem; zawierają one bowiem związki
organiczne, do których nasz orga-
nizm jest przyzwyczajony od wielu ty-
sięcy lat,
ich zespowe (synergistyczne) działanie,
poprzez wieloraką zawartość sub-
stancji czynnych nawzajem potę-
gujących swoją aktywność,
zawierają one witaminy, związki mi-
neralne, garbniki, oleje eteryczne i wie-
le innych składników niezbędnych do
normalnego funkcjonowania naszego
organizmu,
przy stosowaniu ziół nie zachodzi
obawa ich przedawkowania,
zioła stosowane zespołowo w tzw.
mieszankach potrafią nie tylko le-
czyć cały szereg schorzeń, lecz rege-
nerują cały organizm, zasilając go 
w niezbędne składniki odżywcze, re-
gulując florę bakteryjną jelit, czyszczą
krew i gruczoły dokrewne, a przede
wszystkim wątrobę, wzmacniają nasz

system nerwowy i trawienny,
są zioła mające antybiotyczne właści-
wości, nie powodując typowych dla an-
tybiotyków działań ubocznych a sub-
stancje biostyminowe aktywizują cały
ustrój.

Tradycja ziołolecznictwa klasztornego
sięga IV wieku. Jako pierwsi krzewieniem
wiedzy o leczniczych właściwościach ziół
wśród wiernych zajmowali się bracia
benedyktyni. Położyli oni ogromne
zasługi w tej dziedzinie.Zakon francisz-
kański na przestrzeni wieków także wy-
kształcił wielu wybitnych zielarzy. Wy-
sokie umiejętności franciszkanów doce-
niono już w XII wieku podczas ich
działalności w Ziemi Świętej, gdzie opie-
kowali się oni sanktuariami upamięt-
niającymi wydarzenia biblijne. Biegłość
zielarzy, farmaceutów i lekarzy w brązo-
wych habitach została wówczas
rozsławiona w całym świecie.Najbar-
dziej znanymi i cenionymi zielarzami tego
zakonu są o. Andrzej Czesław Klimusz-

ko i o. Grzegorz Sroka. 
Franciszkanin Czesław Andrzej Kli-

muszko urodził się na początku XX wie-
ku. Polacy znają go przede wszystkim
jako uzdrowiciela, który za pomocą spe-
cjalnych, samodzielnie skomponowa-
nych mieszanek ziół zwalczał nawet naj-
bardziej uporczywe choroby. Niewątpliwie
pomagała mu w tym szeroka wiedza z za-
kresu medycyny naturalnej i ziołolecz-
nictwa. Mimo tego, że sam zakonnik
zmarł w 1980 roku, jego dzieło nadal jest
kontynuowane w oparciu o zapiski, któ-
re po sobie pozostawił. Ojciec Klimusz-
ko za życia cieszył się wspaniałą opinią
wśród ówczesnych uzdrowicieli.

Ojciec Grzegorz Sroka twierdził, że le-
czenie ziołami może być znakomitym
uzupełnieniem medycyny konwencjo-
nalnej.  Opracował ponad 20 preparatów
ziołowych (syropy, nalewki, pomady,
krople, mieszanki ziołowe) na różne cho-
roby i schorzenia. Komponował swoje
mieszanki w oparciu o głęboką wiedzę,

jaką nabył podczas długoletniej prakty-
ki zielarskiej.  Był autorem poradników
zielarskich oraz propagujących zdrowy
tryb życia. 

Choroby przewodu pokarmowego, łącznie z wrzodami żołądka i dwunastnicy, wątro-
by, nadciśnienie, choroby serca, nerwice, choroby przemiany materii leczy się sku-
tecznie ziołami. Żeby leczyć ziołami trzeba je po prostu mieć i to zioła, które spełniają
wymogi współczesnej fitoterapii, tzn. odpowiednio zebrane, wysuszone i przecho-
wywane. 

– NATURA  POTRAFI  PRZYWRACAĆ  ZDROWIE
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