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Kompleks OVO Wrocław został zapla-
nowany jako obiekt wielofunkcyjny. Na
dziewięciu kondygnacjach znajdzie się
blisko 170 luksusowych apartamentów,
ekskluzywne przestrzenie biurowe, no-
woczesne centrum SPA, restauracja,
kawiarnie, lokale usługowe, a także pię-
ciogwiazdkowy hotel DoubleTree by Hil-
ton. Powierzchnia całego budynku to bli-
sko 49 tys. m kw., z czego blisko 5 tys.
m kw. zajmie przestrzeń handlowo-
usługowa. Opływowy kształt OVO
Wrocław będzie przypominał kroplę wody.
Budynek zostanie pierwszym w kraju
przedstawicielem tzw. blobitektury. Ten

architektoniczny nurt inspiruje się
obłymi i miękkimi formami. Obiekt po-
wstanie według wizjonerskiego projektu
pracowni Gottesman-Szmelcman Archi-
tecture.

Jak powiedział na konferencji praso-
wej architekt koncepcyjny OVO Wrocław
Asaf Gottesman, Wrocław jest otwartym
miastem, które nie boi się nowości.

“Doskonale współistnieją tu obok sie-
bie budynki o zupełnie odmiennych sty-
lach. Dlatego projektując OVO, staraliś-
my się dać miastu coś niezwykłego, ale
jednocześnie wpisującego się w samą
ideę Wrocławia. Chcieliśmy stworzyć

projekt prezentujący inny stosunek bu-
dynku do przestrzeni miejskiej. Jeśli kon-
cepcja biurowca zakłada niedostępną en-
klawę, to my chcieliśmy stworzyć
OVO jako otwarty budynek, w którym
wewnętrzny dziedziniec stanowi prze-
strzeń publiczną i łączy w sobie wiele
aspektów miejskiego życia. Ten budynek
będzie częścią miasta, miejscem
różnorakich interakcji społecznych
i kulturalnych” - powiedział Gottesman.

Generalnym wykonawcą prac bu-
dowlanych, którego wybrano na po-
czątku marca 2014 r., została firma
Eiffage Polska Budownictwo, jedno z naj-
większych przedsiębiorstw budowlanych
w Europie. Prace budowlane rozpoczną
się w pierwszej połowie kwietnia i po-
trwają dwa lata.

W futurystyczny projekt zainwestowała
spółka Wings Properties, która wchodzi
w skład grupy deweloperskiej Star Gro-
up Poland.

Według dyrektora projektu Shuckie
Ovadiaha z Wings Properties, budynek
OVO Wrocław stanie się jednym z sym-
boli nowoczesnego i kosmopolitycznego
miasta.

“Inwestycja nabiera tempa, a jej za-
kończenie planowane jest na pierwszy
kwartał 2016 roku” - powiedział Ova-
diah.

We wrześniu 2013 r. rozpoczęła się
przedsprzedaż apartamentów OVO
Wrocław. W ciągu kilku miesięcy sprze-
dano 40 proc. apartamentów i 5 lokali
biurowych.

źródło:portalsamorzadowy

We Wrocławiu powstanie
futurystyczny apartamentowiec
za 260 mln
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Kolejnych dwóch Ukraińców ze Lwo-
wa, rannych podczas zamieszek na Maj-
danie w Kijowie, przyjechało do
Wrocławia. Jeden z rannych trafił do
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego przy
ul. Weigla, drugi z mężczyzn będzie le-
czony w Szpitalu im. Marciniaka przy ul.
Traugutta.

Prawdopodobnie wkrótce dołączy do
nich kolejna dwójka poszkodowanych

Ukraińców ze Lwowa. Wrocław udziela
pomocy rannym ze Lwowa w ramach
partnerskiej współpracy obu miast.
W piątek w nocy, 7 marca, do szpitali we
Wrocławiu trafiło dwóch pierwszych
Ukraińców ze Lwowa. Pierwszy ranny
w Kijowie mieszkaniec Lwowa, przeszedł
operację we wrocławskim szpitalu kilka
tygodni temu.

Mer Lwowa ponownie podziękował
w liście prezydentowi Wrocławia
za udzieloną pomoc. Z inicjatywy
prezydenta Wrocławia powstał
Komitet Wsparcia Ukrainy, który
m.in. prowadzi zbiórkę darów
dla Ukraińców.

Przed dwoma tygodniami do
szpitala wojskowego przyleciało
samolotem transportowym
z Kijowa aż 18 rannych Ukraiń-
ców z różnych miast.

źródło:wroclaw.pl

Ranni Ukraińcy ze Lwowa we Wrocławiu
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Zadanie Specjalne – przegrzebać
kubły ze śmieciami

Straż Miejska zajmie się naszymi
śmietnikami, aby zdyscyplinować miesz-
kańców do prawidłowej segregacji. Czy
jednak nie chodzi tu nie tylko o dyscy-
plinę a o dodatkowe fundusze do gminy?
Jak dużą presję na karanie mieszkańców
wywiera się na funkcjonariuszy niech
świadczy ostatni przypadek z Legnicy.
Funkcjonariusz Straży Miejskiej z kil-
kuletnim doświadczeniem ulitował się
nad kobietą i zamiast wystawić jej man-
dat tylko ją pouczył o złym zaparkowa-
niu samochodu. Takie postępowanie dla
strażnika skończyło się fatalnie, bo nie
dość, że został zawieszony w pracy przez
swojego komendanta, to zawisła nad
nim groźba kary 5 lat wiezienia! Zda-
niem Prokuratury Rejonowej strażnik
miejski działał na szkodę swojej forma-
cji, czyli interesu publicznego. Sam
oskarżony twierdzi, że rozpoczął wypi-
sywanie mandatu ale zdecydował, że
w tym przypadku wystarczy pouczenie,
bo zależało mu na zmianie negatywnego
wizerunku Straży Miejskiej. Nielubiana
formacja mundurowa często jest an-
gażowana w akcje, gdzie za główny cel
stawiane jest karanie poprzez wypisy-
wanie mandatów. Tym razem funkcjo-
nariuszy zaangażowano w akcje śmie-
ciową.

W Wałbrzychu, Świdnicy, Wrocławiu
i innych miastach Straż Miejska rozpo-
częła kontrole śmietników. - Będziemy
sprawdzali, czy w tym pojemniku, który
jest przeznaczony na odpady zmieszane,
znajdują się takie odpady, które podlegają
segregacji i czy w pojemniku na odpady
bio znajdują się tylko i wyłącznie odpa-
dy ulegające biodegradacji – mówił w Ra-
diu Wrocław Kazimierz Nowak, Komen-
dant wałbrzyskiej Straży Miejskiej. - Za
pierwszym razem osobom niesegre-
gującym prawidłowo śmieci grozi tylko po-
uczenie. Jednak następnym krokiem bę-
dzie już wysoki mandat sięgający do
500zł. Podobno w niektórych gminach

ustalono nawet minimalne limity man-
datów za śmieci, bo strażnicy muszą na
siebie zarobić.

Potem może być konieczność zmiany
deklaracji śmieciowej (na droższą) i chy-
ba głównie o to w tym wszystkim chodzi
aby do kasy gminy wpływało więcej pie-
niędzy.

Za odmowę udostępnienia śmietnika
do kontroli - 3 lata więzienia

Sama segregacja jest niejasna, ludzie
mają wiele wątpliwości. A co w sytuacji,
jeśli ktoś podrzuci komuś śmieci do
kontenera? Jeśli ktoś z zewnątrz albo je-
den z sąsiadów się wyłamie i wrzuci nie-
odpowiedni odpad do kosza do segrega-
cji, to wszyscy ludzie wyrzucający śmie-
ci do danego kosza zostaną obciążeni
wyższą opłatą, jak za śmieci niesegre-
gowane? A może jeszcze każdy właściciel
za swoje pieniądze będzie musiał zain-
stalować kamerę przy śmietniku? Czy
jedna puszka lub butelka plastykowa
w śmieciach segregowanych to już powód
do karania lub zmiany opłat? Gdzie wy-
rzucać brudne słoiki po majonezie czy
puszkę po rybie? Czy takie wątpliwoś-
ci specjalnie nie są wyjaśniane, żeby
łatwiej nakładać kary? Czy straż miej-
ska będzie wrażliwa na takie sytuacje?

Czy w tych kontrolach strażników
nie chodzi o to, żeby naciągnąć ludzi na
dodatkową kasę? Bo wtedy wszyscy
będą płacić za śmieci wyższe stawki – jak
za śmieci niesegregowane.

W nieoficjalnej rozmowie ze Strażni-
kiem Miejskim uzyskujemy informację,
że wszystkie surowce podlegające segre-
gacji trzeba najpierw umyć w domu,
a następnie wrzucić do odpowiedniego
kontenera. Brudny słoik po majonezie,
dżemie lub metalowa brudna puszka po
rybach w pojemniku przeznaczonym do
śmieci niesegregowanych będzie powo-
dem do odpowiednich działań służb
mundurowych. Podobnie zdarzy się jak
funkcjonariusz zobaczy brudny słoik
w pojemniku segregacyjnym. Jakie zo-

staną poniesione z tego powodu dodat-
kowe koszty (ciepła woda, detergenty
i czas) gospodarstw domowych nikogo już
nie interesuje. Na śmieciach zarabia
się, a do tego interesu muszą dopłacić
zwykli ludzie. Gmina każe płacić, a za-
robi na tym prywatna firma. Od lipca
2013 roku Straż Miejska w Świdnicy
w zakresie ustawy o utrzymaniu czys-
tości interweniowała blisko 100 racy. W
72 przypadkach zastosowano pouczenia,
w 20 przypadkach strażnicy wręczyli
mandaty na łączną kwotę 1790 zł. Jeden
wniosek został skierowany do sądu.
Także Straż Miejska w Wałbrzychu w ra-
mach Eko-Patrolu rozpoczęła kontrolo-
wać posesje pod kątem przestrzegania
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Wrocławscy strażni-
cy wchodzą na prywatne posesje także po
to, by kontrolować kubły na odpadki. Na
swojej stronie internetowej przestrze-
gają mieszkańców, że zgodnie z prawem
odmowa wpuszczenia upoważnionych
kontrolerów jest przestępstwem, za co
grozi do trzech lat pozbawienia wolnoś-
ci.

Wojna o dużą kasę z naszych
śmietników rozpoczęta

Ustawa śmieciowa spowodowała ko-
nieczność zatrudniania nowych urzęd-
ników w gminach. Jednak samych
urzędników do administracji nie wy-
starczy, ktoś musi zaglądać do śmietni-
ka aby dyscyplinować mieszkańców,
a przy okazji szukać haka do zmiany
kwalifikacji opłat, bo przecież taki pie-
niądz ze śmieci nie śmierdzi. Gminy za-
częły nieśmiało zatrudniać, jednak tylko
patrzeć jak wyrośnie nam nowa armia
urzędników. Wałbrzych przyznaje się
wyłącznie do dwóch nowo zatrudnionych
osób, to trochę dziwne bo w świdnickim
Urzędzie Miejskim kompleksową obsługą
spraw związanych z tzw. ustawą śmie-
ciową, w tym egzekwowaniem opłat, zaj-
muje się w sumie 8 osób. Koszty wypłat
dla nowo zatrudnionych osób to rocznie

156 tys. zł. Ale to oczywiście niejedyne
wydatki, do tego trzeba doliczyć organi-
zację miejsca pracy, materiały biurowe
itp. – wyjaśnia „Naszemu Regionowi Dol-
nośląskiemu” Stefan Augustyn, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. Pięć osób to nowo zatrudnieni
pracownicy, pozostałe osoby wcześniej
pracowały w innych referatach urzędu.
We Wrocławiu padł też pomysł aby za-
trudnić nowych 30 strażników miej-
skich z przeznaczeniem tylko do pene-
tracji śmietników, w Wałbrzychu trwa na-
bór do Straży Miejskiej trzech nowych
funkcjonariuszy.

Tymczasem w Krakowie i okolicach co-
raz więcej firm rezygnuje z oddawania
gminie segregowanych odpadów i sprze-
daje je już jako surowce. Przedsiębiorcy
segregują papier, tekturę, plastik, szkło,
by je następnie sprzedać za coraz wyższą
cenę. Czyżby zaczynała się walka
o śmieci, bo zgodnie z ustawą odpady na-
leżą do gmin i to gminy chcą na nich za-
robić poprzez ich odbieranie. Do budżetu
Krakowa już wpłynęło mniej pieniędzy z
tytułu opłaty śmieciowej niż planowano.
Jednak władze nie chcą tak łatwo re-
zygnować z tego dochodu. Paweł Ciećko,
małopolski inspektor ochrony środowis-
ka, zagroził w „Dzienniku Polskim” wni-
kliwymi kontrolami przedsiębiorców, czy
mają pozwolenia na handel śmiecia-
mi/surowcami. W całej Polsce rozszerza
się proceder wykradania odpadów po-
segregowanych (makulatura, złom), by je
sprzedać. I podobno jest to na tyle in-
tratny interes, że mówi się nawet o ma-
fii śmieciowej. Widać wyraźnie, że cho-
dzi o kasę, bo brakuje pieniędzy i budżety
miast i gmin nie domykają się. Kto więc
zapłaci za dodatkowych urzędników i za
strażników miejskich zajmujących się
śmieciami? Ci ostatni muszą zarobić i na
siebie, i na gminę. Oczywiście jak zwyk-
le zapłacą mieszkańcy czy to w oficjal-
nych opłatach i podatkach, czy w mniej
oficjalnych mandatach i grzywnach.

Tomasz Cukiernik
www.tomaszcukiernik.pl

ruszyły
zdyscyplinować
mieszkańców

Gminy szukają pieniędzy w śmieciach, a konkretnie
w kieszeni mieszkańców. Jak zwykle najlepiej w tym
wyspecjalizowani są strażnicy miejscy, wszak mają dużą wprawę
w pozyskiwaniu pieniędzy z mandatów od kierowców.



MARZEC 2014
www.dolnyslask24.info.pl04 Nasz Region Dolnośląski

Nie cichną skandale dotyczące
miejskiego basenu. Tym razem
pozew wniósł główny wykonaw-
ca robót budowlanych firma
Budopol, domaga się zapłaty 30
milionów złotych od spółki Aqua-
Zdrój.

W 2012r. główny wykonawca
obiektów Aqua-Zdrój obawiając
się niewypłacalności spółki miej-
skiej zażądał gwarancji zapłaty
za wszystkie wykonane już pra-
ce i za te, które miały być jeszcze
zrealizowane. Gdy takich zabez-
pieczeń nie otrzymał, postanowił
przerwać wykonywanie robót
i zakończyć swoją działalność na

placu budowy. W tym czasie
również wiele małych firm
działających przy powstającym
kompleksie sportowym nie otrzy-
mało zapłaty za wykonane za-
dania. Przez ten fakt wiele lo-
kalnych firm budowlanych zban-

krutowało. Kiedy stracili wiarę
w odzyskanie własnych pieniędzy
wszczęli procesy przed sądem,
które toczą się do tej pory. Tym
razem miejska spółka ma przed
sobą poważnego przeciwnika
- duży i doświadczony podmiot
gospodarczy żąda wielkich pie-
niędzy. Prezes Aqua-Zdroju Bog-
dan Stanek twierdzi, że nie

musi się martwić, jest pewny że
sprawę sądowa wygra. Tylko, ze
Pan prezes już raz był pewny
swego, gdy zaangażował przed
uroczystym otwarciem do
sprzątania obiektu sportowego
panie salowe ze szpitala im. So-
kołowskiego w Wałbrzychu. Jak
się później okazało, PIP uznała,
że szpital im. Sokołowskiego
w Wałbrzychu nie miał prawa od-
delegować salowych do sprząta-
nia centrum Aqua-Zdroju.
Spółka przekazała wcześniej in-
formację do mediów, że zawarto
stosowne umowy z paniami sa-
lowymi, a panie nie sprzątały
obiektu w czasie godzin pracy
w szpitalu. Państwowa Inspekcja
Pracy jednak ustaliła, że w ewi-
dencji wyjść ze szpitala nie od-
zwierciedlono faktu opuszcze-
nia zakładu pracy przez pra-
cowników. Co będzie jak pew-
ność wygrania sporu sądowego
zakończy się fiaskiem? Zapłata
tak ogromnych pieniędzy z kasy
spółki miejskiej jest wątpliwa.
Aqua-Zdrój delikatnie mówiąc
nie jest dziś w najlepszej kondy-
cji finansowej. Pewnie wtedy
martwić się będą mieszkańcy
Wałbrzycha, bo to z ich kieszeni
trzeba będzie pokryć zobo-
wiązania miasta.

DAG

Aqua-Zdrój znów przed sądem
Firma Budopol domaga się od spółki miejskiej 30 milionów.
To nie jedyna sprawa, która toczy się przed sądem przeciw
spółce Aqua-Zdrój.

Polska jest jednym
z nielicznych krajów,
w których nie istnieją jas-
ne normy zatrudnienia
pielęgniarek. W efekcie
wiele placówek, głównie
najbardziej niedofinanso-
wane szpitale powiatowe,
zatrudnia ich zdecydowa-
nie za mało - alarmuje
“Dziennik Polski”.

Ministerstwo przygotowało rozporządzenie, które miało spre-
cyzować normy obsady pielęgniarskiej. Okazało się jednak, że do-
kument zamiast rozwiązać problemy, jeszcze bardziej je pogłębił.
Od 1 kwietnia minimum zatrudnienia pielęgniarek mają okreś-
lać skomplikowane i niezrozumiałe wzory.

“Gdy rozporządzenie wejdzie w życie, dane konieczne do wyli-
czenia wzoru będzie można dowolnie interpretować. Dyrektorzy
ograniczą więc liczbę pielęgniarek do absolutnego minimum”
- alarmuje dr Krzysztof Łanda z Fundacji Watch Health Care

i Business Center Club.
W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada zaledwie 5,5

pielęgniarki. Tymczasem w Szwajcarii jest ich 16, a w Norwegii
- 14. Daleko nam też do krajów w Europie Wschodniej - np. w Cze-
chach na 1 tys. osób przypada ponad 8 pielęgniarek.

źródło:portalsamorzadowy

Czy w szpitalach niektóre
pielęgniarki stracą pracę?
Od 1 kwietnia 2014 r.
dyrektorzy szpitali będą
mogli niemal dowolnie
ustalać, ile pielęgnia-
rek mają zatrudnić. To
oznacza, że większość
może ograniczyć ich
liczbę do minimum.

R E K L A M A



Według danych DAISIE Delivering
Alien Invasive Species Inventories for Eu-
rope (DAISIE – Europejski wykaz inwa-
zyjnych gatunków obcych) oraz IOP PAN
(baza danych „Gatunki Obce w Polsce”)
muflon jest gatunkiem obcym o cechach
inwazyjnych. Badania i publikacje jakie
ukazują się na temat inwazyjności muf-
lona mówią o jego negatywnym wpływie
na cenne siedliska przyrodnicze.
Wg publikacji Pana Głowacińskiego wy-
niki monitoringu obszarów i siedlisk
chronionych w ramach sieci Natura
2000 wykazały, że muflony lokalnie
mają niezwykle destrukcyjny wpływ na
cenne siedliska, w tym siedliska, których
ochrona ma charakter priorytetowy. Do-
tyczy to w szczególności naskalnych i na-
rumoszowych zbiorowisk roślinnych,
które niszczone są wskutek uruchomie-
nia przez muflony procesów erozji sto-
ków, co prowadzi do całkowitego zaniku
roślinności zielnej i zatrzymania odno-
wień gatunków drzewiastych. Katastro-
falny wpływ muflonów na te siedliska
stwierdzono na Pogórzu Wałbrzyskim
w dolinie Czyżynki, objętej ochroną
jako obszar Natura 2000. Ponadto
gatunek ten konkuruje z rodzimym
gatunkiem – sarną (Capreolus Capreo-

lus) (Z. Głowaciński i inni (red.) 2011, str.
495).

Zadajmy sobie jednak pytanie czy
tylko muflon może powodować szkody na
w/w zbiorowiskach roślinnych? Nadleś-
nictwo Świdnica skłania się do przepro-
wadzenia badań czy jeleń szlachetny
(Cervus elaphus) nie ma również wpływu
na uruchamianie procesów erozji na
stokach, a jeżeli tak to w jakim stopniu.
Zaznaczyć należy, że powyższy nega-
tywny wpływ na naskalne i narumoszo-
we zbiorowiska roślinne występuje jedy-
nie lokalnie i obecnie brak badań wpływu
muflona na te i inne siedliska roślinne w
całej Polsce. Zasadne wydaje się zapla-
nować odpowiednie zabiegi w planie za-
dań ochronnych dla w/w obszaru Natura
2000 (możliwe ogrodzenie narażonych
siedlisk, który to zabieg został stosowa-
ny w Nadleśnictwie Jawor).

Zastanawiającym jest również fakt, iż
badania dotyczące negatywnego wpływu
muflona nie były prowadzone na terenie
Gór Sowich. W związku z powyższym jak
można stwierdzić jego negatywny wpływ
na środowisko przyrodnicze naszego re-
gionu? Nadleśnictwo Świdnica chciałoby
również zwrócić uwagę, iż sowiogórska
populacja jest najstarszą w Polsce

i określenie wpływu tego gatunku na
świat przyrody ożywionej i nieożywionej
jest na tym terenie najbardziej miaro-
dajne. Muflona w okolice Bielawy (Góry
Sowie) sprowadził już w 1901 roku Hra-
bia Seidlitz-Sandreczki.

Na terenie Nadleśnictwa Świdnica
szkody wyrządzone przez muflona na
gruntach leśnych są “przyrodniczo znoś-
ne”. Nadmieniamy jednocześnie, że w li-
teraturze istnieją jedynie wzmianki
o możliwości konkurowania muflona
z sarną Capreolus capreolus (Linna-
eus, 1758) [Kaminiarz 1993; Sawicka
2006]. Na chwilę obecną brak badań
naukowych potwierdzających wywieranie

przez muflona negatywnego wpływu na
gatunki rodzime fauny, a wręcz prze-
ciwnie według większości źródeł muflon
nie wywiera negatywnego wpływu na ga-
tunki rodzime (Graczyk i Bereszyński
1992; Kamieniarz 1993; Pampuch 2003).

Z uwagi na w/w informacje Nadleś-
nictwo Świdnica nie stwierdza ujemne-
go wpływu muflona na przyrodę Gór So-
wich, a co za tym idzie opiniuje nega-
tywnie wpisanie tegoż gatunku na listę
roślin i zwierząt obcych, które w przy-
padku uwolnienia do środowiska przy-
rodniczego mogą zagrozić gatunkom ro-
dzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Nadleśnictwo Świdnica

WYSTRZELAJĄ MUFLONY
Nowy projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRO-
DOWISKA w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków
obcych, które w przypadku uwolnienia do środo-
wiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom ro-
dzimym lub siedliskom przyrodniczym zakłada
dopisanie do tej listy nowych pięciu gatunków,
w tym 2 gatunków roślin i 3 zwierząt, a wśród nich
MUFLONA (Ovis aries musimon).

R E K L A M A
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Gdybym został
premierem to
pierwszą moją de-
cyzją byłoby wydanie
zgody dla wszystkich
myśliwych o od-
strzale... urzędni-

ków, którym przychodzą do głowy ab-
surdalne decyzje, jak ta dotycząca muf-
lonów. Niezwykła szkodliwość dla śro-
dowiska naturalnego, gospodarczego,
naukowego... to działania urzędników zza
biurka, którzy za wszelką cenę chcą się
wykazać i udowodnić swoja „użyteczno-
ść”. Wyposażenie takich urzędników w
tzw. władzę ostateczną przypieczęto-
waną służbowym stemplem przyczynia
się do destrukcji naszego państwa. For-
mułowanie trafnych wniosków i logiczne
myślenie to bardzo obca i rzadka dzie-
dzina dla naszych urzędników i nie ma
tu znaczenia o jaką sferę życiową cho-
dzi. Wszyscy pamiętamy słynną scenę z

filmu Stanisława Barei “Poszukiwany,
poszukiwana” jak urzędnicy planowali
budowę nowego osiedla „O! te wieżowce
damy tu .. Ależ Panie dyrektorze tu jest
jezioro więc budynki nie mogą tu stać.
Aaaa jezioro, no to jezioro przesuniemy
tam, a te budynki niech sobie stoją w zie-
leni”.

Nie trudno się później dziwić, że młod-
zi ludzie nie chcą żyć w kraju, w którym
styl myślenia i działania to wciąż sza-
lejący duch komunizmu przebrany w
szaty demokracji. Fikcyjna odpowie-
dzialność urzędników państwowych za
swoje decyzje oraz nominacje na atrak-
cyjne stanowiska w ramach tzw. „kon-
kursów” towarzyszy partyjnych jest w na-
szym kraju plagą. Jedynym rozwiąza-
niem tej sytuacji jest rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego, które będzie miało
w sobie tyle siły i determinacji, aby za
każdym razem jak napotka urzędniczy
absurd będzie stanowczo reagować.

Dariusz Gustab
Redaktor Naczelny

WYSTRZELAJĄ MUFLONY
W SUDETACH?!

KOMENTARZ
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“W czarnych barwach widzę współpra-
cę wykonawców z PLK. Bez dialogu, zro-
zumienia problemów, odwagi i chęci po
stronie zamawiającego do szybkiego ich
rozwiązywania doprowadzi do sytuacji
podobnej - jak w inwestycjach drogo-
wych” - twierdzi Zbigniew Jakubas, in-

westor działający na rynku kolejowym.
Zgadzają się z nim branżowi eksper-

ci. “Spodziewam się, że w tym roku na-
rastać będzie problem roszczeń kolejo-
wych wykonawców, a kumulacja na-
stąpi w roku 2015” - mówi Jan Styliński,

prezes Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa.

“Wadliwe projekty są istotną przyczyną
nieprzewidzianych prac dodatkowych,
za które PLK nie chcą płacić” - podkreś-
la Wiesław Nowak, prezes ZUE.

Przedsiębiorcy starają się przekonać

PLK i urzędników ministerstwa, by zgo-
dzili się wykonawcom płacić za prace fak-
tycznie wykonane, niezależnie od tego czy
przewidywał je pierwotny projekt.

źródło:portalsamorzadowy

Jak poinformował rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Świdnicy Stefan Au-
gustyn, MPK “Świdnica” kupiło osiem
autobusów Solaris. Było to możliwe
dzięki unijnemu dofinansowaniu w wy-
sokości blisko 4,85 mln zł z Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013.

Sześć nowych autobusów to pojazdy
12-metrowe, a dwa blisko 9-metrowe.
Obecnie oddano do użytku cztery dłuższe
Solarisy, z których każdy jest w stanie
obsłużyć jednorazowo ponad sto pa-
sażerów.

Jak poinformował prezes MPK “Świd-
nica” Wiktor Karol, nowe autobusy są ni-
skopodłogowe, z tzw. funkcją przyklęku,
która ułatwia pasażerom wsiadanie i wy-
siadanie. “Posiadają również platformę
dla osób niepełnosprawnych, a specjal-
ne stanowisko dla wózka inwalidzkiego
wyposażone jest w dodatkowy “pakiet
S.O.S”, czyli pas bezpieczeństwa i syg-
nalizacyjne przyciski alarmowe zamon-
towane wewnątrz i na zewnątrz autobu-
su” - wymienił.

Pojazdy są przyjazne nie tylko dla pa-
sażerów, ale również dla środowiska. Wy-
posażono je w nowoczesne silniki diesla,
które spełniają restrykcyjne wymogi
emisji spalin.

Każdy z autobusów ma trzy, szerokie
na 120 cm, wygodne drzwi wejściowe. Są
one również wyposażone w elektronicz-
ne kasowniki oraz zewnętrzne ekrany
diodowe, na których wyświetlane są in-
formacje na temat aktualnej trasy. We-
wnątrz pojazdu funkcję tablicy infor-
macyjnej pełni 22-calowy wyświetlacz
LED. Urządzenie to pozwala na wy-
świetlanie dodatkowych komunikatów
dla pasażerów. Z kolei wsparciem dla
osób niewidomych czy niedosłyszących
jest opcja głosowej komunikacji, która
powiadamia o aktualnym przystanku
i położeniu autobusu.

Bezpieczeństwo podróżnych dodatko-
wo zwiększa monitoring przestrzeni pa-
sażerskiej i przestrzeni przed pojazdem,
system lokalizacji pojazdu i łączność
radiowa z dyspozytorem.

“Nowe autobusy to sygnał dla miesz-
kańców, że mogą podróżować wygodniej
i w komfortowych warunkach. Jestem
przekonany, że dodatkowo troska o pun-
ktualność będzie zachęcała do korzys-
tania z komunikacji miejskiej i coraz wię-
cej osób już wkrótce zdecyduje się na po-
zostawienia auta na parkingu” - powie-
dział, cytowany w komunikacie praso-
wym, prezydent Świdnicy Wojciech Mur-
dzek. źródło:portalsamorzadowy

R E K L A M A

SSppoorryy  zz  wwyykkoonnaawwccaammii  mmooggąą  
pprrzzyyhhaammoowwaaćć  iinnwweessttyyccjjee  
kkoolleejjoowwee

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały na 2014 r. przyspieszenie realizacji
inwestycji. Spółka w tym roku zamierza przelać na konta wykonawców 9 mld
zł. Jednak spory dotyczące wykonywania dodatkowych, nieprzewidzianych ro-
bót mogą jednak popsuć sielankę - alarmuje “Puls Biznesu”.

ŚŚwwiiddnniiccaa  kkuuppiiłłaa  eekkoollooggiicczznnee
aauuttoobbuussyy

Pasażerów świdnickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
wożą cztery ekologiczne Solarisy. Kolejne cztery takie pojazdy pojawią się na
drogach Świdnicy w maju. Osiem autobusów kosztowało ponad 7 mln zł.



Nasz Region Dolnośląski MARZEC 2014
www.dolnyslask24.info.pl 07

Przy zakupie powyżej 100 zł towar dowozimy do domu klienta na terenie miasta
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Grypa czy przeziębienie?
- tu pomoże miód – naturalny antybiotyk
Pojawienie się objawów w przy-

padku przeziębienia jest powol-
ne, w przypadku grypy nato-
miast gwałtowne. W przebiegu
grypy często występują gorączka
i dreszcze, bóle stawowo-mię-
śniowe, a także suchy kaszel, co
jest rzadko spotykane w prze-
biegu przeziębienia. Kichanie 
i chrypka znacznie bardziej są
charakterystyczne dla przezię-
bienia. Ogólny przebieg  w przy-
padku przeziębienia samoistnie
ustępuje, w grypie jest on ostry
i może powodować powikłania. 

W czasie infekcji przeziębienia
korzystnie na układ oddechowy
wpływa doustne stosowanie mio-
du. Ułatwia on odkrztuszanie 
i pomaga usuwać zalegającą 
w górnych drogach oddechowych
wydzielinę poprzez pozytywne
wpływanie na ruch rzęskowy.

Miód podawany pacjentom
chorym na grypę może wspo-
magać leczenie infekcji oraz sta-
nowić produkt profilaktyczny.
Miód podnosi odporność orga-
nizmu, ponieważ posiada właś-

ciwości immunostymulujące. Ak-
tywuje on błony śluzowe pobu-
dzając ich odporność.

W licznych badaniach dowie-
dziono, że miód oddziałuje na
układ immunologiczny człowie-
ka, wzmacniając i modulując
jego siły obronne. Zawiera wiele
cennych witamin i składników
mineralnych oraz substancje
czynne biologicznie: rutynę, in-
hibinę i enzymy. Cechą jednak
najważniejszą, którą ma miód 
w porównaniu z innymi lekami
przeciwbakteryjnymi jest jego
działanie zapobiegawcze. Dlatego
warto sięgać po łyżkę pszczelego
lekarstwa każdego dnia.

Miód - ten częsty składnik
receptur antyprzeziębieniowych
ma walory nie tylko smakowe, ale
przede wszystkim lecznicze. Is-
totne znaczenie ma gatunek mio-
du: najlepszy jest malinowy, 
lipowy i gryczany. Wbrew po-
wszechnemu mniemaniu miód
powinno rozpuszczać się nie 
w gorącej wodzie, a takiej o tem-
peraturze najwyżej 40 C - więk-

sza niweluje jego właściwości
lecznicze.

Wycisnąć sok z cytryn, czos-
nek przecisnąć przez praskę, do-
dać miód i wodę, wymieszać
(plastikową lub drewnianą
łyżeczką). Odstawić na 24h, prze-
cedzić. Pity po 1 łyżeczce dzien-
nie działa uodporniająco, w razie
choroby dawkę stosuje się co 
4 godziny. 

Profilaktyka
Domowym lekiem stosowanym już przez nasze babcie jest

syrop z miodu, czosnku i cytryny. Te produkty zawierają wie-
le dobroczynnych składników, które połączone razem, stworzą
silną barierę wzmacniającą system odpornościowy.

Przepis:
6 łyżek miodu; 2 główki czosnku; 3 cytryny; 1 szklanka wody
(przegotowanej, zimnej) 
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– PIERWIASTEK  ŻYCIA I MŁODOŚCISISI

ZDROWE STAWY
Krzem jest niezbędny do syntezy kolage-

nu, podstawowego białka tkanek łącznych
organizmu. Z tego względu jest on istotnym
składnikiem odżywczym w budowie
chrząstki stawowej, tkanki kostnej, wiąza-
deł i ścięgien. Chrząstka zapewnia pod
stawową ochronę i amortyzację połączeń
stawowych, natomiast niektóre wiązadła 
i ścięgna pomagają utrzymać stawy na
miejscu.

ZDROWE KOŚCI
Krzem koncentruje się w miejscach ak-

tywnego wapnienia w tkance kostnej, ułat-
wia, budowanie macierzy białkowej w któ-
rej wapń jest wiązany.

ZDROWE SERCE
Związki krzemu regulują przepuszczal-

ność naczyń krwionośnych, utrudniają

odkładanie się  tłuszczów i wapnia w ścia-
nach naczyń krwionośnych. Szereg badań
klinicznych wykazało, że poziom krzemu 
w tętnicach dotkniętych miażdżycą jest
znacznie niższy niż w zdrowych tętnicach.

ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH
W drogach moczowych krzem pełni rolę

koloidu ochronnego zapobiegającego krys-
talizacji składników mineralnych i powsta-
waniu kamieni moczowych, działa prze-
ciwzapalnie, przeciwkrwotocznie.

KRZEM wywiera pozytywny wpływ na
cały organizm. Działa wzmacniająco, rege-
nerująco, oczyszczająco i przeciwgrzybi-
czo. Łatwą formą zaopatrzenia w dzienną
porcję krzemu jest picie syropu krzemowe-
go.

Wyciąg z pokrzywy powoduje przyrost
czerwonych krwinek i hemoglobiny we

krwi. Podnosi wydolność fizyczną 
i stężenie mioglobiny w mięśniach,
przez co stają się lepiej dotlenione. Ma
działanie odtruwające oraz pobu-
dzające krążenie, zapobiega obrzę-
kom po wysiłku fizycznym. Uszczel-
nia naczynia krwionośne, przy-
spiesza procesy regeneracji i za-
pobiega wysiękom zapalnym.
Wzmaga oczyszczenie nabłonka
oddechowego, zapobiega suchemu
kaszlowi i wspomaga oczyszczenie
zatok obocznych nosa.

Wskazania: 
Obniżona odporność na infek-

cje. Kuracje odtruwające i odmład-
zające, reumatyzm, artretyzm,
nieżyt układu oddechowego, prze-
ziębienia, nadczynność tarczycy,
przewlekłe choroby skóry, otyłość,
cukrzyca. Dostarcza dużych iloś-
ci żelaza, krzemu, wapnia, mag-
nezu, potasu, miedzi i Vit: C, B,
K, prowit. A (karoten).

Przeciwwskazania:
Choroba Cushinga, zespół po-

licystycznych jajników. Beta

SI - czterowartościowy pierwiastek chemiczny o cha-
rakterze niemetalicznym. Rozpowszechniony w przy-
rodzie stanowi 25% skorupy ziemskiej. Dzienne za-
potrzebowanie organizmu na krzem to 150 mg. jonów.
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Sok z Malin

Czy wiesz, że… Maliny były zalecane już
w starożytnej Grecji przez “ojca medycy-
ny” Hipokratesa. W XVI wieku szwajcar-
ski lekarz Conrad Gesner polecał zażywać
syrop malinowy przy problemach prze-
ziębieniowych.Maliny są źródłem ważnych
dla organizmu substancji odżywczych. Są
wśród nich witaminy: C, E, A, PP, B1, B2,

B6, kwas pantotenowy i biotyna oraz
makro i mikroelementy: wapń, potas,
cynk, miedź, żelazo, magnez i mangan.
Owoce mają dużą zawartość błonnika 
i pektyn, garbników, antocyjanów, puryn,
lecytyny i fitosterolu. Maliny są również
bogate w kwasy organiczne, m.in.: kwas
jabłkowy i cytrynowy. Sok z malin stano-
wi doskonałe uzupełnienie codziennej
diety w niezbędne witaminy i minerały.

Sok z jagody goji

Jagoda Goji to mały, czerwony owoc,
która rośnie na krzewie o łacińskiej nazwie
Lycium Barbarum (kolcowój pospolity,
kolcowój szkarłatny). Roślina rośnie w Chi-
nach, Tybecie oraz Mongolii i od wieków
zajmuje bardzo ważne miejsce w trady-
cyjnej chińskiej medycynie.

Goji to wyjątkowe owoce, które są na-
turalnym źródłem licznych składników
odżywczych, witamin i minerałów. Za-
wierają polisacharydy, które wzmacniają
system odpornościowy. Są kompletnym
źródłem białka. Zawierają aż 19 różnych
aminokwasów, co ważne w tym 8 amino-
kwasów egzogennych, między innymi izo-
leucynę oraz tryptofan. Aminokwasy są
niezbędne dla organizmu, pełnią ważną
funkcję w metabolizmie, są także budul-

cem białka i mięśni.
Jagoda goji to także źródło karetonoi-

dów, w tym beta karotenu, którego zawiera
więcej niż marchew. Ponadto w Goji znaj-
dują się także nienasycone kwasy
tłuszczowe, takie jak kwas linolowy, któ-
ry jest pomocny w odchudzaniu oraz
kwas Omega 6.

Owoc ten to także źródło antyoksy-
dantów, ich wysokie stężenie pomaga w
walce z wolnymi rodnikami, a co za tym
idzie wpływa na spowolnienie procesu sta-
rzenia się organizmu. 

Sok z Czarnego Bzu

Czy wiesz, że… W medycynie ludowej
czarny bez był ceniony „od zawsze”.
Uważano, że zastępuje on całą aptekę. Do
tego przypisywano mu właściwości ma-
giczne. Bez czarny stosowany był przez na-
sze babcie. Jego owoce nie nadają się do
spożycia na surowo. Jagody czarnego
bzu są jednym z najbogatszych źródeł an-
tocyjanów, które stymulują system im-
munologiczny.

Świeże owoce nie nadają się do
spożycia, dlatego najlepiej przygotowywać
z nich sok. Bez zawiera dużo witaminy 
A, B1 i B2, ale też flawonoidy, kwasy or-
ganiczne, garbniki, pektyny, enzymy 
i biopierwiastki, np. jod. Owoce bzu czar-
nego są uznawane za skuteczne środki
usuwające szkodliwe produkty przemia-
ny materii. Agnes

Naturalne Soki  źródłem zdrowia 
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Czystek
Roślina ta

zwalcza infek-
cje wirusowe,
infekcje bak-
teryjne, in-
fekcje grzybi-
cze, zwalcza
objawy bole-
riozy, podnosi
odporności or-
ganizmu. Chroni
ona również układ
krążenia. Stosowana
jest z powodzeniem w cho-
robach nowotworowych, przy alergiach, działa oczysz-
czająco na skórę. Czystek jest jednym z najbogatszych
źródeł polifenoli - związków o działaniu antyoksyda-
cyjnym i wspierającym układ immunologiczny człowie-
ka. Polifenole przejawiają doskonałe właściwości an-
tybiotyczne (czystek jest 100 razy mocniejszy od Ta-
miflu), działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo,prze-
ciwbakteryjnie, przeciwhistaminowo i przeciwgrzybiczo.
Zapobiegają chorobie niedokrwiennej serca i opóźniają
procesy starzenia. Są niezwykle skutecznym lekiem 
w przypadku infekcji żołądkowo-jelitowych.  Hamują
rozwój wirusów,opryszczki i półpaśca. Polifenole hamują
związki odpowiedzialne za powstawanie zmian nowo-
tworowych.

Jagoda acai 

Jest niezwykle bogatym źródłem: witamin A, B1, B2,
B3, E, C; minerałów jak: fosfor, magnez, wapń, potas;
białka; kwasów tłuszczowych Omega 3, Omega 6, Ome-
ga 9; błonnika; aminokwasów i enzymów. Wyróżnia się
dużą zawartością przeciwutleniaczy, które pomagają
walczyć z procesem starzenia. Zawiera polifenole, wś-
ród których najważniejsze są flawonoidy oraz antocy-
jany, które działają antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie
oraz wykazują działanie przeciwzakrzepowe.  Jagody
acai posiadają właściwości  odmładzające,  oczysz-
czające organizm,polepszają pracę układu krążenia,
przyspieszają metabolizm tłuszczu, zmniejszają poziom
cholesterolu we krwi, ochraniają prostatę, zmniejszają
objawy alergii,  wzmacniają układ odpornościowy,
poprawiają działania układu trawiennego i wydalni-
czego, wpływają na lepszą koncentracja, sen i regene-
rują siły witalne organizmu. Dodatkowo zawarty w ja-
godach kwas elagowy wykazuje właściwości przeciw-
zmarszczkowe.

Spirulina – cu-
downy glon

Spirulina posiada wy-
soką zawartość białka
oraz błonnika pokarmo-
wego. Jest źródłem tia-
miny, ryboflawiny, nia-
cyny witaminy E, cynku,
żelaza, chlorofilu oraz
kwasu linolowego. Białko
zawarte  w roślinie przy-
czynia się do wzrostu
masy mięśniowej i po-
maga w utrzymaniu
zdrowych kości. Tiamina
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu ner-
wowego, w utrzymaniu prawidłowych funkcji psycho-
logicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Ry-
boflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu
błon śluzowych, czerwonych krwinek oraz zdrowej skó-
ry. Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmę-
czenia i znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu pra-
widłowego metabolizmu energetycznego. Witamina E po-
maga w ochronie komórek przed stresem oksydacyj-
nym. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowe-
go metabolizmu węglowodanów i pomaga w pra-
widłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Ponadto przyczynia się do  zachowania zdrowych
włosów, paznokci i  skóry. Żelazo natomiast pomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemo-
globiny, w prawidłowym transporcie tlenu w organiz-
mie, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia.

Bartek

Zdrowie z  Natury
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- obniżają poziom cho-
lesterolu (LDL).co pomaga
oczyścić tętnice,wit.E
chroni przed chorobami
nowotworowymi(jelito gru-
be),a wit.A pomaga utrzy-
mać ładną cerę.

Figi-zawierają najwięcej błon-
nika ze wszystkich bakalii, są
źródłem wapnia, fosforu, żelaza i potasu, który od-
powiada za prawidłowe ciśnienie krwi i pracę nerek
oraz miarowy rytm serca.

- ze względu na dużą zawartość cynku, który
wpływa na płodność, spełniają 

rolę afrodyzjaków. Bogate 
w białka usprawniają 

przemianę materii, a dzięki
magnezowi działają anty-
stresowo i antydepresyj-
nie.

- mają najwięcej anty-
oksydantów ze wszystkich su-

szonych owoców. Zawierają bar-

dzo dużo błonnika oraz potas,żelazo,magnez i wapń,któ-
ry odpowiada za dobry stan kości i zębów.

-  tajemnicą ich
jest duża zawartość
selenu, które
w z m a c n i a
działanie prze-
ciwutleniaczy, co
skutkuje silniej-
szym działaniem
zapob i egan ia
chorób nowotwo-
rowych( piersi, pro-
staty i płuc).

- to suszone na słońcu
specjalne gatunki wino-
gron,bogate w witaminy
z grupy B,wit.E,po-
tas,fosfor,żelazo,które
odpowiada za budowa-
nie hemoglobiny (barw-

nik czerwonych krwinek-
erytrocytów.,potrzebny do

transportu tlenu w organiz-
mie)zapobiega niedokrwistości.

Zakupione bakalie należy umieścić w szczelnych po-
jemnikach,najlepiej każdy rodzaj osobno. Dla zacho-
wania na dłużej ich właściwości,dobrze umieścić je na
najniższej półce w lodówce.

Beta
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Bakalie eko
Bez chemicznych konserwantów

- jedz na zdrowie
Zbyt rzadko goszczą na naszych stołach. Tymczasem warto po nie sięgać na co dzień. Są zdrowsze 

i mniej kaloryczne od ciasteczek i chipsów.
Pod nazwą bakalie kryją się orzechy, owoce suszone i kandyzowane. Oprócz dużej dawki energii,do-

starczają sporo błonnika,witamin i składników mineralnych. Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte 
w orzechach korzystnie wpływają na serce i prawidłową pracę mózgu. Kupując suszone owoce warto 

wybierać produkty eko, ponieważ nie są konserwowane 
dwutlenkiem siarki.

Orzechy pekan Orzechy piniowe

Suszone śliwki

Orzechy brazylijskie

Rodzynki
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Na bazie naturalnych
składników

Na bazie naturalnych
składników: wiór roślinnych 
i propolisu, z dodatkiem Bal-
samu Kapucyńskiego – wy-
ciągu z ziół i żywic. Doskonałe
do każdego rodzaju skóry.
Delikatnie myjąc, łagodzi pod-
rażnienia i wspomaga proces
regeneracji naskórka. Przywraca skórze zdrowy kolo-
ryt i blask.

Mydło ziołowe

Preparat przeznaczony do mycia i przemywania ciała,
w tym twarzy i skóry głowy, równocześnie wspomaga
ochronę skóry przed drobnoustrojami, w tym najpo-
wszechniejszymi odpowiedzialnymi za powstawanie
różnych rodzajów grzybic (między innymi: Candida al-
bicans, Microsporum gypseum, Trichophyton meta-
grophytes, Trichophyton rubrum), łupieżu (Malassezia

farfur), trądziku (Propioni-
bacterium acnes). Ponadto
łagodzi symptomy i wspoma-
ga proces likwidacji egzemy 
i łuszczycy. Obecny w skład-
zie naturalny olejek Tea Tree
Oil jest najsilniejszym znanym
ludzkości antyseptykiem. Ma
działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze, poprawia
ukrwienie skóry, regeneruje 
i odżywia.

Wysoka zawartość eks-
traktów roślinnych, w tym Urtica dioica, Chamomilla
recutita i Tussilago farfara uelastycznia skórę i uszczel-
nia naczynia krwionośne. Wspomaga regenerację na-
skórka, nawilża, ma działanie ściągające i przyspie-
szające gojenie. Zawarty w pomadzie Aloe Barbaden-
sis łagodzi podrażnienia i stany zapalne, silnie nawilża
i stanowi barierę zapobiegającą utracie wody ze skóry.

Lawenda pochodzi z krajów śródziemnomorskich.
Roślina ta obok innych była początkowo sprowadzana
i sadzona przez zakonników w klasztornych ogrodach.

Lawenda cechuje się pięknym zapachem o działaniu
odprężającym i uspakajającym, poza tym ma właści-
wości odstraszające owady np. mole.

Woreczek wykonany jest 
z płótna lnianego, wyszytego
ręcznie oraz wypełniony
kwiatem lawendy.

Woreczki wykładać po-
między bieliznę, odzież i po-
ściel do szaf oraz szuflad dla
nadania przyjemnego zapa-
chu i ochrony przeciw molom. Można również zawieszać
w pomieszczeniach mieszkalnych, samochodach itp.

Bezpieczne i ekologiczne pranie

Orzechy piorące są idealne dla osób mających uczu-
lenie na chemiczne detergenty lub wrażliwą, delikatna
skórę. Są w 100% naturalne, więc także bezpieczne dla
środowiska. Zalety prania z orzechami piorącymi:

-łupiny orzechów piorących mogą być używane pa-
rokrotnie, tak długo aż zawierają saponinę, wystarczy
potrzeć mokrym placem łupinę, dopóki wydziela się pia-
na łupiny nadają się użycia

-orzechy mają zapach, ale pranie jest całkowicie bez-
zapachowe, dlatego przed praniem można dodać do
łupin kilka kropel ulubionego olejku eterycznego,

-ten naturalny środek piorący jest łagodny dla tka-
nin białych i kolorowych, nie powoduje blaknięcia ko-
lorów, do prania tkanin białych można dodać sodę
oczyszczoną

-nadają się do wszystkich tkanin (nawet tak deli-
katnych jak jedwab), kolorów
oraz temperatur, prania ręcz-
nego oraz w prania w pralce
automatycznej.

EKO-DROGERIA
Mydło Kapucyńskie

Pomada Franciszkańska

Woreczek z kwiatem lawendy

Orzechy piorące
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Zawiera nienasycone kwasy tłuszczo-
we z grupy omega 3 i omega 6. Stosuje
się go w medycynie naturalnej do lecze-
nia wczesnego stadium przerostu pro-

staty, miażdżycy, schorzeniach pęcherza
i dróg moczowych. Ponadto pomaga w de-
presjach, osłabieniach psychicznych 
i mocno stymuluje układ odpornościowy.
Skutecznie działa na zaburzenia tra-
wienne u dzieci, likwidując większość pa-
sożytów. Olej z pestek dyni zawiera wi-
taminy: A, E, B1, B2, H, niacynę, piro-
ksen oraz minerały: żelazo, fluor, jod, po-
tas, magnez, sód, fosfor. selen i cynk.

W swoim składzie zawiera wiele cen-
nych składników takich jak nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe oraz witaminy: 
A i E, flawonoidy. Olej z pestek wiśni to
bogactwo naturalnych antyoksydantów-
alfa, delta i gamma tokoferolów. Olej ten

poprawia krążenie krwi. Efekt ten wy-
korzystywany jest w przemyśle kosme-
tycznym (kosmetyki do twarzy i ciała).
Bezpośrednio stosowany na skóre, po-
zostawia ją nawilżoną, odżywioną i na-
piętą co zapobiega tworzeniu się zmarsz-
czek.

Posiada różne właściwości medyczne,
między innymi obniża poziom choleste-
rolu, poprawia krążenie i wspomaga na-

turalną odporność organizmu. Olej ten
jest najbogatszym we właściwości pie-
lęgnacyjne olejem na świecie. Jest do-
skonały na dojrzałą i starzejącą się skó-
rę, chroni przed przedwczesnym poja-
wianiem się zmarszczek, chroni naskó-
rek przed wysychaniem, wygładza, uspo-
kaja podrażnioną skórę, działa przeciw-
zapalnie, rewitalizuje, opóźnia procesy
starzenia się skóry, łagodzi objawy trądzi-
ku młodzieńczego, alergii, poparzeń
słonecznych, jest stosowany przy egze-
mach i chorobach skóry, odmładza,
przyspiesza gojenie się ran, oparzeń,
owrzodzeń, odleżyn, hamuje zmiany

zwyrodnieniowe i rogowacenie gruczołów
łojowych. Tłoczony na zimno ma właści-
wości antyalergiczne, zmniejsza objawy
łuszczycy, oraz stabilizuje przeciążony
układ odpornościowy. 

Beta
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Olej
jakiego nie znamy

Olej z pestek dyni

Olej z pestek wiśni

Olej arganowy
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Ta 9 letnia dziewczynka, dzięki swojej
przytomności umysłu, refleksowi i wy-
obraźni, uratowała życie swojej star-
szej, 13 letniej siostry. Zdarzenie miało
miejsce w godzinach wieczornych  Kiedy
rodzice dziewczynek byli u sąsiadów, 
13 latka postanowiła się wykąpać.

W pewnej chwili Estera usłyszała do-
biegający z łazienki płacz siostry i char-
czenie. Zaniepoko-
jona chciała wejść
do łazienki, ale
drzwi były za-
mknięte. Siostra
nie odpowiadała
też na wołania.
Estera nie zasta-
nawiając się za-
dzwoniła do rodzi-
ców. Po kilku mi-
nutach ojciec, przy
pomocy śrubokrę-
ta zdołał otworzyć
drzwi łazienki.
Leżąca w wannie
córka nie dawała
znaków życia.
Wziął ją na ręce 
i ułożył w przedpokoju. Kiedy udzielał
córce pierwszej pomocy, matka telefo-
nowała po pomoc.

Do tej akcji zadysponowani zostali
m.in. legniccy strażacy, dowodzeni przez
asp. sztab. Sylwestra Krzyżostaniaka. 
W czasie, kiedy nieprzytomną 13-latką
zajął się lekarz Andrzej Hap, strażacy oto-
czyli opieką Esterę. Ratownik medyczny
sekc. Michał Lipowski podał roztrzęsio-
nej i przerażonej Esterze tlen, a następ-
nie udzielił jej wsparcia psychologiczne-
go.

W międzyczasie pozostali strażacy,
którzy stwierdzili obecność w łazience 
i pokoju, tlenku węgla, udali się na
piętro, aby sprawdzić czy trujący gaz nie
zagraża także innym mieszkańcom. Ich
przypuszczenia się potwierdziły. Z miesz-
kania na piętrze ewakuowano także tro-
je dzieci w wieku 3-10 lat oraz 3 osoby
dorosłe. A zatem można powiedzieć, że

dzięki Esterze uniknięto tragicznych
konsekwencji ulatniania się tlenku węg-
la. Pluszowe misie, maskotki, m.in. od
strażaków, a także nagroda w postaci ko-
lonii ufundowana przez TPD, były więc 
w pełni uzasadnionym wyrazem uznania
i wdzięczności dla bohaterskiej dziew-
czynki.

W tym sezonie grzewczym odnotowa-
no na Dolnym Śląsku 7 śmiertelnych
ofiar tlenku węgla. 

źródło:kwpsp.wroc

OO  wwłłooss  oodd  ttrraaggeeddiiii
To była niezwykła uroczystość. W sali gimnastycznej 
wypełnionej po brzegi uczniami, powitano małą bohaterkę
– Esterę Tarocińską. 

Do napadu doszło w samo południe, 
w rejonie ulicy Kłodzkiej w Jedlinie-Zdro-
ju. Idąca chodnikiem starsza kobieta na-
gle została mocno uderzona w plecy, po
czym wyrwano jej torebkę z zawartością
pieniędzy oraz leków. Przechodząca w po-

bliżu zdarzenia przypadkowa osoba
widząc całe zajście natychmiast zawia-
domiła policję. Na miejsce czym prędzej
został wysłany patrol. Ofiarą napadu
była 82-letnia mieszkanka Jedliny-Zdrój.
Dzięki dokładnemu rysopisowi sprawcy
podanemu przez świadka funkcjonariu-
sze szybko zatrzymali napastnika. Oka-
zał się nim 49-letni mężczyzna. Został za-
trzymany i przyznał się do zarzucanego
mu czynu. Z ustaleń policjantów wynika,
że podejrzany był już wielokrotnie kara-
ny za szereg włamań i kradzieży. Trafił do
tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

OOffiiaarrąą  nnaappaadduu  bbyyłłaa  8822--lleettnniiaa
mmiieesszzkkaannkkaa  JJeeddlliinnyy--ZZddrroojjuu

JJeeddlliinnaa--ZZddrróójj        

JJeeddlliinnaa--ZZddrróójj        

W Głuszycy doszło do zatrzymania 49-letniego mężczyzny, który napadł na
starszą kobietę przy ulicy Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Napastnik uderzając po-
krzywdzoną w plecy wyrwał jej torebkę, a następnie zbiegł z miejsca prze-
stępstwa. Usłyszał zarzuty rozboju. Sąd zdecydował aresztować podejrzanego
na okres trzech miesięcy.

Oficer dyżurny z Komisariatu Policji 
w Bielawie otrzymał telefoniczne zgłosze-
nie, że w okolicy ul. Kasztanowej pijany

mężczyzna wozi samochodem dzieci. Na
miejsce niezwłocznie został skierowany
policyjny patrol. Funkcjonariusze do-
jeżdżając zauważyli wyjeżdżający z prze-
ciwnej ulicy, samochód marki VW Polo.
Policjanci zwrócili też uwagę na fakt, że na
kolanach kierującego i na miejscu pa-
sażera siedzą dzieci.

Podejmując natychmiast interwencję,
funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne
i dźwiękowe, a następnie podjęli czynności

zmierzające do zatrzymania pojazdu. Po-
licjanci, po tym jak wysiedli z radiowozu,
dawali kierującemu sygnały do zatrzy-

mania. Kierowca jednak nie reagował 
i próbując ominąć policyjnego busa, ude-
rzył w jego przód po czym zjechała na pas
zielni, gdzie się zatrzymał.

Kierowcą okazał się 23 - letni miesz-
kaniec Bielawy, u którego badanie wyka-
zało, że w momencie zdarzenia miał
około 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna
przewoził w samochodzie troje małoletnich
dzieci.

źródło:dolnoślaska.policja

PPiijjaannyy  pprrzzeewwoożżąącc  ttrroojjee
ddzziieeccii  uuddeerrzzyyłł  ww  rraaddiioowwóózz

BBiieellaawwaa        

Mężczyzna kierując samochodem, nie reagował na policyjne sygnały do za-
trzymania. Jak się okazało  miał około 1,7 promila, przewoził w tym stanie 
troje dzieci. Kierujący próbując jeszcze uciec przed funkcjonariuszami, uderzył
w radiowóz.

R E K L A M A

Biuro ogłoszeń: tel.  604 058 685
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W statystykach ta liczba drastycznie
rośnie. Ze spisu Rządowego Centrum In-
formatycznego PESEL w Polsce wynika,
że ludzi bezdomnych jest 173,5 tys.,
według Monaru - 250 tys., natomiast In-
stytut Socjologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego wskazuje, że być może już 500 tys.
ludzi pozbawionych jest dachu nad
głową. 

Rozbieżności w szacunkach nasu-
wają przede wszystkim wniosek, że sko-
ro nieznana jest prawdziwa skala zja-
wiska to nie można też określić, czy do
wszystkich osób bezdomnych dociera
pomoc, zwłaszcza w czasie zimy. To, że
bezdomni nie skupiają się na ulicach, nie
jest równoznaczne z tym, że ich nie ma.
Czasem po prostu nie udaje się rozpoz-
nać bezdomności. Zdarza się, że ktoś na
pozór funkcjonuje normalnie, m.in. pra-
cuje, ale po rozwodzie musiał wyprowa-
dzić się z domu i mieszka w piwnicy.

Ogromne znaczenie mają w tym wy-
padku działania policji i straży gminnych.
Kiedy zimą temperatura spada znacznie
poniżej zera, dzięki patrolom, które pe-
netrują wiaty śmietnikowe, działkowe al-
tany, pustostany, dworce, piwnice, uda-
je się dotrzeć z pomocą do większej licz-
by osób.

Na dużą skalę w pomoc angażują się
organizacje pozarządowe - Caritas Pol-
ska, Polski Komitet Pomocy Społecznej,
Bractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta,

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Koszty tej pomocy w dużej części po-
krywają gminy. 

Zanim osoba bezdomna uzyska po-
moc, próbuje ustalić się jej tożsamość 
i dotychczasowe miejsce zamieszkania. 
W takich przypadkach adres to naj-
mniej pewna rzecz, ale to normalna
procedura. Trzeba sprawdzić, czy taka
osoba nie jest poszukiwana przez orga-
ny ścigania, ale też należy ustalić jej mel-
dunek, bo rachunek za pomoc pokrywa
gmina.

W styczniu Najwyższa Izba Kontroli
rozpoczęła sprawdzanie Miejskich Oś-
rodków Pomocy Społecznej i schronisk
na terenie całego kraju. Kontrole za-
kończyły się już w największych mias-
tach. Raport NIK ma odpowiedzieć na py-
tanie, jak naprawdę gminy wywiązują się
z ustawowego obowiązku pomocy oso-
bom bezdomnym.

Póki co, pewien obraz sytuacji odda-
je statystyka zgonów na ulicy. W stycz-
niu 2013 r. z powodu wychłodzenia or-
ganizmu zmarło 55 osób, zaś w grudniu
2012 r. - 62 osoby. Łącznie w sezonie zi-
mowym 2012/13 zmarło 178 osób. Zimą
2011/12 było 155 ofiar mrozów, na
przełomie 2010/11 - 212 osób. Rekor-
dowa była zima 2009/10 - 289 zamarz-
niętych osób, z czego aż 119 w styczniu
2010 r.
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Teraz oczywiście też
można przejechać się za-
bytkowym tramwajem, ale
trzeba go wypożyczyć na
komercyjnych zasadach od
Towarzystwa Miłośników
Wrocławia.

W tej chwili projekt
ogłoszenia konkursowego
trafił do akceptacji do Biu-
ra Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi.
Zakłada, że tak, jak 
w ubiegłym roku regularne
kursy zabytkowych tram-
wajów będą organizowane 
w weekendy. 

– Ceny także pozostawimy na poziomie
z ubiegłego roku – deklarują urzędnicy.

Za przejazd zabytkową linią trzeba
było zapłacić 4 i 2 zł. Organizacja, któ-
ra wygra konkurs będzie musiała zor-
ganizować przejazdy na dwóch liniach
„czerwonej” i „żółtej”. Obie startują z pl.
Teatralnego i wiodą do Hali Stulecia. 
W tym roku w związku z przebudową ul.
Skłodowskiej-Curie trasy mogą zostać
lekko zmieniona, ale ostateczne decyzje
w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Przypomnijmy. We Wrocławiu jest kil-
ka odrestaurowanych zabytkowy tram-
wajów. TMW dysponuje 5 zabytkami: Lin-
ke Hofmann Berolina 'Jaś i Małgosia'

(1901r.), Linke Hofmann 'Juliusz' (1922),
Linke Hofmann 'Baba Jaga' (1925) 
i Konstal 102N 'Strachotek' (1974). Pod
koniec tamtego roku do floty tramwajów
dołączył też tramwaj „Mikołaj”.

- Niewykluczone, że niebawem na to-
rach pojawi się też odnowiony skład
typu Konstal 105, który kupiliśmy i od-
dajemy do remontu – mówi Janusz Ko-
rzeniowski z TMW.

Pięknym, niebieskim składem typu
Konstal N mogą pochwalić się też miłoś-
nicy z KSTM. Pieszczotliwie na tramwaj
mówią „Enusia”.
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Zabytkowa linia tramwajowa
ruszy  we Wrocławiu
Turystyczne, regularne przejazdy zabytkowych składów tramwajowych 
najpewniej ruszą już w połowie kwietnia. Jak zapowiadają urzędnicy, zasady
będą podobne do tych z tamtego sezonu.

Miłosierdzie gminy

Bezdomni 
umierają
na ulicach
W Polsce może już być 500 000 bezdomnych. W styczniu 
Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła sprawdzanie Miejskich 
Ośrodków Pomocy Społecznej i schronisk na terenie całego kra-
ju. Póki co, pewien obraz sytuacji oddaje statystyka zgonów na
ulicy. Łącznie w sezonie zimowym 2012/13 zmarło 178 osób. 

R E K L A M A


