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Przewodnicząca Wojewódzkiej Komis-
ji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycz-
nych we Wrocławiu Alicja Haczkowska
podkreśla w rozmowie z PAP, że zadaniem
komisji „nie jest zasądzenie konkretnej
kwoty odszkodowania, ale ustalenie, czy
zdarzenie, którego następstwem jest
szkoda, to zdarzenie medyczne”. Takie
stwierdzenie jest podstawą do roszczeń
odszkodowawczych.

„Tylko w październiku 2013 roku
wpłynęło 20 wniosków. Pacjenci, czy
też rodziny zmarłych pacjentów coraz
bardziej świadomie korzystają z możli-
wości dochodzenia praw. Prawnicy, któ-
rzy ich reprezentują, również coraz chęt-
niej składają wnioski do komisji, ponie-
waż wydane zaświadczenie sprawia, że
mają ułatwioną drogę w postępowaniu
sądowym o odszkodowanie” - powie-
działa Haczkowska.

„Już po zakończeniu postępowania,

jeżeli szpital nie dojdzie do porozumienia
z wnioskodawcą co do wysokości re-
kompensaty, komisja wydaje zaświad-
czenie, potwierdzające kwotę zadośću-
czynienia, którego domagała się strona
we wniosku. To staje się podstawą rów-
nież do egzekucji komorniczej, w celu za-
bezpieczenia kwoty roszczenia przed po-
stępowaniem sądowym” - dodała.

Przewodnicząca zaznaczyła, że w do-
tychczasowej praktyce zdarzało się, że
szpitale proponowały poszkodowanym
„kwoty niegodne w odniesieniu do roz-
miaru szkody”, gdy za śmierć dziecka
w szpitalu zaproponowano 1 zł, a za
śmierć dorosłego pacjenta 500 zł.

„Coraz częściej również strona po-
szkodowana odrzuca ofertę zadośćuczy-
nienia w kwotach np. 10 tys. zł czy 30-
40 tys. zł, uznając, że w postępowaniu
sądowym może uzyskać więcej” - powie-
działa Haczkowska.

Na podstawie orzeczeń dolnośląskiej
komisji trzykrotnie strony doszły również
do porozumienia: ustalono odszkodo-
wania na sumy 150 tys. zł, 250 tys. zł
i 100 tys. zł.

Wojewódzkie komisje do spraw orze-
kania o zdarzeniach medycznych rozpo-
częły działalność w styczniu 2012 r. Za-
sady i tryb postępowania w tej kwestii re-
guluje ustawa z 2008r. o prawach pa-
cjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Dotychczas na Dolnym Śląsku ko-
misja wydała 63 ostateczne orzeczenia,
wśród których m.in. w 15 przypadkach
ustaliła zdarzenie medyczne, a 39 razy
stwierdziła brak zdarzenia. Komisje roz-
poznają zdarzenia medyczne, które są
efektem świadczeń zdrowotnych w szpi-
talu w rozumieniu przepisów o działal-

ności leczniczej. To oznacza, że nie pod-
legają rozpoznaniu zdarzenia w przy-
chodniach, poradniach czy w prywatnych
gabinetach lekarskich.

W skład wojewódzkich komisji wcho-
dzi 16 członków, z których 8 wykonuje
zawód medyczny i 8 zawód prawniczy.
Sprawy są rozpatrywane przez 4-osobo-
we składy orzekające (2 medyków
i 2 prawników).

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczni-
ku praw pacjenta ustala, że poszkodo-
wani mogą się domagać maksymalnie
300 tys. zł za śmierć pacjenta oraz do
100 tys. zł za rozstrój zdrowia, uszko-
dzenie ciała lub zakażenie.

źródło:portalsamorzadowy
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Na Dolnym Śląsku coraz więcej osób stara się
o finansowe zadośćuczynienie w związku z błędami
lekarskimi lub niewłaściwą opieką medyczną
w szpitalach. Do komisji działającej przy wojewodzie
wpłynęło w 2013 roku 97 wniosków, w 2012 r.
trzy razy mniej.

R E K L A M A

Coraz więcej wniosków o odszkodowania od szpitali

172 dzieci przebadano w ramach akcji
„NIE nowotworom dla dzieci” dofinanso-
wanej przez Dzierżoniów – miasto z ini-
cjatywą. Badania USG dla dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat prowa-
dzone były w ambulansie Fundacji Ro-
nalda McDonalda, który 8 i 9 kwietnia
stanął na dzierżoniowskim rynku.

Samorząd zapłacił za wynagrodzenie
dla lekarzy przeprowadzających badania
z NZOZ Top Medical z Lublina 11,5 tys.
zł.

Celem badań przesiewowych USG
była dokładna ocena stanu narządów
wewnętrznych oraz wykrycie ewentual-
nych odstępstw od normy. Lekarze przyj-
mowali w ambulansie - mobilnej stacji
medycznej, składającej się z poczekalni
– rejestracji oraz dwóch gabinetów lekar-

skich, wyposażonych w najnowocześ-
niejszy sprzęt ultrasonograficzny.

Po badaniu dziecka rodzice otrzymy-
wali każdorazowo wyniki badań oraz
ewentualne porady lekarskie. U części
dzierżoniowskich maluchów wykryto
pewne nieprawidłowości. Dzięki temu ro-
dzice będą uważnie kontrolować niepo-
kojące zmiany lub szybko podejmą
leczenie dzieci. Bo to właśnie od wczes-
nego wykrycia zmian nowotworowych
zależy szansa na wyleczenie.

źródło:um.dzierzoniow

Przeciw nowotworom
u dzierżoniowskich maluchów
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Mordują dla przyjemności

Trasa przelotu „naszego pol-
skiego” bociana z Afryki do Pol-
ski przechodzi przez Liban. To
wrodzony instynkt nakazuje
tym ptakom wybierać taką tra-
sę nie zważając na śmiertelne
niebezpieczeństwo. Tysiące pta-
ków nie ma jednak szczęścia, by
bezpiecznie przelecieć nad Li-
banem, całe rodziny Libańczy-
ków, łącznie z dziećmi strzelają
dla rozrywki dosłownie do
wszystkiego co lata. W ten spo-
sób oprócz bocianów giną rów-
nież inne ptaki. Czy to dopro-
wadzi do tego, że coraz częściej
na Dolnym Śląsku będziemy
napotykać puste bocianie gniaz-

da? Tego wykluczyć nie można,
bo w historii znamy przypadki,
gdy człowiek przyczynił się do
całkowitego unicestwienia wie-
lu gatunków ptaków.
Przykładem może tu być cho-
ciażby gołąb wędrowny - ten
gatunek wystrzelano w Amery-
ce Północnej. Od uznania ga-
tunku za zagrożony do całko-
witego jego wyginięcia jest prze-
cież tylko jeden krok. Dobrze

byłoby, aby w Polsce dano dobry
przykład Libańczykom i zaka-
zano strzelania do wszystkich
zwierząt. Sami nie jesteśmy bez
winy, co roku bowiem w naszym
kraju ginie tysiące ptaków z
rąk myśliwych. Jeszcze chwila,
a takie gatunki jak cietrzew czy
kraska będziemy mogli oglądać
wyłącznie na zdjęciach.

Tragiczny rok 2013 dla
młodych bocianów w na-

szym regionie

Na początku czerwca przez
zachodni i południowy obszar
naszego kraju przeszły bardzo
silne deszcze oraz padający
grad. W tym czasie w gniazdach

bocianich znajdowały się młode.
Tak bardzo silne zjawiska
atmosferyczne doprowadziły do
tragedii w wielu gniazdach.

O skali zjawiska opowiada dr
Andrzej Wuczyński ze Stacji
Dolnośląskiego Instytutu Ochro-
ny Przyrody we Wrocławiu:

„W efekcie tamtych wydarzeń
atmosferycznych w 2013r. od-
setek par bocianich, którym
udało się wychować młode był

wyjątkowo niski. Na Przedgórzu
Sudeckim, na powierzchni obej-
mującej 9 gmin (ok. 800 km2),
którą badam od ćwierćwiecza,
odsetek ten wyniósł zaledwie
25% i była to druga najniższa
wartość po „powodziowym” roku
1997. Warto dodać, że w tym sa-
mym 2013 roku efekty lęgów bo-
cianich w innych rejonach Polski
były przeciętne, a we wschodniej
części kraju nawet bardzo wy-
sokie. Świadczy to o różnorod-
ności i nieprzewidywalności zja-
wisk przyrodniczych i zachęca
do jeszcze wnikliwszego ich ba-
dania“.

Bociany przesiadują na ja-
jach ok 32 dni zanim pojawią się
pisklęta, później czeka ich
wzmożony wysiłek wykarmienia
i odchowania kiedy wzniosą się
do swojego pierwszego lotu. Kie-
dy w zeszłym roku w czerwcu
nadciągała złowroga pogoda
w bocianich gniazdach pisklęta
były już duże, lecz pomimo tego
jedne padały bezpośrednio tra-
fione kulami lodowego gradu,
inne przemoknięte ulegały wy-
chłodzeniu wskutek długotr-
wałego zimna i wilgoci, co ozna-
czało dla nich śmierć. Pan An-
drzej Wuczyński opowiada nam
smutną historię jednej
z par bocianich spod Świdnicy:

„Próbę ratowania piskląt
przez rodziców zaobserwowano
na gnieździe znajdującym się na
wysokim kominie w Grodziszczu
koło Świdnicy. Dwa młode bo-
ciany zginęły tam wskutek wiel-
kiego gradobicia, które przeszło
nad okolicą powodując także
niebywałe straty na polach
i w dobytku ludzi. Pani Maria
Tomczewska, mieszkająca w
sąsiedztwie gniazda opowia-
dała, że dorosłe bociany stały w
czasie gradobicia na gnieździe

i zdawało się, że próbują
osłaniać pisklęta przed spa-
dającymi kulami lodu. Nawałni-
ca była jednak tak silna, że już
po chwili widać było pisklęta nie-
ruchomo leżące na gnieździe“.

Ile mamy bocianów na
Dolnym Śląsku?

Na Dolnym Śląsku trudno
jest napotkać miejscowości ze
zgrupowaniami gniazd.

Wyjątkiem jest gmina Milicz,
Radwanice, Chojnów oraz
Miłkowice, gdzie występują nie-
wielkie kolonie liczące kilka
gniazd. Zazwyczaj w naszym
regionie bociany osiedlają się
w pojedynczych parach na te-
renach wiejskich lub podmiej-
skich blisko większych areałów
łąk. W Wałbrzychu w dzielnicy
Poniatów możemy odnaleźć
gniazdo bocianów, niestety od
dawna jest puste i nie wiadomo
dlaczego jego lokatorzy do nie-
go nie wracają już od lat. Jed-
nak widok bociana na podmiej-
skich łąkach Wałbrzycha jest
czasem możliwy, ponieważ obfi-
tują one w ulubione pożywienie
bocianów jakimi są nornice czy
koniki polne. W tym roku
szczęśliwie dotarła para bocia-
nów do gniazda na starym ko-

minie w Mieroszowie. Gmina
pod czujnym okiem specjalistów
przygotowała nowe gniazdo, po-
nieważ stare mogło by ulec
zniszczeniu. Na szczęście nowa
konstrukcja przypadła bocia-
nom do gustu i teraz okoliczni
mieszkańcy mogą podziwiać te
wspaniałe ptaki na żywo.

Kiedy przeprowadzono ostat-
nie liczenie na terenie okolic
Wałbrzycha w 2004 r., stwier-
dzono 85 par. To o 17 par mniej
niż dziesięć lat wcześniej.
W województwie dolnośląskim
było ich 918 par. To też mniej
o 220 par. W bieżącym roku
znów policzą bociany, więc bę-
dziemy mogli stwierdzić jak po
dziesięciu latach wygląda ten-
dencja populacji bocianów
w naszym regionie. Coraz częś-
ciej trzeba również organizować
akcje przezimowania dla bocia-
nów, które nie chcą odlatywać
z Polski. Być może te osobniki
czują, że nie poradzą sobie w tak
trudnej i wyczerpującej drodze.
Innym trzeba pomagać bo zos-
tały z urazem, który nie pozwo-
lił im odlecieć. Szkoda tylko, że
jedni ludzie poświęcają własne
pieniądze i czas aby ratować
ptaki, a inni zabijają je dla za-
bawy.

Dariusz Gustab

Czy KRWAWA MODA
w Libanie odciśnie piętno
na populacji bocianów
z Dolnego Śląska?

Nie wszystkie bociany wrócą na swoje
gniazda w naszym regionie. Od wielu lat trwa
masowe strzelanie do przelatujących ptaków
przez Liban. W efekcie tych zdarzeń z roku na
rok coraz więcej ptaków jest mordowanych
dla zabawy przez Libańczyków.



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

– Każda możliwość, która spra-
wia, że mieszkańcy nie muszą
jeździć, a mogą załatwić swoje
sprawy na miejscu, jest dobra.
Mimo, że WORD-y nie są w kom-
petencji władz miasta, to wspól-
nie postanowiliśmy ułatwić życie
mieszkańcom. W skali kraju jes-
teśmy pionierami – mówi Woj-
ciech Murdzek, prezydent Świd-
nicy. Biura świdnickiej filii

WORD zostały ulokowane w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej przy ul. B. Głowackiego
1 w Świdnicy. Pierwsze egzami-
ny teoretyczne i praktyczne za-
mierzamy przeprowadzić już po
świętach – mówi Leszek Tkaczyk,
dyrektor WORD w Wałbrzychu.
Za urządzenie biura filii wraz z
wyposażeniem odpowiadał
WORD. Miasto oprócz udostęp-

nienia miejsca na organizację fi-
lii zajęło się urządzeniem placu
manewrowego wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem – ogrodze-
niem, kontenerem, doprowadze-
niem mediów itp. Z budżetu
miasta na ten cel przeznaczono
ok. 100 tys. zł.

źródło:um.świdnica

W połowie kwietnia ruszają zapisy na egzaminy na prawo jaz-
dy, które będzie można zdawać w Świdnicy. To efekt współpra-
cy władz miasta z samorządem wojewódzkim i Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, a także niedaw-
nej zmiany prawa, które na to pozwala.

- Uzupełniliśmy Zasady
Wałbrzyskiego Budżety Partycy-
pacyjnego o uwagi zgłaszane

przez mieszkańców w roku
ubiegłym. Zwiększona kwota
budżetu to wyraz uznania dla
kreatywności i zaangażowania
mieszkańców miasta - mówił
Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej. - Ubiegłoroczna frek-
wencja podczas głosowania wy-
niosła 20%, co czyni Wałbrzych li-
derem na mapie Polski - dodał
Prezydent.

Projekty będzie można
składać do 30 czerwca br. Przez

wakacje, pod względem formal-
no-prawnym, będzie je oceniać
Zespół Weryfikacyjny. Głosowa-
nie odbędzie się od 1 do 10
września.

- Od 22 kwietnia rozpoczyna-
my szeroką debatę z mieszkań-
cami. W każdej dzielnicy odbędą
się spotkania. Już dzisiaj na nie
serdecznie zapraszam - mówił
Roman Szełemej.

Informacje na temat Wałbrzy-
skiego Budżetu Partycypacyjne-
go będzie można uzyskać na
stronie www.um.walbrzych.pl.

źródło:um.walbrzych

Nowa edycja Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego
Wałbrzyszanie mają do wydania 5 mln zł, w tym 3 mln na projekty
lokalne i 2 mln na ogólnomiejskie. Ruszają konsultacje z miesz-
kańcami. Do 20 kwietnia można zgłaszać swoje uwagi co do Zasad
WBP, które są zamieszczone na www.um.walbrzych.pl.

11 kwietnia 1943r. niemiecka
agencja Transocean nadała komu-
nikat o odkryciu masowych grobów
polskich oficerów w Katyniu. W su-
mie zgładzonych zostało ok. 22 tys.
polskich obywateli. Do zbrodni doszło
po sowieckiej agresji na Polskę 17
września 1939r. Zgodnie z dekretem
władz ZSRR, podpisanym przez Józefa Stalina, NKWD rozstrze-
lało jeńców wiosną 1940r. Wśród zamordowanych byli m.in. ofi-
cerowie, policjanci, funkcjonariusze straży granicznej i służby wię-
ziennej. We Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Rocznicy
Zbrodni Katyńskiej, a marszałek Cezary Przybylski złożył kwia-
ty pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

74. rocznica Zbrodni Katyńskiej
74 lata minęły od tragicznej zbrodni dokonanej na obywate-
lach Polski w Katyniu, Charkowie, Kalininie, Ostaszkowie
i innych miejscowościach na terenie ZSRR.

R E K L A M A

Noworodek otrzymał od sióstr
imię Jan Paweł ku czci
papieża Polaka

W 13 kwietnia br. w nie-
dzielę ok 17.40 we wrocławskim
oknie życia przy ul. Rydgiera,
zostawiony został chłopiec. Jest
to pierwsze dziecko w tym roku,
które trafiło pod opiekę sióstr
Boromeuszek, które opiekują
się oknem, a od początku
działalności (od 23.09.2009)
już szóste.Chłopiec był tuż po
porodzie – nie miał nawet za-
bezpieczonej pępowiny – od
razu trafił pod opiekę lekarzy.
Noworodek otrzymał od sióstr

imię Jan Paweł ku czci papieża
Polaka i wkrótce trafi do rodzi-
ny zastępczej.

Okno życia jest alternatywą
dla matek, które nie mogą wy-
chować swego dziecka i urodziły
je w tajemnicy przed rodziną
i bliskimi. Okno znajduje się
przy ul. Rydygiera 22-28,
w budynku Kongregacji Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boro-
meusza, w którym od 2008 r.
działa Zakład Opiekuńczo-Lecz-
niczy i Dom Dziennego Pobytu
dla Osób starszych.

źródło:wroclaw.pl

Jan Paweł z okna życia

Świdnickie L-ki znikną z wałbrzyskich ulic
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W realizację projektu zaangażowało się wiele firm i instytucji. Przedsięwzięcie jest
mocno zaawansowane, ale ciągle trwają prace nad ostateczną wersją.

Na najsłynniejszych w Polsce targach motoryzacyjnych w Poznaniu Motor Show
prezentuje się dwustu wystawców, w tym m.in. Maserati, Bentley, Lamborghini oraz
Audi, BMW, Volkswagen, Toyota. Mimo renomowanej konkurencji Nowa Warszawa
także przyciąga uwagę.

- Najczęściej powtarzające się pytanie brzmi: Kiedy ruszacie z masową produkcją
Warszawy? – śmieje się projektant. – Jednak, aby rozpocząć masową produkcję na-
szego auta trzeba byłoby wydać około 200 mln dolarów. Samochody powstaną, ale
w kilkunastu egzemplarzach. Oczywiście, na targach padały także deklaracje od po-
tencjalnych kupców, ale już wcześniej osób, które zdecydowały się na kupno no-
wej Warszawy było ponad dwadzieścia. wroclaw.pl

Jak powiedział PAP rzecznik CBA Ja-
cek Dobrzyński, liczba spraw prowa-
dzonych przez Biuro w 2013 r. utrzymy-
wała się na podobnym poziomie jak rok
wcześniej. „Funkcjonariusze Biura mie-
li jednak częściej do czynienia z prze-
stępstwami złożonymi, które wymagały
wieloaspektowego podejścia i niejedno-
krotnie angażowały pracę kilku jedno-
stek“ - zaznaczył.

Z raportu wynika, że w sprawach,
którymi CBA zajmowało się w
ubiegłym roku, Skarb Państwa mógł
ponieść szkody w wysokości nawet
840 mln zł. Chodzi m.in. o niepra-
widłowości przy przetargach na sprzęt te-
leinformatyczny w MSWiA, Komendzie
Głównej Policji i Ministerstwie Spra-
wiedliwości, ale też np. wyłudzanie do-
tacji z UE oraz nielegalną produkcję i
obrót paliwami płynnymi. Wartość za-
bezpieczonego przez Biuro mienia wy-
niosła 22,5 mln zł. W porównaniu z ro-
kiem 2012 w ubiegłym roku zdecydo-
wanie - bo aż o 60 proc.
- wzrosła też liczba zgłoszeń do CBA, do-
tyczących ewentualnej korupcji.

W sumie Biuro prowadziło w 2013
r. 469 postępowań przygotowawczych,
z czego wszczęło 239. CBA zakończyło
też 262 śledztwa. Zgodnie z raportem
88 z prowadzonych spraw zostało CBA
powierzone przez prokuraturę, z kolei 14
- to były postępowania zawieszone wcześ-
niej i na nowo podjęte przez Biuro.
Z przytoczonych w raporcie danych wy-
nika również, że w sprawach prowadzo-
nych przez CBA postawiono w sumie

2233 zarzuty 550 osobom.
Funkcjonariusze Biura przeprowa-

dzili również 251 kontroli - większo-
ść z nich w tzw. trybie doraźnym. Wś-
ród spraw wymienionych w opracowaniu,
którymi zajmowali się w ubiegłym roku
funkcjonariusze CBA znalazły się m.in.
śledztwa określane w mediach jako in-
foafera, a dotyczące nieprawidłowości
przy zamówieniach publicznych m.in. w

MSWiA, KGP i MS. Sprawy te to
efekt kontroli przeprowadzonych
przez Biuro w różnych resortach
po ujawnieniu w 2011 r. nie-
prawidłowości przy przetargach
w Centrum Projektów Informa-
tycznych ówczesnego MSWiA.

W 2013 r. CBA kontynuowało
m.in. to śledztwo. Chodzi o za-
kup sprzętu i usług teleinfor-
matycznych przez CPI b. MSWiA
i KGP. W ubiegłym roku -
według raportu - zarzuty w tej
sprawie usłyszało kolejnych
21 osób - m.in. wiceprezes GUS,
pracownik Centrum Informaty-
ki Statystycznej, Naczelnik
II Wydziału Zamówień Publicz-
nych w Biurze Dyrektora Gene-
ralnego MSZ, a także przedsta-

wiciele firm informatycznych. Do pierw-
szych zatrzymań doszło już
w październiku 2011 r. Wtedy areszto-
wano b. dyrektora CPI Andrzeja
M., jego żonę oraz szefa jednej z firm
Janusza J., który miał wręczać łapówki.
Zarzuty w tej sprawie usłyszał też
b. wiceszef wówczas MSWiA Witold D.

Funkcjonariusze Biura sprawdzali
również zamówienia publiczne związane
z budowaniem i wdrażaniem (w latach
2000-2012) r. przez ówczesne MSWiA
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców. Z ich ustaleń wynika - jak pod-
kreślono w raporcie - że we wszystkich
tych zamówieniach były niepra-
widłowości, a wartość przetargów prze-
prowadzonych z pominięciem procedur
wyniosła 35,3 mln zł.

Generalnie, jeśli chodzi o zakres
spraw, którymi zajmowało się w 2013
r. CBA, to najwięcej z nich bo
- 25 proc. dotyczyło administracji sa-
morządowej, 13 proc. - sektora gos-
podarczego, 8 proc. służby zdrowia
i 7 proc. administracji centralnej.

źródło:portalsamorzadowy

Koncepcja budowy no-
wej wersji Warszawy po-
wstała kilka lat temu.
Michał Koziołek miał
już wtedy w dorobku
projekt Syreny. Przy bu-
dowie modelu związa-
nego z inną legendą pol-
skich szos z czasów
PRL-u wspomagali go
koledzy z Politechniki
Wrocławskiej oraz Aka-
demii Sztuk Pięknych.

Projekt nowej Warszawy powstał
na Dolnym Śląsku

W 2013 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne
prowadziło 469 postępowań przygotowaw-
czych, najwięcej dotyczyło administracji
samorządowej i sektora gospodarczego; za-
rzuty usłyszało w sumie ponad pół tysiąca
osób - wynika z corocznego raportu z działal-
ności biura.

CBA - najwięcej śledztw
dotyczyło administracji
samorządowej

R E K L A M A
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Transakcja dotyczy przejęcia przez
Auchan Polska hipermarketów Real. Au-
chan Polska jest kontrolowana przez
Groupe Auchan. Posiada 27 sklepów pod
marką Auchan, kontroluje również
spółkę Elea Polska, właściciela sieci skle-
pów Simply Market. Spółka Real należy
do międzynarodowego koncernu hand-

lowego – Grupy Metro, działającego w 30
krajach Europy i Azji Wschodniej. Jest
właścicielem 57 hipermarketów Real.

Przeprowadzone postępowanie wyka-
zało, że transakcja doprowadzi do ogra-
niczenia konkurencji na jedenastu lo-
kalnych rynkach, na których łączny
udział uczestników koncentracji prze-
kroczy istotnie granicę domniemania
uzyskania pozycji dominującej i tym sa-

mym uzyskają na nich znaczną przewa-
gę nad swoimi konkurentami. Prezes UO-
KiK uznała jednak, że możliwe jest
nałożenie na przejmującą spółkę okreś-
lonych obowiązków, które zniwelują ne-
gatywne skutki transakcji i doprowadzą
do zachowania efektywnej konkurencji
na tych rynkach. – Zgodnie z wydaną de-

cyzją Auchan Polska musi
wyzbyć się praw do ośmiu hi-
permarketów Real. Nie może
to nastąpić później niż
w ciągu 18 miesięcy sfinali-
zowania transakcji przez Au-
chan, na rzecz inwestora,
który nie należy do grupy
kapitałowej Auchan oraz nie
jest współkontrolowany
przez żaden podmiot z tej
grupy - mówi Prezes UOKiK
Małgorzata Krasnodębska-
Tomkiel. Kupujący będzie
ponadto musiał uzyskać ak-

ceptację Urzędu, który może jej odmówić,
jeżeli nowy właściciel nie będzie dawał
gwarancji utrzymania dotychczasowej
działalności handlowej placówek. Sklepy,
które muszą zostać sprzedane mieszczą
się w następujących miastach: Białym-
stoku, Bielsku Białej, Czeladzi, Legnicy,
Rzeszowie, Szczecinie, Wałbrzychu i Sos-
nowcu.

źródło:uoki

Zgodnie z przedstawionym raportem
przygotowanym przez BIG InfoMonitor,
kwota zaległego zadłużenia wzrosła
w porównaniu z końcem ubiegłego roku
o 0,64 mld zł. 2 mln 338 tys.

Średni dług wynosi 17 tys. 300 zł
i jest o prawie 140 zł wyższy niż na ko-
niec ubiegłego roku.

Z raportu wynika, że łączna kwota
niespłaconych w terminie
zobowiązań wzrosła na ko-
niec marca o 1,6 proc. w po-
równaniu z poprzednim
kwartałem, a 6,1 proc. Po-
laków nie reguluje zobo-
wiązań w terminie. Najwięcej
niesolidnych dłużników ma
stosunkowo niewielkie
zadłużenie; ponad 64 proc.
zobowiązań dotyczy kwoty
poniżej 5000 zł, a 21 proc. -
powyżej 10 tys. zł. Prezes
Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz po-
wiedział, że zgodnie z dany-
mi na koniec stycznia 2014
r. kwota udzielonych kredy-
tów przez polski sektor bankowy sięg-
nęła ponad 940 mld zł. Z tego 555 mld
zł to kredyty dla gospodarstw domo-
wych, a ponad 261 mld zł - dla przed-
siębiorstw; resztę stanowią kredyty dla
sektora publicznego i samorządów.

W przypadku kredytów mieszkanio-
wych zagrożone niespłaceniem jest ok.
10,5 mld zł z ponad 330 mld zł kredy-
tów udzielonych na te cele (ok. 3,1
proc.). Przeciętnie kredyty nieregularnie
spłacane stanowią 7,5 proc. wszystkich
(wobec 7,7 proc. w analogicznym okre-
sie ub. r.). Pietraszkiewicz powiedział, że
to dobre dane, bowiem 20 lat temu od-

setek nieregularnie spłacanych kredytów
wynosił ponad 30 proc., a 10 lat temu
było to ponad 20 proc.

źródło:portalsamorzadowy

KKoonniieecc  mmaarrkkeettuu  RReeaall  
Prezes UOKiK zgodziła się na zakup przez Auchan Polska hipermarketów Real.
Przejmująca spółka będzie musiała jednak sprzedać 8 sklepów. To pierwsza 
decyzja warunkowa wydana w tym roku przez Urząd

ZZaaddłłuużżeenniiee  PPoollaakkóóww  oossiiąąggnnęęłłoo
rreekkoorrddoowwąą  kkwwoottęę
Zaległe zadłużenie Polaków osiągnęło na koniec marca br. rekordową kwotę 40,46
mld zł - wynika z najnowszego Raportu InfoDług 

R E K L A M A
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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 Aloesu
Aloes był znany i stosowany już od 

7 tys. lat. Nadal fascynuje on ludzi na
całym świecie. Na wschodzie zwany był po-
wszechnie „cudowną rośliną”. Pierwsze
wzmianki o właściwościach aloesu znaj-
dziemy w starożytnych i indyjskich trak-
tatach medycznych. Aloes wspomaga od-
porność, reguluje przemianę materii, po-
prawia trawienie i przeciwdziała zapar-
ciom.

Miąższ aloesu zawiera bogactwo skład-
ników czynnych biologicznie. Są to m.in.
aminokwasy i  enzymy (lipaza, amylaza,
celulaza), a także witaminy z grupy B,
kwas foliowy, witaminę C, A, cholinę oraz

związki mineralne: wapnia i magnezu, fos-
foru, sodu, cynku, żelaza, manganu,
chromu, miedzi, germanu. Aloes dzięki
dużej zawartości polisacharydów zyskał
miano najbardziej uniwersalnego suple-
mentu diety ułatwiającego oczyszczanie 
organizmu.

Sok z Pigwy
Łacińska nazwa pigwy: „Cydonia” po-

chodzi od nazwy miasta leżącego na Kre-
cie, gdzie niegdyś znajdowały się jej upra-
wy. Choć pochodzi z rejonów Zakaukazia
i Syberii, doskonale zadomowiła się na te-
renie europy i jest hodowana również 
w Polsce. 

Szczególną popularnością cieszyła się
ona w średniowieczu, kiedy wytwarzano
z niej liczne przetwory. Słowo „marmola-
da” pochodzi właśnie od nazwy pigwowej
konfitury popularnej na terenie Portuga-
lii. W Polsce, ze względu na swój kwaśny
smak, Pigwa bywa nazywana „polską
cytryną”.

Pigwa jest naturalną skarbnicą wita-
min, jej owoce mają dużo witaminy C (sie-
dem razy więcej niż cytryna), B, prowita-
mina A, garbników, pektyn. Słyną z mi-
nerałów: magnezu, fosforu, potasu, żela-
za, miedzi i jodu.

Owoce pigwy przede wszystkim wzmac-
niają system odpornościowy szczególnie 
w okresach zimowo-wiosennym i jesien-
no-zimowym, wpływają korzystnie na
przewód pokarmowy głownie ze względu
na wysoką zawartość pektyn.

Współczesna fitoterapia poleca
spożywanie owoców pigwy w postaci soku
z dodatkiem miodu.

Sok z Pokrzywy
Pokrzywę zalicza się do najbardziej

znanych i wszechstronnie stosowanych
ziół. Od niepamiętnych czasów przypisy-
wano pokrzywie różne właściwości. W sta-
rożytności była ona powszechnie stoso-
wana przez ludzi. W mitologii rzymskiej
pokrzywa była poświęcona Wenus i była
traktowana jako afrodyzjak. W wiejskich

wierzeniach pokrzywa miała zapewnić
narodziny syna. W medycynie ludowej po-
lecano ją w celu wspomagania układu mo-
czowego. Ziele pokrzywy wzmacnia 
i oczyszcza organizm, uzupełniając nie-
dobory minerałów i witamin.

W liściach pokrzywy obecne są znacz-
ne ilości: chlorofilu, β–karotenu, fitoncy-
dów, ksantofili, witaminy C, poza tym
garbniki, glikokininy oraz magnez, żelazo,
fosfor, krzem. Liście pokrzywy zawierają
witaminę K, B2 i kwas pantotenowy. Za-
warte w pokrzywie związki posiadają
właściwości moczopędne oraz oczyszczają
układ trawienny. Pobudza układ odpor-
nościowy. Pokrzywa poprawia kondycję
skóry oraz włosów, szczególnie skłon-
nych do przetłuszczania się i wypadania. 

Naturalne Soki  źródłem zdrowia 
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Shitake - grzyby długowieczności
Są najstarszymi grzyba-

mi na świecie. Odmładzają
organizm od środka, co po-
zwala zachować na dłużej
młody wygląd oraz lepsze
samopoczucie. Pochodzą ze
wschodniej Azji, gdzie są
znane od ponad dwóch ty-
sięcy lat. Chińczycy dodają
je do potraw w przekona-
niu, że dzięki nim będą
wiecznie młodzi i zdrowi.

Ten mało znany u nas egzotyczny grzyb, cieszy się
ogromną popularnością na całym świecie.Zawdzięcza
to swoim właściwościom leczniczym. Grzyby shitake za-
wierają spore ilości selenu, który jest świetnym anty-
utleniaczem, zwalczającym wolne rodniki. Mają silne
właściwości antybakteryjne oraz antywirusowe, wspo-
magają walkę z trądzikiem. Są doskonałym źródłem
łatwo przyswajalnych witamin, minerałów, błonnika 
i naturalnych enzymów. Wpływają na centralny układ
nerwowy i mają intensywne działanie uspakajające, co
pozwala na regenerację sił wyczerpanego organizmu,
a w efekcie dodaje skórze blasku. Ekstrakt z grzybów
shitake podobnie jak cytokiny, nie tylko pobudza ko-
mórki do pracy ,ale także bierze udział w procesach na-
prawczych: aktywizuje komórki obronne skóry, sty-
muluje tworzenie kolagenu. Chronią integralność
włókien podporowych skóry, pomagają przywrócić jej

jędrność i gęstość. Shitakesą bogate w aligosacharydy
oraz polisacharydy. Blokują aktywność metaloprotei-
nez, które trawią włókna skóry (kolagen i elastynę). 
Enzym ten ma tendencje do nasilania swojej aktywności
w miarę starzenia się organizmu. 

Korzeń maca
To andyjska roślina o udo-

wodnionych leczniczych właś-
ciwościach. Bogata w pełno-
wartościowe białko, wapń,
żelazo, naturalne amino-
kwasy, fitohormony, a także
witaminy i minerały, które
pomagają zwalczać rozmaite
dolegliwości organizmu. Maca
polecana jest dla rekonwales-
centów i osób niedożywionych po
przebytych chorobach, gdyż dostarcza wartościowych
substancji odżywczych. Wzmacnia i uodparnia organizm
skutecznie hamując procesy starzenia. Polecana rów-
nież osobom pracujących nad powiększaniem masy
mięśniowej. Pobudza energetycznie i wzmacnia wy-
trzymałość fizyczną organizmu. Maca zrównoważa
układ hormonalny, ponieważ znacząco wpływa na
płodność u kobiet i mężczyzn. Poprawia stan jajeczek
i kondycje żywotności plemników, jest naturalnym su-
plementem diety dla par starających się o dziecko. Za-
twierdzony jako suplement diety proszek z korzenia
Maca, może być stosowany samodzielnie lub jako

składnik różnych produktów spożywczych, napojów i de-
serów. Zalecana dzienna dawka: 6 gram (1 łyżeczka).

Guarana skuteczny zamiennik
kawy

Guarana od ludów tubylczych Amazonii po wyso-
korozwinięty zachód dała
się poznać jako skuteczny
zamiennik kawy. Ziarna
guarany zawierają 4-8% ko-
feiny co może stanowić
dawkę nawet czterokrotnie
większą niż kofeina z tej sa-
mej objętości ziaren ka-
wowca. Kofeina z guarany
jest wolniej wchłaniana 
w przewodzie pokarmo-
wym, więc stosując ją za-
miast kawy zyskujemy wydłużony efekt pobudzenia. Po-
nadto znosi zmęczenie psychiczne i fizyczne, zwiększa
umiejętność koncentracji i zapamiętywania. Dzięki obec-
ności teofiliny i teobrominy rozszerzają się naczynia
krwionośne oraz oskrzela, zwiększają dotlenienie oraz
wydajność organizmu. Jest naturalnym  termogenikiem,
który podwyższa temperaturę ciała co zwiększa meta-
bolizm i uczucie głodu. Stosując guaranę jako suple-
ment diety warto łączyć ją z innymi ziołami (na
przykład zielona herbata) - wówczas efekt wspoma-
gający odchudzanie jest wzmocniony zwiększa perys-
taltykę jelit i aktywuje prace przewodu pokarmowego-
przyspiesza przemianę materii. Należy przyjmować 
1-2 łyżeczki guarany w proszku, zależnie od zawartości
kofeiny. Guarana jest szybko rozpuszczalna można ją
spożywać jako dodatek do kanapek, jogurtu natural-
nego lub płatków dowolnej postaci.

Beta

Zdrowie z Natury
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Leczy stany zapalne wątroby,
zapobiega marskości. Nieoce-
niony w leczeniu trzustki. Od-
truwa organizm, wspomaga jego
funkcjonowanie. Zapobiega wzdę-
ciom i poprawia trawienie. Jest skład-
nikiem wielu leków regenerujących wątro-
bę.

Wygląda jak przydrożny oset i jest spokrewniony ze
słonecznikiem. Ostropest plamisty – jego właściwości lecz-
nicze wykorzystywano już w czasach starożytnych.
Ostropest plamisty to zioło, którego właściwości zostały
bardzo gruntownie przebadane. Badania potwierdziły cen-
ne wartości tej rośliny. Zawarte w niej substancje aktywne
stymulują regenerację błon komórek wątroby, pobudzają
wydzielanie żółci. Obecność bioflawonidów sprawia, że
ostropest jest bardzo skutecznym przeciwutleniaczem. Po-
nadto działa też przeciwzapalnie i rozkurczowo. Dlatego
ostropest od dawna stosowany jest w leczeniu osób, któ-
re uległy zatruciom. W kosmetyce często wykorzystuje się
olej pochodzący z tego zioła, gdyż stymuluje produkcję ko-
lagenu. Do licznych zalet zioła należy więc dodać także
to, że opóźnia procesy starzenia. Ponadto przyspiesza go-
jenie ran. Jest też ważnym składnikiem produktów do pie-
lęgnacji skóry, zmniejsza zaczerwienienia i poprawia mi-
kro cyrkulację w naczyniach krwionośnych. Ostropest

chroni także wątrobę i nerki przed stłuszczeniem oraz ob-
niża poziom cholesterolu. Jest niezastąpiony w leczeniu
wątroby (zapalenie, marskość, zatrucie), cukrzycy, stanów
zapalnych skóry i łuszczycy. Stosowanie ostropestu za-
leca się osobom, które są poddawane chemioterapii lub
przez dłuższy czas przyjmują antybiotyki. Nasiona ostro-
pestu warto wprowadzić do codziennego jadłospisu.  

Działa osłaniając i powle-
kając  błony śluzowe jamy ustnej
i gardła, ułatwia odkrztuszanie
wydzieliny zalegającej w gardle.
Znajduje zastosowanie w nieżytach
górnych dróg oddechowych, w leczeniu
suchości w gardle i chrypki oraz w zapaleniu błon ślu-
zowych jamy ustnej.  Jest pomocna w nieżytach żołądka,
przy uszkodzeniu błon śluzowych przełyku i żołądka oraz
schorzeniach pęcherza moczowego.

W medycynie ludowej surowiec malwy zaleca się przy
bolesnych, skąpych, jak i nadmiernych krwawieniach mie-
siączkowych, a także w nieregularnych miesiączkach,
bezpłodności, zapaleniu macicy i przydatków. Kwiat czar-
nej malwy działa estrogennie i może być pomocny w fa-
zie przekwitania. Flawonoidy i antocyjany malwy działają
przeciwzapalnie i stabilizująco na śródbłonki naczyń

krwionośnych. Poprawiają krążenie oczne, mózgowe 
i w kończynach.

Zmęczone i piekące oczy po okładach z naparu z kwia-
tów czarnej malwy są nawilżone, wypoczęte i odżywione.
Napar łagodzi podrażnienie i stany zapalne skóry. Pole-
cany jest do leczenia objawów pieczenia oczu po dłuższej
pracy przy komputerze. Także do leczenia stanów zapal-
nych naczyniówki i spojówek, przy podrażnieniach po ura-
zach mechanicznych i chemicznych, do leczenia oparzeń
oczu przez promienie UV (solaria, lampy ultrafioletowe do
sterylizacji), do płukania przy zapaleniu migdałków 
i dziąseł.

Kawa ziołowo-żołędziowa jest
jednym z bezkofeinowych sub-
stytutów kawy naturalnej. Otrzy-
muje się ją poprzez zmieszanie
kawy żołędziowej z ziołami, naj-
częściej prowansalskimi, które nadają
jej charakterystyczny aromat. Smak naparu charakte-
ryzuje się lekką goryczką. Kawa ziołowo-żołędziowa
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby, popra-
wia trawienie. Polecana jest osobom z problemami
żołądkowymi. 

Kawa z żołędzi jest napojem prozdrowotnym. Nie za-
wiera kofeiny ani żadnych innych alkaloidów. Według li-
teratury jest napojem wzmacniającym, daje uczucie sy-
tości, wzmacnia żołądek, wątrobę i śledzionę, reguluje pra-
cę całego układu pokarmowego. Polecana jest do picia jako
napój ogólnie wzmacniający i energetyzujący. Zalecana jest
przy kuracjach odchudzających, gdyż pita na czczo lik-
widuje uczucie głodu. Bartek

R E K L A M A

Raj Zdrowia
Ostropest Plamisty na wątrobę 

Żołędziowa kawa ekologiczna

Malwa czarna
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Pasta utworzona na bazie
olejeku z drzewa herbaciane-
go (Tea Tree Oil), propolisu,
mentolu  i rozmarynu. Olejek
herbaciany i propolis wyka-
zują działanie synergiczne,
dzięki czemu skuteczność ich
działania antyseptycznego jest
większa niż każdego ze skład-
ników osobno. Rozmaryn
działa przeciwbakteryjnie na
drobnoustroje wywołujące
próchnicę zębów, a także prze-
ciwzapalnie i przeciwgrzybi-

czo. Mentol działa znieczulająco i zmniejsza pod-
rażnienie błon śluzowych, działa przeciwbakteryjnie 
i przeciwpasożytniczo.

Stosowanie pasty powoduje:
- pobudzenie wydzielania śliny, co jest korzystne dla 
śluzówki jamy ustnej, oraz powoduje odnowę i re
generację nabłonka jamy ustnej;

- dokładne oczyszczenie zębów z nalotów nazębnych, 
przyczyniając się do likwidacji złogów (kamień);

- utrzymanie długotrwałej świeżości w jamie ustnej;
- zapobieganie paradontozie.

Zawiera aktywne składniki

Dzięki zawartości składni-
ków aktywnych (kasztano-
wiec, woda oczarowa, rusko-
genia, rutyna) krem uszczel-
nia naczynia krwionośne,
zmniejsza ich pękanie, działa
ściągająco, odświeżająco 
i kojąco. Krem jest polecany
osobom przez dłuższy czas
przebywającym w tej samej
pozycji (stojącej, siedzącej), 
w przypadku skóry wrażliwej
i naczyńkowej oraz czynników mających wpływ na kon-
dycję nóg (np. skłonność do żylaków).

EKO-DROGERIA
PASTA DO ZĘBÓW TEA TREE PĘKAJĄCE NACZYŃKA

Idealne rozwiązanie dla skóry

Stanowi idealne rozwiązanie dla skóry szarej, zmę-
czonej i osłabionej. Zawartość Balsamu Kapucyńskie-
go – preparatu złożonego z ziół i żywic sprawia, że krem
łagodzi podrażnienia, przyspiesza naturalne procesy 

KREM KAPUCYŃSKI

Naturalny preparat ziołowy, wskazany do stosowa-
nia w przypadku zapalenia łojotokowego skóry, przy wy-
padaniu włosów i łysieniu.

Preparat regeneruje mieszki włosowe, powstrzymu-
je nadmierne przetłuszczanie się skóry, wzmacnia
włosy, zmniejsza swędzenie skóry głowy, łupież i łojo-

tok prowadzący do przed-
wczesnego wypadania włosów.
Preparat nie podrażnia skóry
głowy, nie wywołuje nie-
pożądanych efektów ani zmian
skórnych.

Sposób użycia:  Nanieść
na umyte włosy. Nie spłuki-
wać. Można stosować rów-
nież na suche włosy. Dokład-
nie masować i wcierać w skó-
rę głowy dbając o to, aby pre-
parat dotarł w każde miejsce.
Włosy staną się mocniejsze 
i zdrowsze.

regeneracji na-
skórka, popra-
wiając ogólny
stan skóry. Pre-
parat doskonale
się wchłania 
i nie pozostawia
tłustej warstwy.
Nadaje skórze
zdrowy koloryt,
przywraca blask.

ZIOŁOWA KURACJA NA WŁOSY
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Olej z czarnuszki
Olej otrzymywany jest z tłoczenia wy-

selekcjonowanych nasion czarnuszki
siewnej. Smak lekko gorzki, intensywny
korzenny zapach. Barwa przechodząca
od miodowej do ciemnobrązowej. Z uwa-
gi na wysoką zawartość NNKT i fitoste-

roli olej z czarnusz-
ki stosowany w die-
cie wpływa korzyst-
nie na nasz orga-
nizm przez pozy-
tywny wpływ kwa-
sów rodziny n-6, wi-
doczny w schorze-
niach układu
krążenia, zwłaszcza
miażdżycy, cukrzycy
i otyłości, choro-

bach o podłożu zapalnym i alergicznym
jak też obniżenie cholesterolu we krwi 
i zmniejszenie wchłaniania złego chole-
sterolu przez dobroczynne działanie 
fitosteroli.

Zastosowanie
Olej z czarnuszki używany jest jako

główny składnik w terapiach aroma-
tycznych – wycisza i pomaga znosić stre-
sy, likwiduje zaburzenia snu. Zewnętrz-
nie chroni przed poparzeniem słonecz-

nym i zapewnia piękny koloryt skóry,
przyspiesza gojenie się ran i wygładza
skórę, łagodzi wszelkiego rodzaju alergie.
W kuchni stosowany na zimno jako do-
datek do sałatek, zup, sosów, twarogów,
kasz itp. Nadaje korzenny smak.Stoso-
wany bezpośrednio: 1-2 łyżeczek na
dzień.

Olej z WIESIOŁKA
Olej ten tłoczony jest z nasion wie-

siołka dwuletniego na zimno. Jest nie-
oczyszczony. W swym składzie zawiera

kwas tłuszczowy: linolowy oraz kwas
gamma-linolenowy, dzięki czemu za-
wdzięczamy mu dobroczynny wpływ na
poprawę naszego zdrowia. Kwas ten jest
niezbędny w procesach przemiany ma-
terii. Niestety w pewnych przypadkach,
np.: cukrzyca, niedobór selenu, choroba
alkoholowa, w organizmie jest go za

mało. Jak wspomina dr Henryk Różań-
ski w swoich opracowaniach na stronie
Medycyna dawna i współczesna,
spożywanie oleju wiesiołkowego wpływa
pro regenerująco na tkankę chrzęstną 
i łączną właściwą, przez co olej ten po-
leca się w takich przypadkach jak: cho-
roby reumatyczne, złamania oraz uszko-
dzenia więzadeł. Spożywając olej wie-
siołkowy zapobiegamy wypadaniu
włosów, wzmacniamy odporność nasze-
go organizmu. Jak dowiedziono nauko-
wo, od 9 do 11 godz. po spożyciu oleju
wiesiołkowego przez kobietę karmiącą, 
w jej mleku stwierdzono zwiększoną ilo-
ść kwasu gamma-linolenowego oraz
kwasu DGLA, co w rozwoju małego
dziecka są niezwykle istotne i ważne. 

Zastosowanie
Spożywając olej wiesiołkowy reduku-

je się ilość wydzielanego łoju i zaskórni-
ków na skórze. Efekty działania oma-
wianego oleju widoczne są po dłuższym
jego stosowaniu i określonej dawce ( jak
mówi dr inż. Różański) co najmniej 1,5
g dziennie. W kosmetyce olej ten jest rów-
nież naturalnym składnikiem dodawa-
nym do kremów w celu poprawienia ela-
styczności skóry. Można stosować go rów-
nież bezpośrednio na skórę.

Olej Arachidowy
Otrzymywany jest

z orzechów arachi-
dowych. W postaci
tłoczonej na zimno
jest przejrzystym,
żółtym olejem o in-
tensywnym, orzecho-
wym smaku i zapa-
chu.

Zawiera 74 – 85 %
ilość NNKT oraz fito-
sterole, witaminę E,
magnez, potas, miedź
i kwas foliowy. Za-
wiera naturalny an-
tyutleniacz – reswe-
ratrol. Poprzez mie-
szaninę w propor-
cjach 1:2 z innym
olejem roślinnym
można zredukować
jego „ciężkość”.

Zastosowanie
Zastosowanie na zimno: do sosów,

sałatek, surówek i innych dań. Zastoso-
wanie w kosmetyce: jako czysty olejek do
ciała lub do masażu, jako dodatek do
kosmetyków, olejków do kąpieli. Mimo iż
jest olejem półschnącym polecany jest (ze
względu na swoje właściwości) bardzo su-
chej skórze, skłonnej do łuszczenia się,
a także przy egzemie.
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Spore zaskoczenie przechodniów wzbu-
dził  samochód marki Peugeot, „zaparko-
wany” na dużym głazie, w pobliżu kościoła
na osiedlu Kopernika w Głogowie. 

Pojazd został odholowany przez pomoc
drogową. Podczas sprawdzenia przez po-
licjantów właściciela pojazdu, okazało
się, że samochód został sprzedany. Jego
nowy właściciel zgłosił się do jednostki Po-
licji po kilku godzinach.

55 – letni głogowianin wracał wcześnie
rano do domu. Jak twierdził, podczas
wjazdu na parking nie zauważył kamie-
nia i uderzył w niego. Siła uderzenia mu-
siała być duża, bo peugeot praktycznie
wjechał na sporych rozmiarów głaz.

Według kierowcy, zdenerwowany całą

sytuacją zamknął on auto i udał się do
domu. Pojazd jest zarejestrowany na te-
renie powiatu polkowickiego i po spraw-
dzeniu okazało się, że został sprzedany,
a obecny właściciel jeszcze go nie prze-
rejestrował.Policjanci wyjaśniają wszyst-
kie okoliczności tego zdarzenia. 

NNiieettyyppoowwyy  ssppoossóóbb  nnaa  „„ppaarrkkoowwaanniiee““

Dwaj mężczyźni dokonali rozboju na 50-latku. Napadli na
bezbronnego człowieka i ukradli mu portfel z pieniędz-
mi. Najbliższe trzy miesiące jeden ze sprawców spędzi w
areszcie, a drugi obowiązany jest zgłaszać się w okreś-
lonych odstępach czasu do jednostki Policji. 

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu przy ulicy Wiejskiej. Dwóch mężczyzn zacze-
piło idącego chodnikiem 50-latka. Zaatakowali go od tyłu, przewrócili na ziemię, po-
bili i wyrwali portfel z pieniędzmi. Następnie sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Po-
licjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i piątego
komisariatu natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia ustalili rysopis mężczyzn i zaczęli
typowanie sprawców. Przesłuchania osób i zbieranie szczegółowych informacji coraz
bardziej zbliżały funkcjonariuszy do ustalenia napastników.  Zebrany materiał do-
wodowy pozwolił policjantom na zatrzymanie obu sprawców, którymi okazali się 35
i 20-letni mieszkańcy Wałbrzycha. Ustalono, że 20-latek miał już wielokrotnie kon-
flikt z prawem. źródło:dolnośląska.policja

ZZaaaattaakkoowwaallii  pprrzzeecchhooddnniiaa  oodd  ttyyłłuu,,
pprrzzeewwrróócciillii  nnaa  zziieemmiięę  ii  ppoobbiillii

się handlem obwoźnym płodami rolnymi. 
Podejrzany sprzedał ziemniaki 79 - let-

niej mieszkance tego miasta. Gdy wszedł
z nią do mieszkania zauważył, gdzie ko-
bieta schowała saszetkę, z której wcześ-
niej wyjęła pieniądze, by zapłacić za
ziemniaki. Następnie sprzedający popro-
sił kobietę o szklankę wody. Mężczyzna
wykorzystując chwilową nieobecność jej
w pokoju ukradł saszetkę, w której znaj-
dowało się 12 tysięcy złotych. 

Mieszkanka Świebodzic po stwierdze-
niu kradzieży natychmiast powiadomiła
Policję. W wyniku podjętych działań po-
licjanci z komisariatu w Świebodzicach za-
trzymali podejrzanego o kradzież pienię-
dzy. Okazał się nim 30 - letni mieszkaniec
powiatu złotoryjskiego. Mężczyzna przy-

znał się do zarzucanego mu czynu.
Wcześniej był już karany za podobne prze-
stępstwa. Policjanci ze Świebodzic od-
zyskali także skradzione 79 - latce pie-
niądze.

Zatrzymanemu, za kradzież, o którą
jest podejrzany, grozi teraz kara nawet do
5 lat pozbawienia wolności. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd.

Policjanci z powiatu świdnickiego zatrzymali mężczyznę, który okradł starszą
kobietę, zabierając jej saszetkę z pieniędzmi. Sprawca sprzedając pokrzywdzonej
ziemniaki zauważył, gdzie kobieta schowała pieniądze. Gdy poprosił ją o po-
częstowanie wodą, wykorzystał okazję i nieuwagę kobiety, kradnąc 12 tysięcy
złotych.

PPrrzzyysszzeeddłł  sspprrzzeeddaaćć  zziieemmnniiaakkii  ii  ookkrraaddłł  
7799--lleettnniiąą  kkoobbiieettęę

R E K L A M A

Policjanci z komisariatu w Świebodzi-
cach ustalili i zatrzymali 30 - letniego
mieszkańca powiatu złotoryjskiego, któ-

ry ukradł starszej kobiecie saszetkę z pie-
niędzmi. Do zdarzenia doszło, gdy do
Świebodzic zawitał mężczyzna zajmujący



Nasz Region DolnośląskiKWIECIEŃ 2014
www.dolnyslask24.info.pl16

Jednak sygnały płynące z rządu wska-
zują na to, że tego celu nie uda się zrea-
lizować.

- Nasz kraj powinien przede wszystkim
postawić na efektywność energetyczną. To
jest tak zwany „nisko wiszący owoc“,
coś, po co możemy sięgnąć szybko i mieć
z tego korzyści, ponieważ pieniądze wy-
datkowane na ten cel przełożą się na to,
że będziemy mniej płacić za energię elek-
tryczną czy ciepło - uważa dr Andrzej Kas-
senberg, prezes Instytut na rzecz Eko-
rozwoju.

Przykładem może być Wielka Brytania,
gdzie jeszcze w latach 70. przeciętny
mieszkaniec przeznaczał na ogrzewanie i
ocieplenie mieszkania 6 proc. pensji, a
dziś wydaje na ten cel 4 proc. Gdyby nie

usprawnienia w systemach ogrzewania
oraz termomodernizacja budynków, te wy-
datki byłby dziś dwukrotnie wyższe - wy-
liczają autorzy raportu „Niskoemisyjna
Polska 2050“ przygotowanego przez In-
stytut na rzecz Ekorozwoju wraz z War-
szawskim Instytutem Studiów Ekono-
micznych. Podobną drogą, zdaniem au-
torów raportu, powinna pójść Polska.

Inną możliwością obniżenia rachunków
jest stworzenie rynku tzw. prosumentów,
czyli osób, które produkują energię na
własne potrzeby, a jej nadwyżki sprzedają
do sieci. To także sposób na ograniczenie
strat energii elektrycznej podczas prze-
syłu, a więc oszczędność dla dystrybuto-
rów energii.

- Głównie chodzi o energię elektryczną,

ale może chodzić również o energię
cieplną. To jest sprawa mikroinstalacji
energetyki odnawialnej, dziś mamy ich
około 200 tys., głównie są to piece na bio-
masę w domach indywidualnych. Ale
gdybyśmy stworzyli warunki, dali zachę-
ty, to w roku 2020 mogłoby być ich 2,5
mln, czyli ponad 10 razy więcej - pro-
gnozuje dr Andrzej Kassenberg.

W rozwoju mikroźródeł energii odna-
wialnej (OZE) ekspert widzi szansę na
stworzenie własnych zielonych technolo-
gii, które mogłyby być eksportowane za
granicę.

- Ktoś to musi stworzyć, zainstalować,

naprawić. Szacuje się, że dałoby to około
60 tys. miejsc pracy, a także pozwoliłoby
wzmocnić naszą konkurencyjność. Już
dziś mamy bardzo silną pozycję w wyko-
rzystaniu paneli słonecznych, trochę w fo-
towoltaice. Powinniśmy także inwestować
w badania i rozwój. Nie będziemy poten-
tatem w energetyce jądrowej, ale w tym
możemy - podkreśla prezes InE.

Projektem ustawy o odnawialnych
źródłach energii miał zająć się (19 mar-
ca) rząd, jednak punkt spadł z porządku
obrad.

nettg

Celem projektu jest budowa farmy
wiatrowej składającej się z 17 elektrow-
ni wiatrowych o mocy nominalnej 2
MW. Łączna zainstalowana moc farmy
wiatrowej to 34 MW. Ilość wyproduko-
wanej energii elektrycznej netto szacuje
się na  około 93 680 MWh/rok (wartość
netto). Projekt zlokalizowano w gminie
Zagrodno w powiecie złotoryjskim w wo-

jewództwie dolnośląskim. Farma Łuka-
szów uzyskała koncesję na wytwarzanie
energii elektrycznej Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki 1 lutego 2012 r. Rea-
lizacja projektu przyczynia się do po-

prawy stanu środowiska naturalnego
poprzez redukcję emisji do atmosfery za-
nieczyszczeń, które powstają przy pro-
dukcji energii elektrycznej w elektrow-
niach konwencjonalnych.Inwestycja o
wartości 233,2 mln zł otrzymała dofi-
nansowanie unijne w wysokości 40,0 mln
zł.Dofinansowanie dla farmy wiatrowej to
szósta decyzja Komisji Europejskiej po-

twierdzająca wkład unijny dla dużego
projektu polegającego na wytwarzaniu
energii z OZE w ramach Programu In-
frastruktura i Środowisko. 

źródło:umwd.dolnyslask

Coraz więcej wiatraków 
na Dolnym Śląsku
Decyzją Komisji Europejskiej, projekt pn. Budowa farmy wiatrowej Łukaszów
zostanie dofinansowany ze środków funduszy europejskich. Projekt zlokali-
zowano w gminie Zagrodno w województwie dolnośląskim. Przedsięwzięcie jest
realizowane w ramach priorytetu IX Programu Infrastruktura i Środowisko.

R E K L A M A

Niższe rachunki
energii dla 
Kowalskiego...
Dzięki zachętom ze strony państwa w Polsce mogłoby
powstać dziesięciokrotnie więcej małych źródeł 
energii odnawialnej, i to w ciągu kolejnych sześciu lat 
- podkreślają eksperci Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 
To - obok zwiększaniu efektywności energetycznej 
- pozwoliłoby na obniżenie rachunków i przyniosłoby
kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.


