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Nowatorski program dla
niedożywionych pacjentów

Właśnie mija rok od wpro-
wadzenia na Dolnym Śląsku
pierwszego w Polsce i prawdo-
podobnie jedynego w Europie
programu adresowanego do
niedożywionych pacjentów, czy-
li osób z niezamierzonym spad-
kiem wagi. W ciągu pierwszych
12 miesięcy programu w po-
radni lekarze przyjęli 740 cho-
rych, a 180 osobom udzielili
porad telefonicznych. Z prze-
badanych chorych aż 57 proc.
było niedożywionych. Natomiast
u 27 proc. wystąpiło ryzyko nie-
dożywienia. Żadna z osób, któ-
re zgłosiły się do poradni nie
otrzymała wcześniej porad do-
tyczących żywienia.

Zdaniem specjalistów nie-
dożywienie występuje u 30-60
proc. chorych przyjmowanych
do szpitali. Jednak rzadko jest
rozpoznawane, a jeszcze rzadziej
leczone. Po dwóch tygodniach
pobytu w szpitalu niedożywienie
ulega pogłębieniu u 70 proc.
spośród tych chorych.

Na Dolnym Śląsku nowator-
ski program realizuje siedmiu
lekarzy i trzy pielęgniarki. Tylu
specjalistów pracuje w poradni.
Ale samo przedsięwzięcie zdo-
bywa coraz większą popularno-
ść w gronie innych specjalistów.
Druga część programu ma cha-
rakter edukacyjny. Za 100 ty-
sięcy złotych zostaną przeszko-
lone setki lekarzy i pielęgniarek.
Zostanie też wydany specjalny
podręcznik poświęcony nie-
dożywieniu ambulatoryjnemu
oraz podręczniki dla lekarzy
i pielęgniarek. W tym roku, do
końca listopada udało się prze-

szkolić 410 pielęgniarek i 70
opiekunów medycznych, ale też
40 studentów dietetyki i 30 le-
karzy rodzinnych. Do końca
roku zostanie też wydany pod-
ręcznik dla pielęgniarek. W przy-
szłym roku odbędzie się cykl
kursów dla lekarzy i dietetyków,
dla których zostaną wydane
dwie specjalistyczne książki.

Czym jest niedożywienie
Niedożywienie jest konsek-

wencją dłuższego niedoboru
jedzenia, czego skutkiem jest
brak składników odżywczych:
białek, tłuszczów, węglowoda-

nów, mikro i makroelementów.
Skutki choroby dotyczą wszyst-
kich układów i narządów
(układu oddechowego, pokar-
mowego, krążenia). Głodzenie
sprawia, że organizm zmuszo-
ny jest do zużywania własnych
tkanek jako zapasów energe-
tycznych oraz źródła niezbęd-
nych tkanek. Powstają wielo-
narządowe zaburzenia meta-
boliczne i immunologiczne.
Śmierć następuje średnio po
utracie przez chorego 30 proc.
wyjściowej masy ciała.Choroba
pojawia się bardzo często jesz-
cze przed pobytem w szpitalu,
to w trakcie hospitalizacji zwyk-
le się pogłębia i pogarsza szan-
se na wyleczenie i zwiększa
śmiertelność. Teoretycznie
w Polsce pacjent hospitalizo-
wany ma dostęp do wszyst-
kich form leczenia żywieniowe-
go (odpowiedniej diety, picia
odżywek, żywienia poza i doje-
litowego). Są na to przeznaczo-
ne środki z NFZ. Nie ma nato-
miast refundacji odżywek dla
chorych, którzy są wypisywani

ze szpitala z niedożywieniem,
a teoretycznie mogą jeść nor-
malnie. Koszt leczenia chorych
nie wymagających hospitaliza-
cji, w okresie dwumiesięcznym
wynosi maksymalnie od 50 do
200 zł. O ile pacjent nie otrzy-
ma wsparcia w poradni, ko-
nieczna jest stacjonarna opie-
ka. Ta kosztuje dziennie od
150 do 300 zł (wraz z proce-
durą żywieniową, nie licząc
kosztów specjalistycznych ope-
racji czy badan diagnostycz-
nych).

Trzyletni projekt pomocy
osobom niedożywionym jest fi-
nansowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, który planuje
przeznaczyć na jego realizację
700 tys. zł. Do tej pory na pro-
gram samorząd województwa
dolnośląskiego przekazał 185
tys. złotych. Specjaliści sza-
cują, że dzięki tym pieniądzom
w ciągu trzech lat uda się po-
móc ok. 3000 chorym.

źródło:umwd.dolnyśląsk

Pomoc dla niedożywionych pacjentów

R E K L A M A

Blisko tysiąc osób przez rok skorzystało z pomocy najlepszych w Polsce specjalistów zajmujących się niedożywieniem. Było to możliwe dzięki uni-
katowemu programowi realizowanemu w szpitalu im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Specjaliści szacują, że dzięki jego uruchomieniu
uda się pomóc blisko 3 tys. chorych. Przeszkolone zostaną też setki lekarzy i pielęgniarek. Dodatkowo, w przyszłym roku program zostanie rozszerzony
o pomoc dzieciom.
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Świeca dla wrażliwych
Trudno o wymowniejszy znak miłoś-

ci niż płonąca na stole świeca Caritas.
Dwadzieścia lat temu po raz pierwszy

Caritas Polska zaproponowała polskim
katolikom i ludziom dobrej woli włącze-
nie się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom. Sześć lat po pierwszej edycji tej
kampanii, polscy chrześcijanie po raz
pierwszy postanowili połączyć siły
w niesieniu pomocy potrzebującym. Wi-
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest zatem
wydarzeniem charytatywnym organizo-
wanym przez cztery instytucje kościelne:
Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego,
Diakonię Kościoła Ewangelicko-Aug-
sburskiego w RP, Metropolitalny Ośrodek
Miłosierdzia ELEOS Polskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego oraz
Diakonię Kościoła Ewangelicko-Refor-
mowanego w RP.

Miłość jak świeca
W diecezji świdnickiej od samego po-

czątku jej istnienia, diecezjalna Caritas,
włącza się w ogólnopolską akcję. – Nasza
diecezja nie jest duża, ale i tak udaje nam
się rokrocznie rozprowadzić wśród na-
szych katolików blisko 30 tys. małych

świec i prawie 5400 dużych – mówi ks.
Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji
Świdnickiej. – Wszyscy, którzy odpowia-
dają na nasz apel o pomoc dzieciom, nie
wyobrażają sobie wigilijnego stołu bez
tego znaku solidarności – dodaje.

Znak ten ma bowiem bardzo kon-
kretną wymowę: światło symbolizuje
z jednej strony Nowonarodzonego Jezu-
sa, który przynosi nadzieję każdemu
człowiekowi, z drugiej strony płonący
ogień świecy bardzo dobrze oddaje cha-
rakter miłości. – Świeca dając światło
i ciepło musi się spalać, jak miłość, któ-
ra bez gotowości do ofiary z siebie samej,
nie może być autentyczna – wyjaśnia ks.
Radosław Kisiel.

Cena dobroci
Wigilijną świecę Caritas można nabyć

w parafiach za ofiarę w wysokości 5 zł
za małą świecę i 12 zł za świece dużą.
Jest to ofiara a nie cena, ponieważ chce-
my podkreślić charytatywny wymiar ak-
cji – wyjaśnia ksiądz dyrektor. – Polacy są
bardzo hojni i wspierają w okresie około
bożonarodzeniowym wiele przedsięw-
zięć mających na celu pomoc potrze-
bującym. Na tle tych wszystkich akcji wy-

różnia się nasza kampania,
ponieważ świeca Caritas stała
się naprawdę elementem wi-
gilijnej tradycji z czego jesteś-
my bardzo dumni i odczytuje-
my ten gest jako wyraz zaufa-
nia dla naszych działań oraz
zobowiązanie do nieustannej
troski o jak najbardziej efek-
tywną pomoc dzieciom – za-
pewnia.

Rodziny stawiające na stole
świecę Caritas wiedzą bowiem,
że ofiara jaką przy okazji jej na-
bycia złożyli jest wsparciem
dla wielu różnych działań za-
równo Caritas Polska jak i Ca-
ritas Diecezji Świdnickiej oraz
parafialnych akcji charytatyw-
nych.

W grudniu o wakacjach
Wprawdzie zimą nie myśli się za bar-

dzo o wakacjach, jednak warto wie-
dzieć, że Caritas Diecezji Świdnickiej za
zgromadzone środki z kampanii Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom (ok. 90 tys.
rocznie), organizuje m.in. wypoczynek
wakacyjny dzieci i to zarówno tych z

własnych świetlic so-
cjoterapeutycznych
(dzierżoniowskiej,
wałbrzyskiej i dwóch
świdnickich) jak
i swoich szkół (w Wi-
rach i w Świdnicy).
– Jednak to nie
wszystko, od lat pod-
czas wakacji gościmy
grupy małych Polonu-
sów z Ukrainy i z
Białorusi – zaznacza
ks. Radosław Kisiel i
dopowiada, że dzięki
wigilijnym świecom
możliwe jest również
ofiarowanie codzien-
nie wszystkim dzie-
ciom caritasowskich

szkół (170 uczniów)
i świetlic (60 uczestników) posiłku. – W re-
gionie nie ma nigdzie innej podobnej ini-
cjatywy na taką skalę.

Świeca Caritas – nie ma wątpliwości,
że jest to znak prawdziwej solidarności
z tymi którzy bez pomocy ludzi dobrej
woli mieliby jeszcze trudniejsze dzieciń-
stwo. Dariusz Gustab

Ż Y C Z E N I AR E K L A M A
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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

Policjanci Wydziału dw. z Przestęp-
czością Gospodarczą z wrocławskiej ko-
mendy miejskiej, w wyniku przeprowa-
dzonej realizacji, zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o tzw. „skimming” , czyli
sczytywanie danych z kart bankomato-
wych. Zatrzymany, to 27 – letni obywa-
tel Bułgarii. Do zatrzymania doszło, po
tym, jak funkcjonariusze w wyniku pro-
wadzonych czynności ujawnili na dwóch
bankomatach we Wrocławiu, zamonto-
wane urządzenia służące do podglądania
wbijanego kodu PIN oraz skanowania
kart bankomatowych. Natychmiast po-
wiadomiono odpowiednie banki
i wyłączono bankomaty z użytku.
Urządzenia zostały zdemontowane i za-
bezpieczone. W wyniku dalszych działań,
policjanci ustalili, a następnie zatrzymali
w jednym z hoteli we Wrocławiu,
mężczyznę podejrzewanego o przestęp-
stwo „skimmingu”. W chwili, gdy funk-
cjonariusze weszli do wynajmowanego
przez niego pokoju, mężczyzna był kom-
pletnie zaskoczony. Wewnątrz policjanci
znaleźli liczne przyrządy służące do
przestępczego procederu.

Proceder przestępczy polegał na ska-
nowaniu paska magnetycznego w mo-
mencie wkładania karty do bankomatu
oraz nagraniu poprzez kamerę wprowa-
dzanego nr PIN. Kamera z zasilaniem
oraz czytnik kart zostały sprytnie scho-

wane w elementy doklejone do banko-
matu. Następnie po zdemontowaniu
urządzenia z bankomatu sprawca kom-
plet danych (PIN i dane z paska magne-
tycznego) przesyłał drogę mailową do in-
nego kraju.

Policja przypomina, aby każdorazowo
przed skorzystaniem z bankomatu po-
winniśmy przyjrzeć się urządzeniu, czy
nie ma na nim jakichś podejrzanie wy-
glądających elementów, doczepionych
do bankomatu. Naszą uwagę powinien
zwrócić każdy element, który sprawia
wrażenie, że nie stanowi integralnej
całości urządzenia, np. stopień zużycia
elementu jest inny niż pozostałych
urządzeń bankomatu. O każdym naszym
podejrzeniu powinniśmy niezwłocznie
powiadomić właściwy bank lub policję.

źródło:dolnośląska.policja

RReeggiioonn

KKrraaddłł  ddaannee  zz  kkaarrtt  ppłłaattnniicczzyycchh
MMoonnttoowwaałł  nnaa  bbaannkkoommaattaacchh  uurrzząąddzzeenniiaa  ddoo  sscczzyyttyywwaanniiaa  
ddaannyycchh  zz  kkaarrtt  ppłłaattnniicczzyycchh  ––  wwppaaddłł  ww  rręęccee    ppoolliiccjjaannttóóww..  

Nasz Region Dolnośląski

RReeggiioonn

PPrróóbboowwaałł  zzaabbiićć  
bbyyłłąą  ddzziieewwcczzyynnęę

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu
skierował akt oskarżenia przeciwko tym-
czasowo aresztowanemu 35-letniemu
Danielowi M – mieszkańcowi Boguszowa
Gorc, oskarżając go usiłowanie zabójstwa
byłej dziewczyny oraz próbę rozboju na
ekspedientce sklepu sieci „Żabka”.

W godzinach wieczornych oskarżony
będąc pod wpływem alkoholu udał się do
sklepu sieci „Żabka” w centrum Wałbrzy-
cha. Wszedł do sklepu  z założoną na
głowę kominiarką i trzymając w ręku nóż
zażądał od sprzedawczyni wydania pie-
niędzy z kasy, jednocześnie próbując
schwycić kobietę za rękę. Pokrzywdzona
w odruchu obronnym ściągnęła napast-
nikowi kominiarkę z głowy. To spłoszyło
Daniela M, który uciekł ze sklepu. Po nie-
udanym napadzie oskarżony skierował
się na ul. Ludową w pobliże miejsca pra-
cy swojej byłej dziewczyny, która rozstała
się z nim dwa tygodnie wcześniej.  Po go-
dzinie 22.00 kiedy pokrzywdzona opuś-
ciła zakład pracy, oskarżony podbiegł do
niej i nożem zadał jej dwa ciosy.  Podczas
drugiego ciosu zadanego w okolicę lewego
obojczyka ostrze noża odłamało się od rę-
kojeści. Zdarzenie to widział czekający na
pokrzywdzoną jej znajomy, który na-
tychmiast zareagował. Oskarżony
spłoszony zbiegł z miejsca zdarzenia.  

Pokrzywdzona wraz ze znajomym udali
się samochodem do pobliskiej Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Z uwagi
na obrażenia jakich doznała pokrzyw-
dzona wezwano do niej pogotowie ra-
tunkowe. Jeszcze w trakcie pobytu ko-
biety w  Komendzie na jej telefon ko-
mórkowy zadzwonił Daniel M. grożąc jej
pozbawieniem życia.

Oskarżony został zatrzymany przez
policję, znaleziono przy nim blisko 2 gra-
my amfetaminy. Tego samego dnia pro-
kurator ogłosił mu zarzuty i skierował
wniosek do miejscowego sądu o zasto-
sowanie tymczasowego aresztowania,
który został uwzględniony przez sąd. W
toku śledztwa ustalono dodatkowo, że
Daniel M. w czasie wspólnego zamiesz-
kiwania z pokrzywdzoną  znęcał się nad
nią fizycznie i psychicznie przez okres bli-
sko półtora roku. Zachowanie to także
zostało objęte aktem oskarżenia. Daniel
M. był w przeszłości wielokrotnie kara-
ny sądownie na kary pozbawienia wol-
ności w tym za przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu. Prokurator przyjął, że
zarzuconych mu czynów dopuścił się 
w warunkach powrotu do przestępstwa.

źródło:Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy

artykuł  sponsorowany
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Pierwsze samochody z elementami do
montażu wjadą na Rynek w środę rano.
Wymiary sceny robią wrażenie – 50 m
szerokości, 16 metrów wysokości. Do
tego 3 wybiegi o powierzchni 200 met-
rów kwadratowych, na których wystąpi
80 tancerzy. Scena będzie gotowa przed
świętami. Do tego czasu zamontowana
zostanie scenografia, oświetlenie 

i nagłośnienie. W niedzielę, 29 grudnia,
zaplanowano pierwsze próby technicz-
ne i wykonawców.

W sylwestrową noc na wrocławskim
Rynku będzie można przenieść się 
w złote czasy muzyki disco, kiedy na
parkietach królowała "Gorączka sobot-
niej nocy", a najnowsze taneczne tren-
dy kształtowały Studio 54 w Nowym Jor-

ku i Studio 2 w
Polsce. Lata 70. 
i 80. to niezwykły
rozkwit i popular-
ność muzyki dis-
co. 

To nie będzie
sylwestrowy kon-
cert, jak w innych
miastach, gdzie 
artysta wychodzi
na scenę, śpiewa 
a publiczność słu-
cha. U nas będzie
dyskoteka z kli-
matem lat 70. i 80.
Zależy nam, by
wszyscy świetnie
się bawili – mówi Małgorzata Wojcie-
chowska z Biura Promocji miasta.

Kto zaśpiewa we Wrocławiu?
W złote czasy polskiej i światowej kla-

syki disco w sylwestrową noc przenie-
siemy się wraz z największymi ikonami
polskiej sceny muzycznej: Edytą Gór-
niak, Justyną Steczkowską, zespołem
Kombi, Markiem Piekarczykiem, legen-
darnym Kapitanem Nemo oraz Korą.
Wystąpi również były wokalista kulto-
wego Oddziału Zamkniętego, Krzysztof
Jaryczewski, a także niezapomniany
Shakin’ Dudi. Dla wrocławskiej pub-
liczności oraz widzów Dwójki zaśpiewają
również takie legendy rodzimej branży
muzycznej, jak Izabela Trojanowska,
Zbigniew Wodecki, Wojciech Gąssowski
czy grupa VOX. Niezapomniane przeboje
lat 70. i 80. usłyszymy też  w wykona-

niu Marii Sadowskiej, Kamila Bednar-
ka i Rafała Brzozowskiego. Nie zabrak-
nie również laureatki Paszportu Polity-
ki i Fryderyka, Misi Furtak. Podczas
tego tętniącego gorącymi rytmami wie-
czoru zobaczymy też uczestników pro-
gramu „The Voice of Poland”.

Goście z zagranicy
Do Wrocławia zawitają również goś-

cie specjalni. Jednym z nich będzie
Midge Ure, były gitarzysta i wokalista le-
gendarnej brytyjskiej grupy Ultravox,
dzięki któremu takie piosenki, jak „Dan-
cing with tears in my eyes” czy „Vienna”,
zyskały status wielopokoleniowych prze-
bojów. Na wrocławskim rynku wystąpi
również Ray Wilson, wokalista legen-
darnej grupy Genesis.

źródło:wroclaw.pl
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artykuł  sponsorowany

Agnieszka z Gorzowa Wlkp.
Do Gronka zgłosiłam z bólami: barku, wątroby 

i podbrzusza.
Na pierwszym zabiegu p. Jerzy wymienił mi wszyst-

kie moje wyżej wymienione dolegliwości i dodał, że
mam torbiela na prawym jajniku. Nie wierzyłam bo ty-
dzień  wcześniej byłam u ginekologa i powiedział, że
wszystko jest w normie.

Po wizycie u p. Jerzego pojechałam zrobić USG.
miałam nadzieję, że to pomyłka, ale okazało się że jest
torbiel wielkości 3,5 cm. Umówiłam się od razu na ko-
lejne zabiegi , a po 4 wizytach ponownie poszłam zro-
bić USG.

To było niesamowite! -po torbielu nie było śladu! Do
dziś staram się regularnie odwiedzać p. Jurka, aby po-
zytywnie naładował mnie swoją energią. Dzięki temu

czuję się silna, mam znakomite samopoczucie. 
Jestem zdrowa.

Magda
„..., mam na imię Magda i wiem, że to dzięki ener-

gii przekazanej przez Jerzego, WYSOKOONKOGENNY
WIRUS HPV56, przez którego zaczęły się zmiany na
szyjce macicy-ustąpiły!

O zmianach dowiedziałam się w 2011r. , wtedy wy-
szła zła cytologia. Zbiegło się to niestety ze wspaniałą
informacją o ciąży (dziś moja córcia jest zdrową, piękną
i wesołą dziewczynką).

Jak tylko dowiedziałam się, że nie ma leku na wi-
rusa HPV, a zmiany mogą przerodzić się w raka, od
razu odwiedziłam p. Jerzego.

Po drugim seansie zaczęłam mocno plamić, 

dlatego przełożyłam wizyty na czas po porodzie.
Dzięki trzem zabiegom, które odczuwałam bardzo

intensywnie (gorąco, zimno, a w pewnym momencie
jakby coś wychodziło z prawej części podbrzusza) 
w połowie kwietnia 2012r. okazało się, że wirus
ustąpił.

Stosowałam się również do zaleceń  Jerzego od-
nośnie diety, witamin i smarowania naenergetyzowa-
nym balsamem.

Gdy byłam dzieckiem zostałam uleczona przez in-
nego bioenergoterapeutę (miałam problemy z oddy-
chaniem), tym razem  Jerzy pomógł nie tylko mi, 
ale i mojej Mamie i Teściowej....“

Fakt nie do podważenia
Jerzy Gronek od 12 lat prowadzi gabinet bioenergoterapii w Wałbrzychu. W trak-
cie długiej praktyki udało mu się wypracować własną teorię leczenia. Nie korzys-
ta 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 prze-
biegać terapia. Każdy zabieg trwa ok. 50 min. Pierwszy kwadrans pierwszego za-
biegu 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 dzwo-
nią 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. Dlacze-
go? 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

R E K L A M A

RReeggiioonn

„„DDiissccoo  SSyyllwweesstteerr  zz  DDwwóójjkkąą””  nnaa  żżyywwoo  
zz  WWrrooccłłaawwiiaa  
PPoocczząątteekk  pprrzzyyggoottoowwaańń  ddoo  ssyyllwweessttrroowweejj  nnooccyy..  WW  mmiieejjssccuu  llaattaarrnnii  
ppoowwssttaanniiee  nnaajjwwiięękksszzaa  ww  kkrraajjuu  ssyyllwweessttrroowwaa  sscceennaa,,  oo  ppoowwiieerrzzcchhnnii  
bblliisskkoo  440000  mmeettrróóww  kkwwaaddrraattoowwyycchh..
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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: 

artykuł sponsorowany
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Ciągle nie można wskazać,
jaką drogę będą pokonywać
niedługo polskie śmieci - czy do
małych sortowni, do biogazowi
czy może do spalarni? Na co po-
stawić? Co to znaczy recykling?

Czy spalanie też do niego za-
liczamy? - Jeśli ze spalenia bu-
telki plastikowej uzyskamy
ciepło do ogrzania mieszkania,
to jest także recykling. Pytanie,
jaki system gospodarki śmie-
ciami jest najlepszy, ale tu chy-
ba wszystko zależy od miejsca,
czasu i warunków. 

W tej chwili spalanie śmieci
wygrywa konkurencję z innymi
sposobami pozbywania się od-
padów. 

Wojciech Nawrocki podkreś-
la jednak, że to zasługa silnego
lobby, które skutecznie naciska
na rząd. Zwraca uwagę na to, że
kilka lat temu wiele się mówiło
choćby o przetwarzaniu butelek
PET na olej napędowy. Powsta-

wało wiele instalacji, ale tylko
do momentu, gdy rząd nałożył
akcyzę na te przedsięwzięcia. 
A mielibyśmy za prywatne pie-
niądze zrealizowanych bardzo
dużo inwestycji, które spowo-
dowałyby, że bez ponoszenia
kosztów przez państwo i samo-
rządy, angażowania urzędni-
ków, na składowiskach byłoby
dużo mniej odpadów. No, ale nie
mamy - mówi Nawrocki. 

Konkurencję ze spalaniem
wydają się przegrywać także
biogazownie. Jeszcze niedawno
wydawało się, że to przyszłość
polskiej gospodarki odpadami,
dzisiaj biogazownie przynoszą
straty. A przecież aż 40 do 50
procent odpadów jest biode-
gradowalnych, do tego można z
nich uzyskać nie tylko biogaz,
ale też ciepło. 

Koszty inwestycji w instala-
cje śmieciowe spoczęły na bar-
kach samorządów i nie trzeba

być ekonomistą, aby dojść do
wniosku, że same nie udźwigną
tego ciężaru.

Choć samo spalanie odpa-
dów jest powszechnie akcepto-
wane, to wyznaczenie miejsca,
gdzie powinna stanąć spalarnia
zwykle powoduje protesty miej-
scowej ludności. Jeśli chcemy
zbudować dobre, ekologiczne 
i nowoczesne spalarnie, które
nie będą budziły protestów, to
nie może podstawowym
założeniem przy ich projekto-
waniu być oszczędzanie - pod-
kreśla Nawrocki. - Taka spa-
larnia nie może być z założenia
najtańsza.

Jeśli chcielibyśmy postawić
na inne rozwiązania niż spala-
nie, to podstawową ich cechą
musi być prostota. Oczywiście
innym ważnym czynnikiem jest
opłacalność. 

Dr Marek Goleń ze Szkoły
Głównej Handlowej, nie ma
dobrego zdania o skuteczności
recyklingu w Polsce. - Zbyt
mało odpadów trafia do odzys-
ku. Problemem jest, że recy-
kling potrzebuje odpadów czy-
stych, a to, co u nas idzie do
przetworzenia, jest po prostu
brudne - mówi Marek Goleń.
Zanieczyszczenie śmieci powo-

duje, że recykling staje się nie-
opłacalny. Goleń proponuje sys-
tem nie nowy, ale skuteczny.
Sprawdził się m.in. w Nakle
nad Notecią. Stworzono tam
system małych obiektów tzw.
mini-PSZOK-ów (Punkty Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych), gdzie miesz-
kańcy przynoszą opakowania, 
a odpowiednio przeszkolony
człowiek dokonuje selekcji. 

Goleń proponuje także, żeby
na terenach luźniej zabudowy,
gdzie mieszkańcy mają duże
działki, nie odbierać odpadów
mokrych (te powinny trafić do

przydomowej kompostowni), to
samo z popiołem, który nie tyl-
ko bardzo zanieczyszcza od-
pad, ale także dużo waży. 

To się opłaca - przekonuje
Marek Goleń. - Czysty strumień
odpadów na wysoką wartość.
Gdybyśmy poszli w tę stronę,
samorządy mogłyby na śmie-
ciach zarabiać, a nie tak jak
dzisiaj oddawać je za darmo,
ciesząc się, że ktoś zdejmuje 
z nich odpowiedzialność. 

źródło: portalsamorzadowy

Segregacja śmieci tak, ale co dalej? 
Czysty strumień odpadów na wysoką
wartość. Gdybyśmy poszli w tę stronę,
samorządy mogłyby na śmieciach 
zarabiać, a nie tak jak dzisiaj oddawać
je za darmo, ciesząc się, że ktoś zdej-
muje z nich odpowiedzialność.

R E K L A M A
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Pomóc w tym najtrudniejszym okre-
sie, kiedy w oczy zagląda śmierć 

Najtrudniejszy czas dla zwierząt przy-
chodzi zimą. Brak schronienia przed
mrozem i głód zabija wiele kotów i psów.
Ludzie zamykają na zimę okienka od piw-
nic nie zważając, że latem mieszkał tam
kot. Panuje taki pogląd, że koty mają sie-
rść i nic im nie będzie. Koty tymczasem
potrzebują dużo ciepła, wie o tym każdy,
kto posiada go w domu i obserwuje, jak
kot zawsze wybiera najcieplejsze miejs-
ce do spania. Szczególnie ciepła potrze-
bują te starsze osobniki, często schoro-
wane. Kiedy spadnie śnieg zwierzęta za-
czynają głodować, trudno jest w takich
warunkach zapolować na myszy. 

W większości przypadków małe koty
nie mają szansy przeżyć pierwszej zimy
bez pomocy człowieka. Bezdomne psy
jeżeli już latem dostają coś do zjedzenia,
to zimą zamarzają pod zamkniętymi
bramami bloków. Zamiast jedzenia ludzie
tupią nogami na przybłędę i krzyczą „ a
poszedł ty stąd!” i już po kłopocie. Mówi
się, że pies jest najlepszym przyjacielem
człowieka. Niestety człowiek czasem
odpłaca zwierzakowi bólem za tą przy-
jaźń. Pani Monika opowiada w naszej re-
dakcji smutną historię małego Azorka.

Na I komunię Jarek otrzymał od mamy
wymarzonego pieska. Był malutki i roz-
koszny dziecko nosiło go na rękach,
wszyscy się nim zachwycali. Jednak już
po kilku miesiącach piesek spał nie 
w domu, a pod drzwiami na wycieracz-
ce. Zaczął też kuleć i mocno uwidoczniły
mu się żebra.  Dziwnym trafem mały Ja-
rek stracił zainteresowanie pieskiem, już
nie nosił go na rękach, potrafił za to psa
kopnąć krzycząc na niego „na podwórko
darmozjadzie!” Kiedy przyszły pierwsze
przymrozki piesek błąkał się od bramy do
bramy, czasem ktoś się zlitował i coś zrzu-
cił z okna psu do zjedzenia. Przed świę-
tami Bożego Narodzenia pieska już nie
było. Jeden z sąsiadów widział jak ty-
dzień wcześniej próbował przejść przez
ulicę kiedy nadjechał rozpędzony samo-
chód. Kierowca nawet nie próbował ha-
mować.

Naukowcy stwierdzili, że zwierzęta
mają umysł małego dziecka, są ufne 
i szybko się przywiązują do człowieka.
Trudno zrozumieć, że człowiek, którego
umysł jest najmocniej rozwinięty ze
wszystkich żywych istot na Ziemi, potrafi
być obojętny, a czasem bezwzględny dla
zwierząt. 

Czasem wystarczy tak niewiele, aby
zwierzęta mogły żyć i przetrwać zimę lub

zareagować, gdy ktoś inny znęca się nad
zwierzęciem. Z jakiś powodów wielu woli
odwrócić głowę, a wtedy problem sam
zniknie.  

Sąd skazał burmistrza za  niezapew-
nienie ochrony bezdomnym 

zwierzętom 

Zgodnie z przepisami prawa, na gmi-
nach spoczywa obowiązek zaopiekowania
się wszystkimi bezdomnymi zwierzętami
przebywającymi na terenie gminy, 
a także tymi dzikimi z lasu, które poja-
wiły się na miejskich terenach. Jednak
bardzo często władze gmin miały za nic
te przepisy. Jak często nasi czytelnicy
spotykali się z ignorancją Straży Miej-
skiej, gdy dochodziło do sytuacji, gdzie
bezdomne zwierzęta lub ranne dzikie po-
trzebowały pomocy. Wyrok, który zapadł
przed sądem w Dzierżoniowie jest pre-
cedensowy i pokazuje, że wystarczy, aby
ktoś zadał sobie trochę trudu, by nagle
prawo zaczęło działać.  Na własnej skó-
rze przekonał się o tym w listopadzie bur-
mistrz Pieszyc, gdy sąd na skutek aktu
oskarżenia EkoStraży, uznał go win-
nym za złamanie ustawy w ramach
gminnego zadania opieki nad bezdo-
mnymi zwierzętami. Sprawa dotyczyła
pozbycia się bezdomnych 36 psów 

z gminy do tzw
„pensjonatu”, czyli cze-

goś w rodzaju schroniska, w którym opie-
kun znęcał się nad zwierzętami.  Rzecz
miała miejsce w 2011 roku i dopiero po
dwóch latach sąd skazał burmistrza,
„opiekun” również otrzymał wyrok bez-
względnego więzienia, którą to karę od-
był już w zakładzie karnym. Znany jest
też inny wyrok z 2012r., gdzie  wetery-
narz współpracujący z gminą Staracho-
wice został skazany przez sąd za usy-
pianie zwierząt  w ramach tamtejszej
uchwały Rady Miasta, która ustano-
wiła, iż walka z bezdomnością zwierząt
będzie następować przez ich uśmierca-
nie. Coraz częściej również sądy zaczy-
nają skazywać na bezwzględne kary po-
zbawienia wolności oprawców znę-
cających się nad zwierzętami.  Cieszy za-
tem fakt, że dzięki takim wyrokom sądo-
wym, prawo które do niedawna było
tylko na papierze zaczyna ożywać.  Na
pewno nagła wrażliwość wielu sędziów
pojawiła się po tym, jak społeczeństwo
coraz głośniej domaga się, aby prawa
zwierząt były przestrzegane. Dobrze jest,
aby zwiększać swoją obywatelską ak-
tywność w tym zakresie bo jak dotąd to
dotykamy w tym zakresie tylko czubka
góry lodowej. 

Alexandra

Zaadoptuj ocalonego kotka

Oddamy uroczego kotka tylko w dobre ręce. Kocurek ma ok. 3 mie-
sięcy, załatwia 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

Nie bądź obojętny na dramat zwierząt!
ZAREAGUJ!

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  należy do zadań gminy! Art.11 ust.1 
Ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 Nr 106 poz. 1002)  

Tel. alarmowy: Straż Miejska: 986
Policja: 112

Wystarczy mieć w sobie odrobinę człowieczeństwa, aby
dostrzec i wyciągnąć pomocną dłoń do naszych „małych
braci”.  Jak bardzo trzeba być bezdusznym aby przejść
obojętnie obok zwierzęcia, które cierpi i woła o pomoc?



Podatki i opłaty lokalne
będą większe.

Ministerstwo Finansów – jak co roku
– podniosło maksymalne stawki po-
datku od nieruchomości, jakie gminy
mogą nakładać ma mieszkańców.    Na-
leży się także spodziewać – jeśli nie 
w 2014 roku, to w kolejnych latach –
podwyżek podatku śmieciowego i eska-
lacji wprowadzania w gminach podatku
od deszczu.

Do tego dochodzą takie kuriozalne
pomysły, jak podatek od wody z rzeki.
Przygotowywana w Ministerstwie Gos-
podarki ustawa spowoduje, że różne
podmioty np. rolnicy, którzy nawadniają
pola i hodowcy ryb będą musieli płacić
za – dotychczas bezpłatne – korzystanie
z wód powierzchniowych. Przełoży się to
na wyższe ceny dla konsumentów.

Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju sięgnie do kieszeni kierowców. 
Z każdego tysiąca litrów zakupionego
paliwa, kierowcy zapłacą 25zł na fun-
dusz kolejnictwa, z którego pieniądze za-
miast na naprawę czy budowę dróg zo-
staną przeznaczone na budowę torów. 

Jednak nie wszystkie gminy zamie-
rzają podnosić podatki lokalne. Na
przykład w projekcie budżetu Wrocławia
nie przewidziano podnoszenia podatków
lokalnych ani innych opłat dla miesz-
kańców.

Niestety z Dolnego Śląska szerokim
strumieniem uciekają pieniądze do
wspólnego wora bez dna w Warszawie.
Od marca 2013 roku KGHM Polska Mie-
dź płaci Skarbowi Państwa podatek od

kopalin, który tylko w 2013 roku wy-
niósł 2,2 mld zł. Zdaniem opozycyjnych
radnych wojewódzkich, ten podatek to
grabież regionu. Na dodatek w ramach
tzw. janosikowego (podatek, który naj-
bogatsze samorządy płacą biedniej-
szym) rządowa subwencja dla Dolnego
Śląska ma być mniejsza o 66 mln zł. 

Podatki pośrednie

W nadchodzącym roku nie będzie ob-
niżenia stawek VAT z 23 do 22 procent
i z 8 do 7 procent, co miało stać się au-
tomatycznie 1 stycznia 2014 roku.    
Z kolei ulga do zwrotu VAT za materiały
budowlane w 2014 roku będzie ograni-
czona tylko do osób poniżej 36 roku
życia. 

W 2014 roku zostanie także pod-
wyższona o 15 procent akcyza na alko-
hole spirytusowe.  Z kolei akcyza na pa-
pierosy wzrośnie o kolejne 5 procent. 

Polskie władze uderzają w nasze kie-
szenie nie tylko bezpośrednim pod-
wyższaniem podatków, ale także inny-
mi zabiegami np. kwoty wolnej od po-
datku oraz progu podatkowego w po-
datku od dochodów osób fizycznych
nie rewaloryzowano od 2009 roku, pod-
czas gdy w tym czasie tylko inflacja wy-
niosła około 16 procent. Oznacza to, że
co roku jesteśmy pozbawiani  dodatko-
wych pieniędzy. 

Na dodatek w 2014 roku stracimy kil-
ka ulg podatkowych. W zeznaniach PIT
składanych do 30 kwietnia 2014 roku
z ulgi internetowej mogą skorzystać
tylko podatnicy, którzy wcześniej nie od-

liczali wydatków na In-
ternet lub pierwszy
raz zrobili to w ze-
znaniu za rok
2012. Oznacza
to, że większo-
ść Polaków
straci ulgę 
internetową.
Z kolei artyś-
ci i twórcy po-
wyżej pew-
nych docho-
dów stracili
podwyższone 50-
procentowe koszty
uzyskania przycho-
du. Ponadto w rozli-
czeniu rocznym PIT za
2013 rok pierwszy raz rozlicza się
ulgi na dzieci na nowych zasadach.
Ograniczona została ulga na pierwsze
dziecko, a w zamian wzrosły (niewiele)
ulgi na trzecie i kolejne dzieci. 

Dla ratowania budżetu  prawie 16 mi-
lionów Polaków straci 150 mld zł, któ-
re przez lata zgromadzili na swoich
kontach w OFE (średnio około 9500 zł
na osobę). 

Fiskus chce więcej i więcej, więc nie

dziwi, że rosną też sumy
jakie urzędnicy muszą

pozyskać nakładając
opłaty karne. Pola-

cy oddadzą Pań-
stwu ponad 50%
swoich rocz-
nych zarobków,
w 2011r było
to ponad 27
000zł na każ-
dego pracujące-
go. Z tej kwoty

płacimy ponad
tysiąc złotych na

utrzymanie partii
politycznych i admini-

stracji, a ponad dwa ty-
siące kosztować będzie

obsługa długu publicznego. Jeśli 
w końcu uświadomimy sobie jak dużo
zabiera nam Państwo, to być może nie
będziemy aż tak obojętni na co idą na-
sze pieniądze. 

Niestety  jak dotąd nasze podatki są
lekką ręką często wydawane bezmyślnie
w sposób nieracjonalny przez urzędni-
ków i polityków.       

Tomasz Cukiernik
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Rosną podatki, bo fiskus chce więcej i więcej.
a początku warto przypomnieć fragment 
expose premiera Donalda Tuska z 2007 roku:
„Naczelną zasadą polityki finansowej mojego
rządu będzie (…) stopniowe obniżanie podat-
ków i innych danin publicznych. Dotyczy to 
i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej za-

możnych i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego,
aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie 
podatków i danin publicznych...”,

Będziemy biedniejsi w 2014 r

N
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Jagoda peruwiańska
To owoc o działaniu przeciwzapalnym. Jagodyperuwiańskie (inna nazwa: jagody inkaskie) są do-skonałym źródłem beta-karotenu, witaminy A i C,niacyny i fosforu. Posiadają także bardzo dużą za-wartość protein, które stanowią około 16% całko-witej wagi po wysuszeniu. Jagody inkaskie cha-rakteryzuje także wysokie stężenie bioflawonoidów,popularnie zwanych witaminą P, posiadającychwłaściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwwirusowe. Jagody te działają przeciw-alergicznie, przeciwgrzybicznie, przeciwnowo-tworowo i przeciw-wrzodowo. Zawie-rają bardzo dużo wi-tamin z grupy B (B1,B2, B6, B12) orazwitaminy A i C. Sąjedynym roślinnymźródłem witaminyB12.Jagody Inkówstanowią takżeważne źródło fosforu,żelaza i białek (m.in.pektyny).  Jagody Inków charakteryzują się ory-ginalnym, słodko-kwaśnym smakiem. Możnaspożywać je bezpośrednio lub dodawać do ulu-bionych musli, jagurtów czy deserów.

Pestki moreli 
inaczej zwane gorzkimi 
migdałami

Niektóre badania wy-
kazują, że spożywanie
dużej liczby gorzkich
migdałów każdego dnia
może zapobiec rakowi, 
a także zabić istniejące
komórki, dzięki zawartości
witaminy B17 (amigdalina).
Witamina B17 jest unikalnym
związkiem, który uważa się za stymulator układu od-

pornościowego do zwalczania nowotworów złośli-

wych. Według doniesień ciągle jeszcze  w niektórych

klinikach na całym świecie, stosuje się leczenie raka

za pomocą amigdaliny, zwanej w formie nieto-

ksycznej letrilem.   Gdy letril dostanie się do ludzkiego

organizmu, rozchodzi się do wszystkich komórek

zdrowych i chorych. W zdrowej komórce zamienia się

w glukozę. W rakowej uwalnia cyjanek oraz drugą,

równie silną truciznę (aldehyd benzoesowy). 

Te dwie trucizny niszczą komórkę rakową i tylko ją.

Bezpieczna dawka wynosi 1 pestkę na 5 kg masy

człowieka. Pestki muszą być gorzkie, odmiana

słodka nie ma pożądanego działania, nie należy go-

tować ani parzyć pestek, gdyż tracą wtedy swoje

właściwości, pestki moreli to nie tylko amigdalina, 

to również witaminy A, E i mnóstwo magnezu.

Jagody goji

Ogromna ilość war-

tości odżywczych po-

woduje, że owoce

goji mają szeroki

wpływ na funkcjono-

wanie organizmu.

Spożywanie goji

wspomaga budowę 

nowych komórek oraz re-

generację tych zniszczonych,

działa wzmacniająco na stawy i koś-

ci, poprawia wzrok dzięki obecności zeaksantyny.

Owoce goji opóźniają procesy starzenia. W medy-

cynie chińskiej są stosowane jako lek przy chorobach

serca, nerek, płuc oraz przy dolegliwościach reu-

matycznych. Owoce goji są skuteczne w procesach

odtruwania wątroby nawet przy ciężkich zatruciach

substancjami chemicznymi. Goji wzmacnia układ tra-

wienny i reguluje jego pracę, zwalcza otyłość i wy-

kazuje działanie antynowotworowe. Niezwykła mie-

szanka cennych składników w jagodach jest także

świetnym środkiem zaradczym na wszelkiego typu

alergie i wysypki skórne. Dodatkowo poprawiają na-

strój, likwidują zmęczenie i usprawniają pamięć, 

a także znane są  ze swoich właściwości antybak-

teryjnych i przeciwgrzybicznych.

Klara

Gwarancję jakości i oryginalność produktów zapewnia sklep „Kropka” w Wałbrzychu przy ul.Niepodległosci 114 (dzielnica Podgórze)
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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.



Cukier może spowodować hipoglike-
mię i nadwagę, wypłukuje z organizmu
sole mineralne i witaminy, podnosi ciś-
nienie krwi, poziom trójglicerydów 
i złego cholesterolu (LDL).

Cukier powoduje, że umysł dziecka
ma kłopoty z uczeniem się i skupieniem
uwagi. Jest również czynnikiem ini-
cjującym niewydolność układu auto-
immunologicznego i immunologicznego,
co kończy się w rezultacie takimi cho-

robami, jak artretyzm, alergia i astma.
Cukier zakłóca również równowagę hor-
monalną i wspomaga wzrost komórek
rakowych. Nadmierne spożywanie cuk-
ru prowadzi do uzależnienia.  Osad z cu-
krem tworzony na zębach jest doskonałą
pożywką dla mikrobów, które atakują
szkliwo. Roztwory cukru silnie pod-
rażniają również błony śluzowe wy-
ściełające żołądek i dwunastnicę,  co
sprzyja powstawaniu wrzodów.

Alternatywa dla cukru

Stewia to naturalny słodzik roślinny.
Najczęściej można go dostać w formie
tabletek bądź ususzonych listków. Są
one około 35 razy słodsze od sacharo-
zy. Jedna łyżeczka odpowiada szklance
tradycyjnego cukru kuchennego. Do
posłodzenia herbaty wystarcza kropla.
Łyżeczka cukru to 20 kalorii, podczas
gdy stewia nie zawiera ich wcale! Dzię-
ki niej nie trzeba rezygnować ze słod-
kości, by skutecznie pilnować wagi. Re-
dukuje nadciśnienie tętnicze i pomaga
w cukrzycy typu 2. Ponadto, działa an-
tybakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Naj-
lepiej kupować suszone liście stewii
niż już jej przetworzoną formę (tabletki
czy syrop), ponieważ producenci często
dodają do stewii  słodziki np. aspartam.
Przed zakupem zatem stewii w formie
tabletek czy syropu należy czytać ety-
kietę informującą czy produkt zawiera
wyłącznie stewię czy również niezdrowe
dla organizmu dodatki.

Ksylitol jest tak zwanym alkoholem
cukrowym, uzyskiwanym najczęściej z
drzewa brzozy. Ksylitol naprawia i goi,
wzmacnia układ immunologiczny, ma

właściwości opóźniające proces starze-
nia się, zapobiega rozwojowi bakterii 
i ma własności bakteriobójcze. Ksylitol
ma o 40 procent mniej kalorii i o 75 pro-
cent mniej węglowodanów niż tradycyj-
ny cukier. Ksylitol jest powoli przetwa-
rzany w organizmie z minimalnym
udziałem insuliny, wskutek czego po-
siada ponad 14-krotnie niższy indeks
glikemiczny od cukru. Dzięki temu jest
bardzo bezpieczny dla diabetyków.  Ksy-
litol jest skutecznym środkiem prze-
ciwko szkodliwym bakteriom jelit - np.
Helicobacter pylori Ogranicza także roz-
wój pleśni i drożdżaków – na przykład
Candida albicans. 

Ksylitol wygląda i smakuje jak cukier
i nie pozostawia nieprzyjemnego po-
smaku. Jest on dostępny w wielu po-
staciach. W formie krystalicznej może
być stosowany w potrawach gotowanych
i pieczonych lub też być stosowany jako
słodzik do napojów. Stosowany jest
również w dropsach, gumach do żucia
i w aerozolach do nosa. 

Klara
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Alternatywa dla cukru - stewia i ksylitol
Spożycie cukru jest zjawiskiem niekorzystnym dla naszego zdrowia. Cukier „kradnie” 
z organizmu witaminę B1, jest odpowiedzialny za cukrzycę, arteriosklerozę, osłabienie 
odporności organizmu oraz próchnicę. 

Gwarancję jakości i oryginalność produktów zapewnia sklep „Kropka” w Wałbrzychu przy ul.Niepodległosci 114 (dzielnica Podgórze)
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Olej kokosowy 
– złoty środek dla organizmu

Właściwości oleju kokosowego
Olej ten zawiera w sobie kwas laurynowy, który prze-

kształca się w organizmie w monolauryn.  Ma on sil-
nie bakteriobójcze i wirusobójcze właściwości, niszczy
drobnoustroje pokryte otoczką lipidową, do której za-
licza się do nich m.in. wirus HIV, cytomegalowirus, wi-
rus opryszczki, przeziębienia, a także bakteria Heli-
cobacter pylori - wywołująca wrzody żołądka i nowo-
twory układu pokarmowego. W przeciwieństwie do an-

tybiotyków, nie zabija on całą florę bakteryjną orga-
nizmu, czyli także tą dobroczynną, atakując tylko
szkodliwe wirusy i bakterie. Natomiast olej kokosowy
stosowany zewnętrznie, na skórę, działa  antybakteryjne
i antywirusowo, znakomicie nadaje się do zwalczania
infekcji, wysypek i egzem, a także przyczynia się do le-
czenia drobnych skaleczeń i mikrourazów skóry oraz
łagodzi świąd i ból po ukąszeniach owadów. Przydaje

się w leczeniu łuszczycy i poparzeń słonecznych, re-
dukuje worki pod oczami. Dzięki swoim właściwościom
głęboko nawilżającym i wzmacniającym tkankę łączną,
nada skórze sprężystości i wygładzi zmarszczki. Olej ko-
kosowy pomaga zwalczyć  długotrwałą grzybicę stóp.
Może być także z dobrym rezultatem stosowany na cerę
trądzikową, wówczas najlepiej działa połączone stoso-
wanie wewnętrznie i zewnętrznie.  Dodatkowo, co
ważne, olej kokosowy powoduje, że nie jest odkładany
tłuszcz  w organizmie, wspomaga przemianę materii,
a co za tym idzie, szybciej uzyskać można efekty die-
ty poprzez utratę masy ciała. 

Jaki olej kokosowy wybrać?
Najlepszy olej kokosowy, to ten najmniej przetworzony

tj. organiczny, nierafinowany, zimnotłoczony. Ma on naj-
więcej wartości odżywczych i w takiej formie powinno
się go kupować. 

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.

Zielona kawa 
- pomoc w skutecznym odchudzaniu

Zielona kawa swoje zastosowanie znajduje przede
wszystkim w walce ze zbędnymi kilogramami. Ziarna
zielonej kawy zawierają bardzo dużo kwasu chloroge-
nowego (ACG). Związek ten jest ważnym elementem me-

tabolizmu roślin i jest bardzo silnym antyutleniaczem.
Ma też wysokie właściwości bakteriobójcze. Kofeina 
i kwas chlorogenowy, występujące razem mają znaczące
działanie – obniżają stopień przyswajania glukozy z po-
karmu i przekształcania węglowodanów w tłuszcz. Dzię-
ki systematycznemu spożywaniu zielonej kawy możemy
zmniejszyć zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie
o około 15-30%. Zielona kawa ma korzystny wpływ na
oczyszczanie organizmu z toksyn. Kawa ta  obniża za-
równo ryzyko zachorowania na cukrzycę (typ 2) jak 
i ryzyko wystąpienia kamieni żółciowych u mężczyzn.
Ponadto kawa zielona obniża ciśnienie tętnicze.

Zielona kawa występuje w formie:
surowych ziaren w całości lub mielonych 
ekstraktu z zielonej kawy w saszetkach do przy-
rządzania napoju 
ekstraktu z zielonej kawy w saszetkach z dodatkiem
jagód Acai zwiększającego działanie prozdrowotne 
ekstraktu z zielonej kawy w wygodnej do przyjmo-
wania formie kapsułek Agnes

Gwarancję jakości i oryginalność produktów zapewnia
sklep „Kropka” w Wałbrzychu przy ul. Niepodległosci

114 (dzielnica Podgórze)
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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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