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Brakuje również niezależnego organu,
który weryfikowałby zasadność instalo-
wania monitoringu oraz przestrzeganie
praw obywateli. NIK ocenia, że zagad-
nienia te wymagają doprecyzowania
w formie ustawowej.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła
funkcjonowanie monitoringu w mias-
tach. Istotnym aspektem kontroli było
rozstrzygnięcie, czy miasta potrafią za-
chować równowagę pomiędzy troską
o bezpieczeństwo a konstytucyjnym pra-
wem obywatela do ochrony wolności
i prywatności.

W latach 2010 - 2013 w skontrolo-
wanych miastach operatorzy zaobser-
wowali ponad 152 tys. zdarzeń, w zde-
cydowanej większości wykroczeń drogo-
wych. Poważne przestępstwa (rozboje,
włamania, kradzieże i niszczenie mienia)
dostrzeżone i udokumentowane dzięki
monitoringowi stanowiły jedynie 5 proc.

wszystkich zaobserwowanych zdarzeń.
W 1/3 kontrolowanych miast system

monitoringu ujawniał przede wszyst-
kim przypadki nieprawidłowego parko-
wania (od 51 do 99 proc. ogółu zaob-
serwowanych zdarzeń). Informacje z mo-
nitoringu przekazywane były głównie
strażom gminnym lub miejskim, tylko 25
proc. danych trafiało do Policji (w więk-
szości były to również informacje o wy-
kroczeniach drogowych).

NIK stwierdziła następujące niepra-
widłowości:

w 20 proc. skontrolowanych miast
dane osobowe zaobserwowanych osób nie
były odpowiednio zabezpieczone. Prze-
chowywano je na dyskach komputerów
niezabezpieczonych hasłem lub w po-
mieszczeniach dostępnych dla osób po-
stronnych. W niektórych miastach do
przetwarzania danych dopuszczono oso-

by, które nie miały upoważnień nadanych
przez administratora danych. W Kato-
wicach pracownicy i wolontariusze mog-
li bez ograniczeń dysponować obrazami
- zatrzymywać, cofać, odtwarzać, archi-
wizować lub też drukować stop-klatki bez
rejestracji. NIK zwraca uwagę, że takie
praktyki mogą prowadzić do naruszenia
dóbr osobistych osób, których wizerunek
oraz sposób zachowania został utrwalo-
ny na obrazach z kamer monitoringu,

połowa miast prowadzących miejski
monitoring nielegalnie przetwarzała dane
osobowe. Zbiory danych nie zawsze były
zgłoszone do GIODO. Dziewięć miast wy-
pełniło ten obowiązek, w tym pięć dopiero
pod wpływem kontroli NIK,

ponad połowa skontrolowanych miast
nie zapewniła całodobowej obserwacji ob-
razu z kamer, co w praktyce oznaczało,
że w wypadku wystąpienia groźnego
zdarzenia - choć zostało ono utrwalone
na dysku - brakowało natychmiastowej
i adekwatnej reakcji Policji lub straży
miejskiej.

w niektórych miastach ignorowano
wyniki analizy zagrożeń i zalecenia Poli-
cji, pozostawiając kamery bez obsługi
w czasie największego prawdopodobień-
stwa wystąpienia sytuacji niebezpiecz-
nych (np. w godzinach nocnych, w tym
w najgroźniejszym okresie wskazywanym
przez Policję: w nocy z piątku na sobotę
i z soboty na niedzielę),

w połowie miast operatorzy byli zobo-
wiązani do jednoczesnej obserwacji ob-
razów ze zbyt wielu kamer. Najgorsza sy-
tuacja pod tym względem była w Za-
mościu, gdzie na jednego operatora
przypadało 80 lub 40 kamer (w za-
leżności od liczby pracowników na danej

zmianie) oraz w Poznaniu (od ośmiu do
69 kamer na jednego pracownika). Tym-
czasem zdaniem ekspertów, percepcja
człowieka pozwala na obserwowanie ob-
razu z co najwyżej 16 kamer. Warunek
ten spełniały miasta, w których było
mniej niż 16 kamer monitoringu, wśród
większych - jedynie Warszawa i Radom.

w większości miast operatorom nie sta-
wiano wymagań niezbędnych do wyko-
nywania tego rodzaju pracy. Tylko w pię-
ciu miastach na etapie zatrudniania
przyszli pracownicy musieli wykazać się
takimi cechami jak: dobry wzrok, zdol-
ność koncentracji czy podzielność uwa-
gi,

połowa miast w ogóle nie uzgodniła
z Policją zasad współpracy, które regu-
lowałyby wykorzystywanie informacji
z systemu do poprawy stanu bezpie-
czeństwa.

źródło:NIK
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W Polsce brakuje przepisów prawa, które dosta-
tecznie chroniłyby dane osobowe obywateli
pozyskane w wyniku monitoringu. Nie ma też
regulacji określających jednolite zasady funkcjo-
nowania monitoringu wizyjnego w miejscach
publicznych.

R E K L A M A

Monitoring miejski łamie prawo?
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Jako Dolnoślązak chce Pan reprezen-
tować nasz region w Parlamencie Eu-
ropejskim. Dolny Śląsk to dla Pana?

- wciąż niewypełnione zobowiązanie po-
lityków.

Przepraszam, ale nie rozumiem?
- po prostu, jako klasa polityczna

jednak nie spełniamy oczekiwań.

Pan żartuje, przecież startuje Pan jako
lider, dodam: faworyt tych wyborów
i twierdzi, że nie wszystko jest ok.?

- bo nie jest! Nie umiem inaczej. Mamy
ewidentny postęp, ale do pełnej satysfakcji
niestety nieco brakuje.

No dobrze proszę o odrobinę wyjaśnień.
- Dolny Śląsk to region niezwykle

złożony. Mamy długą granicę z Czechami,
dość długą z Niemcami. Mamy góry,
doliny, stawy, Odrę, Miedź i Węgiel (pro-
szę napisać z dużej litery), a także naj-
bardziej mobilną grupę mieszkańców.
A jednocześnie wszyscy są wyalienowani.
Wspólnota interesów nadal nie zaist-
niała. Wałbrzych nie żyje sukcesami
Wrocławia, Wrocław nie przejmuje się pro-
blemami Wałbrzycha. Głuszyca, Bielawa,
Kamienna Góra żyją tak, jakby funkcjo-
nowały w innych światach. Faktem jest,
iż Wałbrzych ma sukcesy, Wrocławiowi
przytrafiają się poważne porażki a interes
Dolnego Śląska jest wspólny. Tożsamość
Dolnego Śląska i jego priorytety nie zos-
tały wystarczająco dobrze zdefiniowane.

Został Pan jedynką Platformy Obywa-
telskiej na Dolnym Śląsku, jakby wbrew
własnej woli, co chce Pan w pierwszych
trzech zdaniach powiedzieć nam,
mieszkańcom właśnie tego regionu?

- po pierwsze: aby tych wyborów nie
zlekceważyli. Jeśli będzie frekwencja
w granicach 25 % to znaczy, iż każdy, kto
pójdzie głosować, zagłosuje za siebie i czte-
rech innych, być może myślących kom-
pletnie inaczej! Ponadto niska frekwencja
w naszym regionie będzie oznaczać

oddanie mandatu na rzecz innego regio-
nu! Zamiast np. 5 możemy mieć jedynie
4 lub w skrajnej dobrej sytuacji nawet 6.
Jest o co walczyć.

- po drugie: warto głosować na partie,
które Europą rządzą i wszystko na to
wskazuje nadal będą rządzić naszym
kontynentem w latach 2014-2019. PIS
i np. Ruch Palikota to dziś opozycja wo-
bec chrześcijańskich demokratów, w któ-
rej to formacji jest i PO i PSL.

- po trzecie: Ta perspektywa finansowa
to ostatnie podejście w zadaniu wyrów-
nywania poziomów, jakości życia pomię-
dzy Polską a regionami zachodniej Euro-
py. Jeśli te szansę zmarnujemy nie będzie
następnej!

Ma Pan wysoką wiarygodność, od 25
lat jest Pan czynnym politykiem. We
Wrocławiu jest Pan powszechnie sza-
nowany, ale co Pan zrobił poza stolicą
Dolnego Śląska? Proszę o 5-10 kon-
kretnych przykładów i to w punktach!

Dobrze, może w punktach i dużym
skrócie:
1. Kopalnia Julia w Wałbrzychu – decyz-
ja jedna z trudniejszych. W tym roku po
pięciu latach finał. Ta inwestycja zmieni po-
strzeganie tego miasta i to w stopniu is-
totnym.
2. Krzeszów – perła baroku. Uratowany
obiekt, po niezbyt szczęśliwych wcześ-
niejszych ingerencjach w ten unikalny za-
bytek.
3. Autostradowa Obwodnica Wrocławia.
Jeszcze jako prezydent Wrocławia wy-
znaczyłem jej przebieg i stoczyłem walkę
o wpisanie do planu inwestycji rządowych.
4. Góra, Wleń, Bolków, etc. Prace ratun-
kowe przy tzw. „trwałych ruinach”. warto
pomagać niezasobnym gminom przy ich
wysiłkach finansowych.
5. Inwestycje w obiekty zabytkowe: Bardo,
Wambierzyce, Kłodzko, Ząbkowice, Warta
Bolesławiecka, Dzierżoniów, Trzebnica,
Jawor, Bystrzyca Kłodzka, Głogów, Brzeg
Dolny, etc. blisko 90 wyremontowanych da-
chów nad obiektami zabytkowymi.

6. Nowe inwestycje i wpisy na listę po-
mników historii: Duszniki i np. nowa
inwestycja - Kościół Pokoju w Świdnicy.
7. 42 biblioteki z inwestycjami kluczo-
wymi. Poza tym wszystkie w miejsco-
wościach do 15.000 mieszkańców
podłączone bez opłat do sieci szeroko-
pasmowej.
8. Pałace np. Gorzanów, Gaworzyce,
Zamek Książ, Lubiąż.
9. Ponad 100 wydarzeń artystycznych,
muzycznych, teatralnych, muzealnych,
którym udzieliłem wsparcia (Kamienna
Góra, Szczawno Zdrój, Wałbrzych,
Jedlina Zdrój, etc.).
10. Szkoły muzyczne … .

No dobrze, niech Pan da spokój…
a teraz dwa zdania o przyszłości…

- powtórzę. Mamy przed sobą ostatnią
szansę na dobry wynik ekonomiczny.
Wiele osób twierdzi, że „nic nie ma z unii

europejskiej”. To absolutnie nieprawda!
Każdy, powtórzę każdy jest beneficjentem
naszej przynależności do UE. Jeden
mniej, jeden więcej, jeden bezpośrednio,
inny w ogóle nie dostrzegając zależności,
ale proszę uwierzyć nie ma obojętnych wo-
bec tego procesu.

Na kogo mają Dolnoślązacy głosować,
proszę wykluczyć siebie?

Po pierwsze na Dolnoślązaków.
Za dużo na listach „gości” z centralnej
Polski, przywożonych, jak za starych cza-
sów niemalże w teczce – bardzo mnie to
niepokoi. Po drugie, na tych, co nie zmie-
niają szyldów partyjnych w zależności od
tego, co im się opłaca. Po trzecie na oso-
by, które są aktywne, widoczne przed
kampanią wyborczą, a nie jedynie w cza-
sie jej trwania.

Dziękuje za rozmowę
Dariusz Gustab

Wywiad z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, kandydatem do Parlamentu Europejskiego

Wałbrzych ma sukcesy

R E K L A M A



Pomimo dużego zakresu uszkodzeń
w obrębie twarzoczaszki psa, podjęliśmy
decyzję o jego ratowaniu. Decyzję sta-
rannie przemyślaną, ale zarazem trudną
i ryzykowną, bo mogącą w efekcie do-
prowadzić do wydłużenia beznadziejne-
go cierpienia psa. Nasz lekarz weterynarii
"po kosztach" jedynie zastosowanych le-
ków i mimo dnia wolnego od pracy ope-
rował psa przez kilka godzin. Dopiero po
godz. 22:00 zakończyła się operacja,
podczas której poskładano wszystko,
co było możliwe do poskładania.

Przez następne dni po zabiegu piesek
przebywał w domu tymczasowym EKOS-
TRAŻY, gdzie przez całą dobę robiono
wszystko by zminimalizować jego cier-

pienie i dyskomfort. Nie było to łatwe, bo
każda niezbędna czynność pielęgnacyj-
na związana z ranami pourazowymi i po-
operacyjnymi wywoływała trudny do
wyobrażenia ból u naszego podopiecz-
nego. Pies był odżywiany i nawadniany
jedynie poprzez wlewy dożylne. Wtedy,
kilka dni po zabiegu, nadszedł także czas
kryzysu: piesek był bardzo osłabiony,
a rany nie goiły się tak dobrze jak przy-
puszczaliśmy. To był trudny czas, który
jednak stosunkowo szybko (biorąc pod
uwagę okoliczności) i bezpowrotnie prze-
minął. Potem było już tylko lepiej. Pies
został wykąpany i ostrzyżony, zaczął
najpierw sam pić, a potem także jeść - na
początku półpłynne specjalistyczne pre-

paraty weterynaryjne, potem także
mokrą karmę. Dochodził do siebie błys-
kawicznie.

Pod opieką EKOSTRAŻY przeszedł
jeszcze dwa następne konieczne zabiegi
chirurgiczne w obrębie twarzoczaszki. No
i na koniec najważniejsze: został poko-
chany oraz przygarniety przez Panią
Agatę i Pana Jacka z Wrocławia, którzy
zaoferowali mu stały dom.

Nazwali go Pyszczkiem. Dziś Pyszczek
jest żywym i wesołym psiakiem, który ma
szczęśliwe życie i doskonale radzi sobie
z gryzieniem nawet najtwardszych karm
i smakołyków, którymi jest rozpieszcza-
ny przez nowych opiekunów.

źródło: Ekostraż
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Smutna historia psa Pyszczka z happy endem
Zgłoszono nam wałęsającego się pieska, który został
postrzelony w głowę z broni palnej i intensywnie krwawi.
Zgłaszająca twierdziła, że tak bardzo cierpiącego zwie-
rzęcia jeszcze nigdy nie widziała. Pies, który rzeczywiś-
cie wyglądał makabrycznie, został odłowiony i przewie-
ziony przez nas natychmiast do naszego lekarza wetery-
narii, który po oględzinach psa stwierdził m.in. bardzo
złożone złamania kości nosa (łącznie ze zniszczeniem prze-
grody nosowej, nerwów oraz lusterka nosa), prawej szczę-
ki oraz prawej żuchwy a także rany języka odpowiadające
co do rodzaju oraz charakteru uszkodzeniom, które
powstają na skutek strzału z broni palnej z niewielkiej
odległości. Wszystko porozrywane, zakrwawione i bardzo
obolałe. Piesek okazał się być jeszcze szczenięciem,
do tego - poza ranami - znacznie wychudzonym i zanie-
dbanym pielęgnacyjnie.

KONTO BANKOWE:

Stowarzyszenie Ochrony

Zwierząt EKOSTRAŻ,

ul. Spółdzielcza 13/4,

51-662 Wrocław,

Bank Ochrony Środowiska,

o. we Wrocławiu,

78 1540 1030 2103 7774 4098 0001

z dopiskiem „darowizna na sta-

tutowe cele Stowarzyszenia“
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Polskie samorządy, korzystając z unij-
nych funduszy, były w ostatnich latach
prawdziwym liderem na rynku inwesty-
cyjnym. Gminy zbudowały tysiące kilo-
metrów sieci wodno-kanalizacyjnej, nowe
drogi, mosty, szkoły i przedszkola, ale
także aquaparki, stadiony, opery i hale
sportowe.

Nie brakuje opinii, że zbyt wiele środ-
ków finansowych skierowano na ten
drugi rodzaj inwestycji. Samorządowcy
tłumaczą jednak, że muszą budować nie

tylko drogi, sieci wodno-kanalizacyjne czy
szkoły, ale także infrastrukturę służącą
rozrywce i wypoczynkowi, która z
założenia jest deficytowa.

Kto ma rację?
– Miasto musi budować infrastrukturę

nawet taką, którą uznaje się za fanabe-
rię, jak pole golfowe czy aquapark. To jego
obowiązek. Gminy muszą podejmować ry-
zyko takich inwestycji, patrząc jednak, jak
to w przyszłości obciąży ich budżety

– uważa Marek Cieślak, wiceprezydent
Łodzi. Cieślak przyznaje, że są to inwe-
stycje z góry skazane na straty, ale jego
zdaniem niezbędne. – Ważne jednak,
żebyśmy nie tylko wiedzieli, ile konkret-
na inwestycja będzie kosztowała, ale
także, jakie pociągnie za sobą wydatki w
kolejnych latach użytkowania i byli na te
koszty przygotowani – dodaje wicepre-
zydent Łodzi.

Prezydent Katowic Piotr Uszok uważa,
że gminne inwestycje muszą przynosić
wartość dodaną.

– Jeśli wydajemy samorządowe pie-
niądze i nie pociąga to za sobą inwesty-
cji prywatnych, to możemy powiedzieć, że
straciliśmy te pieniądze – mówi Uszok.

Petr Kajnar, prezydent Ostrawy, pod-
kreśla, że nowoczesne samorządy muszą
działać także z myślą o zysku. – Mamy
w Ostrawie trzy spółki z udziałem mias-
ta, które przynoszą zyski. Jako jedyne
miasto w Czechach wspieramy finanso-
wo uczelnię wyższą – mówi. – Gdy myś-
lę o prorozwojowych inwestycjach ko-
munalnych, to zawsze kojarzę to z ryn-
kiem pracy – dodaje czeski samorządo-
wiec i podkreśla, że właśnie dzięki ta-
kiemu podejściu region, którego stolicą
jest Ostrawa, przysparza najwięcej PKB
ze wszystkich czeskich regionów.

Z takim podejściem zgadza się Piotr
Uszok. – Każda inwestycja, jeśli ma być
prorozwojowa, w dłuższej perspektywie
powinna wytworzyć dodatkowe miejsca
pracy.

Zbigniew Fiderewicz podkreśla, że
nawet te drogie i z góry skazane na stra-
ty inwestycje przynoszą gminie korzyści.
– Taki przykład to toruński stadion żużlo-
wy – mówi wiceprezydent. – Kosztował
100 mln zł, był krytykowany, ale Toruń
ma wyjątkowy obiekt, który przyciąga do
miasta gości z całego świata. Gdy mamy
zawody Grand Prix, hotele w mieście są
pełne. To jest ten zysk dodany, który musi

towarzyszyć inwestycjom samorządo-
wym. Jak mówi wiceprezydent Łodzi, sa-
morządy muszą dostarczyć mieszkańcom
chleba i igrzysk.

Absolutnie nie zgadza się z takim sta-
wianiem sprawy Krzysztof Pietraszkie-
wicz, prezes Związku Banków Polskich.
– Nawet gdybym miał 90 procent dofi-
nansowania, to nie zbudowałbym w mie-
ście kolejnego stadionu – mówi. – Nie
można w biednym kraju budować kolej-
nych stadionów, szczególnie dużych. Mu-
simy myśleć o przyszłości, o kosztach
utrzymania takich obiektów. Dobry gos-
podarz nie zaczyna od budowy willi czy
kupna supersamochodu, tylko najpierw
zastanawia się, z czego będzie żył.

Zdaniem Pietraszkiewicza samorządy
muszą myśleć o inwestycjach rozwojo-
wych i przygotowywać strategiczne pla-
ny.

Gdzie będziemy za 10 – 15 lat, jeśli na-
sza gospodarka nie będzie konkurencyj-
na? – pyta prezes ZBP. – Nie chcę miesz-
kać w kraju, z którego za jakiś czas wy-
jadą kolejne 2 – 3 mln młodych ludzi.

Jak mówi prezes, odpowiedzialność za
to poniesie nie tylko rząd. – Obciąży to
także samorządy, szczególnie z dużych
miast – dodaje.

Podobnie uważa burmistrz Golba.
– Musimy realizować inwestycje proroz-
wojowe, które stworzą miejsca pracy, bo
inaczej będzie coraz częściej tak jak już
w niektórych małych gminach: są nowe
drogi, piękne rynki, wyremontowane
szkoły, przychodnie, tylko ludzi w nich nie
ma, bo wyjechali na zachód za pracą.

Artykuł powstał na podstawie dyskusji
podczas panelu „Prorozwojowe inwesty-
cje komunalne“, który odbył się w ramach
VI Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego w Katowicach.

źródło:portalsamorzadowy.pl

Gmina musi realizować inwestycje
prorozwojowe, które stworzą miejsca
pracy, bo inaczej będzie tak jak w nie-
których miastach: są nowe drogi,
piękne rynki, wyremontowane szkoły.
Brakuje tylko ludzi, bo wyjechali za
pracą.

R E K L A M A

Samorząd musi dać
chleb czy igrzyska?
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W maju strażnicy leśni Nadleśnictwa
Szklarska Poręba i Śnieżka w Kowarach,
przy współudziale straży Karkonoskiego
Parku Narodowego i wsparciu policji,
zorganizowali wspólne działania pre-
wencyjne, których celem było zwalczanie
szkodnictwa leśnego, a w szczególności
jazdy motorami crossowymi i quadami
po terenach leśnych.

W trakcie wykonywania czynności
służbowych zatrzymano sześciu kierow-
ców pojazdów motocyklowych. Pięciu to

obywatele Belgii i jeden obywatel Polski.
Wszyscy zostali ukarani mandatami
karnymi w wysokości po 1000 zł każdy.

Jazda motorami czy quadami po te-
renach leśnych powoduje szkody w śro-
dowisku, płoszy zwierzęta dziko żyjące
oraz powoduje ogromne zagrożenie życia
i zdrowia turystów pieszych i rowerzys-
tów. Również w przyszłości będą organi-
zowane tego typu akcje.

źródło:RDLP

Otwarcia „Biegu Pamięci“ dokonał
burmistrz Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta. Wśród gości byli m.in. senator RP
- Wiesław Kilian, Jak co roku, biegi cie-
szyły się dużym zainteresowaniem.
Oprócz reprezentantów gminy Strze-

gom, na zawodach w Rogoźnicy pojawi-
li się przedstawiciele gmin Marcinowice
i Świdnica, a także biegacze z Walimia,
Żórawiny, Żarowa i Niedaszowa. W su-

mie ok. 400 osób - w różnych katego-
riach wiekowych - rywalizujących na
wielu dystansach, od sprintów do bie-
gu głównego (open). W tym ostatnim
(o długości ponad 7 km) najlepszy oka-
zał się Bartłomiej Wojsław z GLKS Mar-

cinowice. Dokładne wy-
niki poniżej.

Imprezie od początku
do samego końca towa-
rzyszyła przyjazna atmo-
sfera. Uczestnicy, którzy
zajęli czołowe miejsca
w swoich kategoriach, na-
grodzeni zostali statu-
etkami, medalami, pa-
miątkowymi dyplomami
oraz nagrodami rzeczo-
wymi w postaci koszulek.
Na wszystkich uczestni-
ków czekał przygotowany
poczęstunek. Warto w tym
momencie wspomnieć, że
dzięki transmisji przez

Radio Wrocław, o „Biegu Pamięci Gross-
Rosen“ mogli usłyszeć mieszkańcy
całego województwa dolnośląskiego.

źródło:u.m.strzegom

AAkkccjjaa  „„CCrroossss““
Straż Leśna rozpoczyna walkę z rozjeżdżaniem lasów przez kie-
rowców  motorów  crossowych i quadów. Na terenie nadleśnictw
Szklarska Poręba i Śnieżka Straż Leśna przeprowadziła działania
prewencyjne pod kryptonimem „Cross“.

Pierwszą z gwiazd
„Dni Jaworzyny Śląskiej
2014” będzie zespół „Ku-
kiz i Piersi”, czyli nowy
projekt muzyczny Pawła
Kukiza. Koncert w Ja-
worzynie będzie jednym 
z pierwszych, który od-
będzie się po wydaniu
nowej płyty zespołu, pla-
nowanej na maj. ”Kukiz
i Piersi” na scenie zapre-
zentują się w piątek, 
6 czerwca.

Kolejną atrakcją Dni
Jaworzyny Śląskiej bę-
dzie sobotni koncert 
artystki, która na mu-
zycznej scenie obecna
jest od lat 90-tych, po-
siadającej w swoim do-
robku muzycznym wiele
znanych wszystkim prze-
bojów, laureatki wielu
prestiżowych nagród 
– Kasi Kowalskiej.

Oprócz gwiazd estrady
na scenie nie zabraknie
występów lokalnych 
artystów i reprezentan-
tów stowarzyszeń i orga-
nizacji: zespołów mu-
zycznych, tanecznych,
wokalistów. Dzieci i mło-
dzież będą mogli skorzystać z szerokiej
gamy urządzeń rozrywkowych. W sobo-
tę przygotowany zostanie także specjal-

ny blok zabaw i konkursów dla najmłod-
szych.

źródło:sokib

PPaawweełł  KKuukkiizz  ii  KKaassiiaa  KKoowwaallsskkaa
ww  JJaawwoorrzzyynniiee  ŚŚlląąsskkiieejj
Tegoroczne obchody Dni Jaworzyny Śląskiej odbędą się 6 i 7 czerwca na 
terenie Stadionu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Organizatorzy imprezy 
przygotowali atrakcyjny program, wypełniony występami estradowymi.

WW  hhoołłddzziiee  ooffiiaarroomm  oobboozzuu
W hołdzie pomordowanym w obozie Gross-Rosen, sztafeta uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy przeniosła znicz pamięci, który 
został zapalony w rogoźnickim parku.

R E K L A M A
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Ponad 5 godzin trwały negocjacje
prowadzone z desperatem, który
wszedł na blisko 20 metrowy komin 
i groził popełnieniem samobójstwa.
Policjanci przekonali mężczyznę do
bezpiecznego zejścia na ziemię.

W godzinach przedpołudniowych
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
w Złotoryi został poinformowany 
o mężczyźnie, który w miejscowości Woj-
cieszów wszedł na blisko 20 metrowy ko-
min grożąc, że popełni samobójstwo. Na-
tychmiast na miejsce zostali skierowani
policjanci oraz inne służby ratunkowe.

Dzielnicowy Rewiru w Wojcieszowie
na miejscu nawiązał kontakt z despera-
tem. Funkcjonariusz wszystkimi możli-

wymi sposobami próbo-
wał nakłonić mężczyznę
do zejścia z komina.
Jednak ten nie miał za-
miaru rezygnować z za-
mierzonego celu. Na-
stępnie negocjacje pro-
wadziła grupa z Komen-
dy Miejskiej Policji 
w Legnicy i przekonała
desperata do powrotu na ziemię. Mężczyz-
na w towarzystwie negocjatora bezpiecz-
nie zjechał z komina w strażackim koszu.

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną
tak desperackiego kroku były nieporozu-
mienia rodzinne. Mężczyzna po wytrzeź-
wieniu otrzymał pomoc psychologiczną. 

CChhcciiaałł  sskkoocczzyyćć  zz  kkoommiinnaa

Podawał się za pracownika gazowni.
Wchodził do mieszkań starszych osób
pod pretekstem sprawdzenia rachun-
ków za gaz, instalacji, czy też gazo-
mierzy. Wykorzystując nieuwagę do-
mowników, okradał ich.Jak wynika 
z ustaleń funkcjonariuszy okradł w ten
sposób, co najmniej 20 osób na kwotę
około 70 tys. złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z oleś-
nickiej komendy powiatowej ustalili i za-
trzymali mężczyznę podejrzanego o licz-
ne kradzieże na szkodę osób starszych.
Sprawca podawał się za pracownika 
gazowni. Zatrzymany, to 30 – letni miesz-

kaniec Oleśnicy. Podejrzany trafił do po-
licyjnego aresztu.
Jak ustalili funkcjonariusze pracujący
nad tą sprawą, mężczyzna podając się za
pracownika gazowni, odwiedzał starsze
osoby, wchodząc do ich mieszkań pod pre-
tekstem sprawdzenia rachunków za gaz,
instalacji, czy też gazomierzy. Będąc we-
wnątrz mieszkania, wykorzystując od-
wrócenie uwagi domowników, okradał
ich.
Jego łupem padały głównie pieniądze,
portfele oraz dokumenty. Tylko w jednym
przypadku, skradzione pieniądze, to kwo-
ta 20 tys. złotych. Jak wynika z ustaleń
policjantów i zebranego przez nich mate-
riału, sprawca okradł w ten sposób, co
najmniej 20 osób. Wartość strat po-
wstałych w wyniku jego przestępczej
działalności szacuje się na kwotę około 
70 tys. złotych. Uzyskane w ten sposób
pieniądze mężczyzna przeznaczał na… au-
tomaty do gier.

źródło:dolnośląska.policja

FFaałłsszzyywwyy  pprraaccoowwnniikk  ggaazzoowwnnii  ookkrraaddaałł  ssttaarrsszzee  oossoobbyy  
––  zzoossttaałł  zzaattrrzzyymmaannyy  ii  ttyymmcczzaassoowwoo  aarreesszzttoowwaannyy

zwłocznie skierowany patrol policji. Funk-
cjonariusze natychmiast namierzyli i za-
trzymali opisywany przez zgłaszającego
samochód. Podczas kontroli drogowej
policjanci sprawdzili stan trzeźwości kie-
rującego. Okazało się, że 39 - letni miesz-
kaniec powiatu dzierżoniowskiego jest
kompletnie pijany.

Przeprowadzone badanie wykazało 
u niego ponad 4 promile alkoholu 
w organizmie. Nieodpowiedzialny kie-
rowca został natychmiast zatrzymany.
Za swój czyn mężczyzna odpowie teraz

przed sądem. Grozi mu kara nawet do 
2 lat pozbawienia wolności.

KKiieerroowwaałł  ppoojjaazzddeemm  mmaajjąącc  ppoonnaadd  44  pprroommiillee

R E K L A M A

W trakcie kontroli drogowej funk-
cjonariusze sprawdzili stan trzeźwoś-
ci kierującego i okazało się, że ma on
ponad 4 promile alkoholu w organiź-
mie. Funkcjonariusze natychmiast 
zatrzymali mężczyznę.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłosze-

nie od jednego z mieszkańców, że
mężczyzna kierujący samochodem może
znajdować się pod wpływem alkoholu.
Według relacji świadka, kierujący za-
trzymał pojazd w okolicy jednego ze
skrzyżowań, a następnie wyszedł z sa-
mochodu „chwiejnym krokiem”. Po chwi-
li zaczął kontynuować jazdę.

W związku z tym, na miejsce został nie-
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Sok z Żurawiny

Czy wiesz, że… Wysoka kwasowość owo-
ców żurawiny pomaga utrzymać pra-
widłowe pH układu moczowego, zapew-
niając komfort i dobre samopoczucie.
Owoce żurawiny to naturalne źródło fla-

wonoidów, antyoksydantów, antocyjanów
i pektyny, a także witamin: C, B1, B2, PP,
prowitaminy A, błonnika oraz żelaza, po-
tasu, wapnia i magnezu. Sok z żurawiny
cechuje się wysoką biodostępnością. Fla-
wonoidy zawarte w owocach przyczyniają
się do prawidłowego działania układu
krążenia. 

Proponowany sposób podania: 2x dzien-
nie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem.
Można rozcieńczać z wodą 1:1 lub dosłod-
zić miodem.

Sok z Morwy Białej

Czy wiesz, że…Drzewa morwy białej od
dawna uprawiane były w Chinach 
w związku z hodowlą jedwabnika mor-
wowego. Liście morwy białej wykazują
właściwości zdrowotne. Działają stabili-
zująco na poziom cukru we krwi, ograni-
czając jego przyswajanie przez organizm,

dlatego mogą być polecane pomocniczo 
w cukrzycy typu 2 oraz przy odchudzaniu.
Wyciąg z liści morwy białej korzystnie
wpływa na poziom cukru w organizmie po-
przez spowolnienie działania enzymów
biorących udział w trawieniu węglowoda-
nów. Dzięki temu część z nich pozostaje
nie strawiona i jest wydalana. Prowadzi to
do zmniejszenia wchłaniania glukozy
przez organizm i uzyskania niższego po-
ziomu cukru. Wspomaga odchudzanie
oraz sprzyja utrzymaniu prawidłowego po-
ziomu cukru we krwi.
Proponowany sposób podania: 25ml
dwa razy dziennie minimum pół godziny
przed posiłkiem. Nie należy przekraczać
zalecanej maksymalnej porcji dziennej do
spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może
być stosowany jako substytut zróżnico-
wanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki
karmiące przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

Sok z Rokitnika

Czy wiesz, że… Miano „złota Syberii” 
rokitnik zawdzięcza nie tyle barwie jagód,
co wszechstronnemu zastosowaniu i war-
tości odżywczej. Już w starożytności był
ceniony za swoje właściwości zdrowotne i
odżywcze. Od wieków posługuje się nimi

medycyna tybetańska. Podczas I wojny
światowej suszone owoce zastępowały
syntetyczną witaminę C. Owoce Rokitni-
ka to bogate źródło B-karoten i flawonoi-
dów. Badania potwierdzają, iż substancje
aktywne zawarte w rokitniku wzmac-
niają ścianki naczyń krwionośnych oraz
zapobiegają utlenianiu się cholesterolu.
Owoce rokitnika zawierają nienasycone
kwasy tłuszczowe, minerały i pektyny, wi-
taminę C, E, K i z grupy B (B1, B2, B6).
oraz minerały.
Proponowany sposób podania: 2x dzien-
nie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem.
Sok można rozcieńczać w proporcji 1:1 np.
z sokiem z mango.

Naturalne Soki  źródłem zdrowia 
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WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  lliippoowweeggoo
Działa on antyseptycznie i uspo-

kajająco. Dla wzmocnienia jego
działania dobrze jest dodać go do
herbaty z kwiatu lipowego. Zastoso-
wanie swoje znajduje w stanach
gorączkowych, kaszlu, zapaleniu
oskrzeli. Miód ten skuteczny jest przy
leczeniu przeziębień, w stanach nie-
pokoju i bezsenności.  Ma jasnożółtą
barwę i ostry smak, z wyczuwalnym
posmakiem lipy. Miód lipowy szcze-
gólnie ceni się za cechy wspoma-
gające leczenie przeziębienia i grypy.
Miód lipowy ma działanie antybio-
tyczne, przeciwgorączkowe i prze-
ciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie,
łagodzi stres i równoważy ciśnienie.

WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  rrzzeeppaakkoowweeggoo
Stosowany jest głównie przy scho-

rzeniach płucnych i sercowych. Poza
tym również przy zaparciach, scho-
rzeniach wątroby, nerek i przewodu
moczowego. Miód rzepakowy jest
słodki z gorzkawą nutą i odznacza się

słomkowym kolorem. Zawiera olejki
eteryczne, witaminy, aminokwasy 
i dużą ilość glukozy. Bardzo szybko
ulega krystalizacji, pod wpływem
której staje się niemal biały. Miód rze-
pakowy ma właściwości detoksa-
cyjne, jest łagodny dla wątroby. Lecz-
nicze właściwości miodu rzepako-
wego wykorzystuje się przy scho-
rzeniach serca i stanach zapalnych
górnych dróg oddechowych. Przy-
śpiesza gojenie się ran i chroni przed
zakażeniem. 

WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  
wwiieellookkwwiiaattoowweeggoo

Miód ten stosowany jest przy różne-
go rodzaju alergiach oraz katarze
siennym. Jak każdy miód ma właś-
ciwości lecznicze serca i chorób
przeziębieniowych. Ma żółtą barwę,
po skrystalizowaniu przybiera kolor
jasnobrunatny. Jest bardzo słodki.
Właściwości miodu wielokwiatowego
wykorzystuje się przy takich dolegli-
wościach jak: anemia, zmęczenie, za-

palenie gardła, przeziębienie. Miód
wielokwiatowy pomocny jest w le-
czeniu chorób serca, regulacji ciś-
nienia oraz alergii. Polecany jest
szczególnie osobom uczulonym na
pyłki roślin, dzięki  niemu łatwiej zno-
si się wiosenne alergie. 

WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  aakkaaccjjoowweeggoo
Zalecany jest diabetykom, przy

przeziębieniach i trudnościach tra-
wiennych oraz schorzenia nerek 
i przewodu moczowego. Miód aka-
cjowy zawiera dużą ilość fruktozy, 
a także izoflawony i glikozydy. Bardzo
wolno się krystalizuje. Miód akacjowy
przyśpiesza regenerację błon ślu-
zowych żołądka, przez co zapobiega
chorobom wrzodowym żołądka 
i dwunastnicy, wspomaga także tra-
wienie. Właściwości miodu akacjo-
wego wykorzystywane są również
przy schorzeniach nerek i dróg mo-
czowych. Ten rodzaj miodu ma
działanie bakteriobójcze i moczo-
pędne. 

WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  ggrryycczzaanneeggoo
Zastosowanie znajduje przy le-

czeniu nieżytów górnych dróg od-
dechowych. Sprzyja tworzeniu się
kostnicy i przez wzgląd na  swoje
właściwości  zaleca się jego spożywa-
nie przy złamaniach. Pomocny jest 
w stanach wyczerpania nerwowe-
go, a także przy leczeniu miażdżycy,
nadciśnienia, zapaleniu nerek i przy
grypach gorączkowych. Zawiera dużo
biopierwiastków.  Ma on ciemną bar-
wę bursztynową i płynną konsysten-
cję. Po skrystalizowaniu kolorem
przypomina mocną herbatę. Miód
gryczany łatwo rozpoznać po ostrym,
lekko piekącym smaku. W odróżnie-
niu od innych rodzajów miodu, miód
gryczany zawiera substancję wzmac-
niającą i oczyszczającą naczynia
krwionośne - rutynę. Z tego powodu
jest on polecany zwłaszcza osobom
starszym, szczególnie narażonym
na schorzenia układu krwionośnego.
Rutyna ma także właściwości przy-
śpieszające gojenie ran zewnętrznych
i wewnętrznych. Miód gryczany jest
bogaty w minerały i witaminy. Ze
względu na dużą zawartość magne-
zu zaleca się jego spożywanie przy
stanach wyczerpania nerwowego.
Bursztynowy nektar korzystnie wpływa
również na pamięć. 

WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  ssppaaddzziioowweeggoo
Miód ten zawiera dużo białka, a tym
samym posiada większe wartości
odżywcze i lecznicze od miodów
nektarowych. Stosowany jest przy
anemiach i zaburzeniach przemiany
materii. Ze spadzi iglastej leczy się
nieżyt górnych dróg oddechowych.
Miód ten powstaje z lepkiej sub-

stancji występującej na drzewach 
i krzewach takich jak: świerki, jodły,
sosny, modrzewie, dęby, klony, lipy,
brzozy, buki, wierzby, głóg. Ma cha-
rakterystyczny zielonkawy kolor i ko-
rzenny smak, jednakże spośród
wszystkich rodzajów miodu jest naj-
mniej słodki. Właściwości miodu spa-
dziowego wykorzystywane są do
produkcji syropów wykrztuśnych.
Miód spadziowy ma również działanie
przeciwzapalne i antybakteryjne. 

WWłłaaśścciiwwoośśccii  mmiioodduu  wwrrzzoossoowweeggoo
Lecznicze właściwości miodu

wrzosowego wykorzystywane są
głównie przy schorzeniach układu
moczowego, kamicy nerkowej, za-
paleniu jelit i biegunki. Znajduje rów-
nież zastosowanie w leczeniu pro-
staty. Ma barwę ciemnobrunatną,
po skrystalizowaniu – pomarańczową
i uzyskuje konsystencję galareto-
watą. Charakteryzuje się ostrym,
gorzkim smakiem.  Ze względu na an-
tyseptyczne właściwości, po miód
wrzosowy warto sięgnąć w stanach
zapalnych jamy ustnej. AAggnneess

Właściwości miodu
Miód ma walory odżywcze i lecznicze. Jest łatwo przyswajalny przez organizm. Enzymy na-
dają temu produktowi cechy leku, gdyż wiążą toksyny. Żelazo zawarte w miodzie jest pra-
wie całkowicie przyswajalne przez organizm człowieka. Zawartość inhibiny i rutyny spra-
wia, że ma on wyraźne działanie bakteriobójcze. U osób wyczerpanych pracą, miód powoduje
szybką regenerację organizmu. Jest jedynym w swoim rodzaju środkiem odżywczym dla
serca, a także lekiem przy niedomaganiach tego organu. Miód korzystnie wpływa na układ
nerwowy, uspokaja, wzmaga pracę umysłową, zwalcza migrenowe bóle głowy, zwiększa
odporność na zakażenia i infekcje oraz ma działanie przeciwzapalne. Dodatkowo ma za-
stosowanie w leczeniu dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego, wątro-
by, układu nerwowego, chorób wewnętrznych i zewnętrznych.
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Głóg w kapsułkach

Głóg wykorzystany jest we wspomaganiu w leczeniach
chorób serca w tym zaburzeń rytmu serca, kołatania ser-
ca występującego w stanach nadmiernego napięcia ner-
wowego. Przynosi ulgę w bólach stawowych i kostnych,

a także w nerwobólach. Głóg działa łagodnie i powoli,
a działanie to utrzymuje się przez długi czas i nie wy-
wołuje szkodliwych skutków ubocznych. Głóg stosowany
jest w takich chorobach serca jak: postępujące osłabie-
nie mięśnia sercowego na tle zaburzeń metabolicznych,
zespołu tarczycowosercowego i przekwitania, starcza nie-
wydolność serca, wczesne zwyrodnienie mięśnia ser-
cowego, zaburzenia przepływu wieńcowego, niewydol-
ność naczyń wieńcowych,niedomykalność zastawek
sercowych, zaburzenia rytmu serca wywołane podnie-
ceniem nerwowym, uczuciem strachu, stanem za-
grożenia, napadowe kołatanie serca, przedwczesne

skurcze serca, częstoskurcz. Głóg posiada dodatkowo
pozytywne działanie na  takie choroby i zaburzenia jak:
umiarkowane nadciśnienie, arytmia, otłuszczenie mię-
śnia sercowego, geriatryczne niedotlenienie mózgu, nad-
czynność tarczycy, stres, bezsenność, upośledzenie
krążenia w mózgu – zawroty, bóle głowy, zmęczenie.

Żeń-szeń syberyjski

Żeń-szeń syberyjski pobudza  naturalne siły obron-
ne organizmu i może być stosowany przez dłuższy czas.
Żeń-szeń potrafi obniżyć zbyt wysokie ciśnienie albo pod-
nieść do optymalnej wysokości zbyt niskie ciśnienie, po-
trafi uspokoić w stanie nadmiernego pobudzenia lub po-
budzić w stanach zniechęcenia czy apatii. Żeń-szeń sy-
beryjski posiada szerokie zastosowanie, gdyż działa
wspomagająco przy osłabieniu czynności serca, zabu-
rzeniach krążenia krwi, miażdżycy,  nadciśnieniu tęt-
niczym, anemii, cukrzycy, przemęczeniu fizycznym, znie-

chęceniu, przemę-
czeniu psychiczne-
mu, bezsenności,
osłabieniu popędu
płciowego, zaburze-
niu równowagi hor-
monalnej, starzeniu,
osłabieniu odpor-
ności, chemiotera-
pii i radioterapii 
w chorobie nowo-
tworowej.

Młody zielony jęczmień

Młody jęczmień jest 100% czystym, sproszkowanym
sokiem z liści młodego jęczmienia. Młody jęczmień po-
siada pełną gamę witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych oraz aminokwasów. Zielone list-
ki młodego jęczmienia w porównaniu z pszenicą po-
siadają ponad 2 razy więcej magnezu, 5 razy więcej żela-
za, 25 razy więcej potasu oraz aż 37 razy więcej wap-
nia!

Z jednej płaskiej łyżeczki sproszkowanego soku 
i szklanki wody po wymieszaniu otrzymujemy szklan-
kę soku, którego zawartość składników mineralnych 
i substancji odżywczych odpowiada składem 2 kg eko-
logicznie uprawianych owoców i warzyw.

Młody jęczmień posiada szerokie zastosowanie:
odmładza naskórek wpływając na organy wewnętrzne,
spowalnia starzenie komórkowe,  pomaga w walce z nad-
wagą, przeciwdziała zaparciom, pomaga obniżyć pod-
wyższony cholesterol, pomaga w leczeniu chorób skó-
ry takich jak trądzik, łuszczyca i wyprysk (Egzema), re-
guluje pH i pomaga zrównoważyć nadkwaśność orga-
nizmu, łagodzi zgagę, pomaga zapobiec bólom głowy, za-
burzeniu snu, chronicznemu zmęczeniu i depresji.

Zdrowie z Natury
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Wyjątkowy preparat głęboko i długotrwa-
le nawilżający i odżywiający skórę. Pomaga 
w łagodzeniu objawów oparzeń (również
słonecznych), ukąszeń owadów, stłuczeń,
podrażnień, suchej, spękanej skóry. Łagodzi
symptomy i wspomaga leczenie egzemy 
i łuszczycy. Poprawia zdolność regeneracji ko-
mórek i przeciwdziała ich starzeniu. Jest bez-
wonna i o lekkiej konsystencji. Nie zawiera
uczulającej i drażniącej aloiny. Przeznaczona
do każdego rodzaju skóry.

Aloes jako roślina lecznicza znany jest 
w Polsce od bardzo dawna. Jedna z jego od-
mian – tzw. aloes krzaczasty hodowany w do-
niczkach przez stulecia był nazywany „rośliną
pierwszej pomocy” lub „rośliną od popa-
rzeń”. Zawiera enzymy proteolityczne i ace-
mannan o działaniu przeciwzapalnym i wspo-
magającym regenerację naskórka oraz izo-
barbaloinę o działaniu przeciwbólowym. Przy-
spiesza złuszczanie obumarłych komórek.
W stężeniu powyżej 75% aloes działa jak an-
tybiotyk, nie daje efektów ubocznych.

Maść o działaniu ściągającym, zalecana 
w przypadku występowania reakcji zapalnych

skóry, zmian trądzikowych, wyprysków. Za-
lecana do stosowania przy zmianach skór-
nych, otarciach, oparzeniach, zadrapa-
niach.Nakładać niewielką ilość maści 
w miejscach zmienionych, powtarzając czyn-
ność kilka razy na dzień. Do stosowania ze-
wnętrznego.

Maść o działaniu regenerującym naskórek
i zmniejszającym jego rogowacenie. Zalecana
do stosowania przy nadmiernym rogowaceniu
i łuszczeniu się naskórka, oparzeniach
słonecznych, odmrożeniach. Smarować kilka
razy dziennie. Nie stosować maści bezpoś-
rednio na otwarte rany. Do stosowania ze-
wnętrznego.

Doskonały puder profilaktyczny składający
się wyłącznie z naturalnych składników. Za-
pewnia skórze komfort i uczucie przyjemne-
go chłodu.

Stosowany do stóp odświeża je, wysusza 
i pomaga zneutralizować przykry zapach
potu. Zawarty w pudrze Propolis i Olejek 
z Drzewa Herbacianego wspomagają ochronę
antyseptyczną stóp.Polecany także do miejsc

szczególnie podatnych na pocenie (dłonie, pa-
chy, pachwiny, fałdy skórne). Zapobiega od-
parzeniom i odleżynom, wygładza i koi.

Na bazie naturalnych składników: wiór roś-
linnych i propolisu, z dodatkiem Balsamu Ka-
pucyńskiego – wyciągu z ziół i żywic. Dosko-
nałe do każdego rodzaju skóry. Delikatnie
myjąc, łagodzi podrażnienia i wspomaga pro-
ces regeneracji naskórka. Przywraca skórze
zdrowy koloryt i blask.

E KO - D RO G E R I A
MIKSTURA ALOESOWA

MAŚĆ Z WITAMINĄ AiD

PUDER

MYDŁO KAPUCYŃSKIE

MAŚĆ Z PIĘCIORNIKIEM
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Olej z lnianki

Potoczna nazwa „lnianki” rydz, a także:
rydzyk, lennica, lnicznik, judra. Jest to
najstarsza z uprawianych w Polsce roślin
oleistych. Olej z lnianki przed około 80-

u laty tłoczony był
tylko metodą „ na
zimno”. Pamiętają
go obecni 70-80 lat-
kowie jako nie-
odłączny smak swo-
jego dzieciństwa.
Podawano go z chle-
bem , cebulą i solą.
Olej ten ma charak-
terystyczny smak 
i zapach – lekko ko-
rzenny, kolor zaś
złocisty. Ponieważ
jest bogaty w natu-
ralne antyutle-
niacze, np. witami-
nę E, jego trwałość
pomimo wysokiej
zawartości kwasu
omega-3 jest wyższa

od oleju lnianego do diety dr Budwig. Olej
z lnianki zawiera od 33-36% kwasu ?-li-
nolenowego (Niewiadomski 1984). Olej 
z lnianki zawiera również kwas ikozeno-

wy w ilości stanowiącej 20% sumy wszyst-
kich kwasów, co wyróżnia go w stosunku
do innych olejów. W/w kwasy tłuszczowe
oraz witamina E wpływają korzystnie na
poprawę naszego zdrowia. Wspomagają
układ krążenia, chroniąc przed konsek-
wencjami miażdżycy, tj zawałom serca 
i udarom. W przeciwieństwie do kwasów
nasyconych ( pochodzenia zwierzęcego)
pozwalają obniżyć poziom „ złego” chole-
sterolu.

Olej sezamowy

Powstaje w wyni-
ku tłoczenia na zim-
no obłuszczonych
nasion sezamu. Se-
zam to nasiona oleis-
te o wysokim stopniu
zaolejenia, sięga-
jącym 50 - 60%. 
W profilaktyce pro
zdrowotnej przyczy-
nia się do obniżenia
ciśnienia krwi, 
a także zbyt wyso-
kiego poziomu cho-
lesterolu. Zawarta 
w oleju sezamina wy-
kazuje działanie ha-

mujące syntezę i wchłanianie choleste-
rolu. Ponadto zawarta w oleju sezamina
będąc silnym antyutleniaczem wykazuje
zdolności zmiatania wolnego rodnika
(Espin, Soler-Rivas, Wichers 2000) Duża
zawartość NNKT w profilaktyce zdrowot-
nej wpływa na minimalizację ryzyka
miażdżycy, i niedokrwiennej choroby ser-
ca. Olej ten polecany jest również 
w przypadku zaparć, spożywany syste-
matycznie skutecznie reguluje wy-
próżnianie.

Olej z pestek winogron

Olej winogrono-
wy tłoczony jest na
zimno z pestek czer-
wonych winogron
posiada zielono-
żółtą (złotą) barwę 
o charakterystycz-
nym winogronowo-
orzechowym smaku
i winogronowym za-
pachu. Właściwoś-
ciami sensoryczny-
mi różni się od sze-
roko dostępnych ra-
finowanych olejów
winogronowych. Re-
gularne spożywanie
oleju z uwagi na wy-
soki skład NNKT
przyczynia się do
obniżania poziomu

„złego” (LDL) cholesterolu we krwi. Nato-
miast stosunkowo wysoki poziom zawar-
tej w oleju witaminy E przyczynia się do
poprawy funkcjonowania mięśni, sta-
wów, oczu, układu krążenia. Olej z pes-
tek winogron nadaje się zarówno do ce-
lów spożywczych jak i kosmetycznych.

Olej z pestek moreli

Olej morelowy otrzymywany jest 
z nasion owoców moreli zwyczajnej. 
Olej ten jest lek-
ki, delikatny, 
w smaku przy-
pominający mig-
dały, klarowny 
o jasno żółtym
zabar wien iu .
Szeroki opis tej
metody leczenia
można odnaleźć
w książce, pt:
„Terapia metabo-
liczna witaminą
B17“ będącą ma-
teriałem uzu-
pełniającym do
książki G. Ed-
warda Griffina
„Świat bez raka“.
Witamina B17 występuje naturalnie w po-
nad 1200 gatunkach roślin, przede
wszystkim w pestkach owoców, np. śliwek,
jabłek, brzoskwiń. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– NATURA  POTRAFI  PRZYWRACAĆ  ZDROWIE
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