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Pięć warunków
profesjonalnej

rozmowy
kwalifikacyjnej

Zrobienie dobrego wraże-
nia podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, to połowa
sukcesu.

Jest ich coraz więcej, wzrastają w ubóstwie, patologii, nie rzadko zażywają
narkotyki, czasem kończą w zakładach poprawczych. Pozbawione auto-
rytetu i miłości dorastają wśród wzorców opartych na brutalności i kłam-
stwie. Tak rośnie znaczna część nowego pokolenia. Pokolenia pozbawio-
nego nadziei i wiary, że ich przeznaczeniem nie będzie bieda, a jedyne
prawo w które wierzą to prawo silniejszego.

Eksterminacja ptaków w mieście
Jedne gatunki ptaków mieszkają z nami w mieście
przez cały rok, inne przylatują tu z daleka, aby wychować
potomstwo. Ptaki, do których przyzwyczailiśmy się,
wkrótce mogą już całkowicie zniknąć z miejskiego
krajobrazu. Zmniejszają się populacje kolejnych gatunków,
a to wszystko dzięki nieodpowiedzialnej działalności
firm budowlanych, które nagminnie łamią przepisy
a urzędnicy udają, że problemu nie widzą. Kiedy ptaki
znikną z miejskiego krajobrazu, w ich miejsce pojawią się
plagi robaków i much.

czytaj więcej na str. 3

str. 9czytaj więcej na str. 12

Dzieci ulicy
naszego miasta

Jesteś otyły?
Możesz żyć

krócej!

Aż 45% mężczyzn i 30%
kobiet w Polsce ma nad-
wagę; 17% mężczyzn i 15%
kobiet cierpi na otyłość.

str. 6

Piłkarska
ruletka

O stanie danego państwa
świadczy wiele spraw. Na-
leżą do nich kultura, nauka,
technika, ale także sport.
Kraje słabe, mało znaczące
i źle rządzone zazwyczaj
nie mają nic do zaoferowa-
nia pod tym względem. Tak
też jest z Polską.

str. 5
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W 2012 roku Diecezja
Legnicka obchodzi dwie
szczególne rocznice: 20-
lecie powstania oraz 15-le-
cie koronacji Ikony Krze-
szowskiej. Wydarzenia te
związane są z postacią
błogosławionego papieża
Jana Pawła II, który 25
marca 1992 roku erygował
Diecezję Legnicką, a 5 lat
później, odwiedzając pias-
towską Legnicę, 2 czerwca
dokonał koronacji obrazu
Matki Bożej Łaskawej
z Krzeszowa.

Źródło: Starostwo Powiatowe
Kamienna Góra

Z okazji przypa-
dającego w 2012 roku
Jubileuszu 770-lecia na-
dania praw miejskich
Miastu Strzegom Urząd
Miejski w Strzegomiu
we współpracy z Men-
nicą Śląską Sp. z o.o. wy-

emitował wyjątkową mo-
netę okolicznościową
o nominale „7 Grani-
tów“.

Awers monety przed-
stawia herb Strzegomia
z wizerunkiem postaci

Świętego Piotra i Świętego
Pawła na murze obron-
nym wraz z informacją
o obchodzonym w tym
roku jubileuszu 770-leciu
nadania praw miejskich,
na rewersie natomiast wid-
nieje symboliczny nominał
„7 Granitów“ wraz z wize-
runkiem strzegomskiej ba-
zyliki - kościoła parafial-
nego św. App. Piotra
i Pawła.

Strzegomskie Granity
można nabyć w punktach
dystrybucyjnych oraz dys-
trybucyjno - honoru-
jących, zlokalizowanych
na terenie całego miasta,
a następnie uregulować
nimi należności za pro-
dukty i usługi w wybra-
nych punktach (punkty
honorujące) lub pozosta-
wić na pamiątkę.

Źródło: UM Strzegom

SSttrrzzeeggoomm

W tym roku przypada
110. rocznica urucho-
mienia Kolei Izerskiej 
– linii kolejowej położonej
najwyżej w Polsce.

Kolei Izerska to malow-
niczo położona linia kole-
jowa łącząca Jelenią Górę
z Harrachovem. Centralne
uroczystości obchodów ju-
bileuszu będą miały miejs-
ce w dniach 6-8 lipca 
w Szklarskiej Porębie. 
W ciągu tych trzech dni
planowane jest szereg nie-
spodzianek dla miłośni-
ków kolei i wszystkich po-
zostałych, którzy zechcą
wziąć udział w tym wyda-
rzeniu. 

Główną atrakcją uro-
czystości będzie wystawa
pojazdów szynowych oraz
sprzętu kolejowego służą-
cego do technicznej obsługi
tego rodzaju transportu.

Dodatkowo planowane
jest: przejazdy zabytkowe-
go parowozu z pociągiem,
wystawę modeli kolejowych
oraz pierwszą w Polsce
prezentację sprowadzonej

z Drezna dużej makiety li-
nii kolejowej na 311 – daw-
nej Zuckenbahn. 

Źródło: umwd.dolnyslask

110. rocznica uruchomienia Kolei Izerskiej 
RReeggiioonn    KKaammiieennnnaa  GGóórraa

Koronacja Ikony Krzeszowskiej
Diecezjalne dziękczynienie miało miejsce w sobotę, 2 czerwca w sanktuarium
krzeszowskim. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Marian Gołębiewski,
metropolita wrocławski. W uroczystościach udział wzięli wojewoda dolnośląski
Aleksander Marek Skorupa oraz starosta Ewa Kocemba.

Strzegom ma już swoją monetę! Kolejne próby uzys-
kania kredytów dla gmi-
ny kończą się podobnie.
Banki nie są zaintereso-
wane udzielać kolejnych
kredytów dla miasta.
Prezydent miasta Roman
Szełemej sam przyznał, że
zeszły rok zamknął się dla
budżetu gminy długiem
200 milinów. Wałbrzych
ma coraz większy pro-
blem, bo w kasie brakuje
100 milinów złotych.

Na specjalnie zwołanej
konferencji prasowej
skarbnik miasta Robert
Hadaś próbuje uspokoić
mieszkańców i zapowiada:
Rozpoczynamy tryb za-
mówienia z wolnej ręki,
czyli zapraszamy banki do

negocjacji ws. kredytu. Po-
zwoli to na uzyskanie bar-
dziej elastycznych warun-
ków kredytowania- zapo-
wiedział skarbnik miasta
Robert Hadaś. Do końca
miesiąca powinna być
także rozstrzygnięta spra-
wa emisji obligacji. 

Robert Hadaś podkreś-
lił, że sytuacja finansowa
gminy jest stabilna, na
bieżąco regulowane są
wszystkie zobowiązania fi-
nansowe gminy,wypłacane
są świadczenia, realizo-
wane inwestycje.

Red.

WWaałłbbrrzzyycchh  

Banki nie chcą kredytować Wałbrzycha
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Bieda strukturalna 
- ubóstwo 

dziedziczone
(Waldemar Fortunka - psycholog)

Ludzie jako społeczeń-
stwo ubożeją, a skoro
ubożeją to prowadzi to do
powstawania nowych pro-
blemów. Tego nowego zja-
wiska społecznego abso-
lutnie nie można nazwać,
że to jest patologia, margi-
nes społeczny. To są ludzie,
którzy funkcjonowali pra-
widłowo przez wiele lat 
i nagle czują jakby im ktoś
usunął  ziemię spod nóg,
nagle nie mogą związać
końca z końcem, nagle
narastają długi i nie widać
żadnych szans, żeby z tych
długów się wyplątać. Po-
jawiają się napięcia i stre-
sy. Na tym nie można bu-
dować żadnych normal-
nych relacji w rodzinie, a te
pęknięcia najczęściej prze-
noszą się na dzieci. Dzieci
najczęściej są najmniej od-
porne na stres, więc dziec-
ko zostaje przywożone do
poradni jako delegat do
terapii, jako ten najsłabszy
element ogniwa, jako te,
które najwcześniej puś-
ciło. Przychodzi mi się zaj-
mować jak gdyby wierz-
chołkiem góry lodowej. Na
drugim spotkaniu można
już się zorientować, że to
dziecko jest dla mnie wy-
raźnym komunikatem, że
u niego, tam na zapleczu,
w jego domu, dzieją się rze-
czy o wiele gorsze i ono jest
tylko  produktem tych
złych relacji, złych stosun-
ków w rodzinie, które tam
funkcjonują. Nie mówię, że

nie spotykam się z trady-
cyjną patologią, bo ta też
mocno występuje. Najbar-
dziej frustrujące jest to, że
ludzie tkwiący w biedzie
nie widzą możliwości,
szansy na zmianę, nie spo-
strzegają tej sytuacji jako
przejściowej i przekazują
swoim dzieciom dziedzi-
czenie biedy. Idea awansu
społecznego jest tam roz-
patrywana jako mgławica,
no niby można, ale w za-
sadzie się nie da.  Takiego
myślenia jak kiedyś już
nie ma: że jak popracuje
nad sobą,  wykształcę się,
to może coś się zmieni. Oni
widzą, że nawet ludzie,
którzy kończą dobre szkoły
stają się bezrobotnymi. 

Dostrzegam również
nowe zjawisko, one w przy-
szłości dopiero nabierze
większego wymiaru. Na-
zywamy to roboczo „ojcem
na wczasach”. Bardzo
dużo jest takich przypad-
ków w naszym rejonie,
gdzie matka zostaje z dzie-
ćmi, a ojciec wyjeżdża za
granicę zarobić na chleb. 
I kiedy już tą pracę tam do-
staje, to nie ściąga do sie-
bie żony ani dzieci. Jego
przyjazdy do domu są co-
raz rzadsze, aż kończy się
to zaocznym rozwodem. 
A po tym rozwodzie taka
osoba znika,  rozpływa się
w tej wielkiej Europie. Tak
pozostawiona kobieta,
często z trójką małych dzie-
ci, żyje wyłącznie z pomo-
cy opieki społecznej. Przed
taką rodziną najczęściej
nie ma żadnej perspekty-
wy. Tu tworzy się kolejne

środowisko zagrożenia,
które pokaże swoje kły
wcześniej czy później. Taka
dziewczyna czy chłopiec
dorastając szuka swojego
szczęścia o wiele za wcześ-
nie i na własną rękę. 
W wielu przypadkach jest
to niestety materiał na
młodocianych przestęp-
ców. Deficyt ojca i bezrad-
ność samotnej matki, któ-
ra nie otrzymuje pomocy,
powoduje, że dziewczynki
stają się „galeriankami”
chłopcy młodymi złodzie-
jami. Ten problem nasili się
w ostrej formie za jakieś 5,
może 10 lat, gdzie będzie
bardzo dużo młodych lu-
dzi, którzy życie z prze-
stępstwa uznają za swój
naturalny sposób życia.
Autorytet dzisiejszych ro-
dziców jest nieporówny-
walnie słabszy od autory-
tetu rodziców z lat trzy-
dziestych. W dzisiejszych
czasach dzieci mają znacz-
nie większą liczbę ofert
pobierania wzorców niż
przed wojną przez media,
internet czy gry kompute-
rowe. W tamtych czasach
rodzina, kościół i szkoła
mówiła niemal jednym
głosem. Dziś ten front się
rozpadł. 

Ubóstwo - alkoholizm
- przemoc 

Dziedziczona nieporad-
ność, nieumiejętność wy-
chowawcza, uzależnienia
i  przemoc, to najczęściej
występujące problemy
Miejskich Ośrodków Po-
mocy Społecznej. 

Na pomoc społeczną 

w Wałbrzychu w 2012r.
wyda się 60 milionów
złotych.

W samym mieście 700
rodzin wymaga szczególnej
pomocy. W tych rodzinach
jest zagrożenie, że nie po-
radzą sobie sami. Tylko ze
150 rodzinami  pracuje 
9 asystentów rodziny, wy-
specjalizowanych opieku-
nów, których zadaniem jest
codzienna pomoc w wy-
prowadzeniu na prostą za-
grożonej rodziny. Często
matka takiej rodziny ma 5-
6 dzieci narodzonych z kil-
ku ojców. 

Na jednego opiekuna
przypada 17 rodzin. 
W Świdnicy pracuje czte-
rech asystentów i opieku-
je się ok 30 rodzinami.
Łączna ilość rodzin, które
sobie nie radzą wynosi
350. Czasami rodzinę nisz-
czy uzależnienie nie tylko
od alkoholu.  Taki przypa-
dek miał miejsce w Świd-
nicy, gdzie matka trojga

dzieci była uzależniona od
internetu, a mąż, który
pracował do późnych go-
dzin, nie potrafił sobie po-
radzić z widokiem brud-
nych i głodnych dzieci. Do-
piero interwencja pracow-
ników MOPS-u i kuracja
odwykowa młodej, bo za-
ledwie 25-letniej matki,
przywróciła równowagę 
w tej rodzinie.    

Statystyka policyjna
wskazuje, że tylko z jedno-
stek podległych KMP 
w Wałbrzychu do sądu ro-
dzinnego w roku 2011skie-
rowano 534 wnioski o za-
niedbanie, do szkół i in-
nych placówek oświato-
wych-134, do poradni-5,
innych instytucji-47.

Według psychologa Wal-
demara Fortunki,  w szko-
łach kwitnie buling, często
chłopcy czy dziewczynki
ze starszych klas wymu-
szają daniny od tych młod-
szych i słabszych. W takich
przypadkach nie zawsze

chodzi o rzeczy materialne,
dzieci są zmuszane do od-
dawania np. drugiego śnia-
dania. 

Najnowszy raport UNI-
CEF wskazuje, że w Polsce
ok 1,3 miliona dzieci żyje 
w biedzie.   

Rzecznik Praw Dziecka
informuje, że w 2009r. ilo-
ść zgłoszeń do Prokuratu-
ry dotyczących przemocy 
w rodzinie przekroczyła 51
tys., w tym wobec dzieci
ponad 7600. Natomiast po
1 sierpnia 2010r. takich
przypadków było już 41
tys., a wobec dzieci ok.
6900. W tym samym do-
kumencie wydanym przez
Rzecznika Praw Dziecka
widnieje informacja, że 
z roku na rok rośnie liczba
dzieci kierowanych do ro-
dzin zastępczych. W sa-
mym roku 2010 było ich
66 tys. Przyjmuje się, że 
w Polsce uzależnionych tyl-
ko od alkoholu jest ok 800
tys. osób. DAG

R E K L A M A

JJeesstt  iicchh  ccoorraazz  wwiięęcceejj,,  wwzzrraassttaajjąą  ww  uubbóóssttwwiiee,,  ppaattoollooggiiii,,  nniiee  rrzzaaddkkoo  zzaażżyywwaajjąą  nnaarrkkoottyykkii,,  cczzaasseemm  kkoońńcczząą  ww  zzaakkłłaaddaacchh  ppoopprraawwcczzyycchh..  
PPoozzbbaawwiioonnee  aauuttoorryytteettuu  ii  mmiiłłoośśccii  ddoorraassttaajjąą  wwśśrróódd  wwzzoorrccóóww  ooppaarrttyycchh  nnaa  bbrruuttaallnnoośśccii  ii  kkłłaammssttwwiiee..  
TTaakk  rroośśnniiee  zznnaacczznnaa  cczzęęśśćć  nnoowweeggoo  ppookkoolleenniiaa..  PPookkoolleenniiaa  ppoozzbbaawwiioonneeggoo  nnaaddzziieeii  ii  wwiiaarryy,,  
żżee  iicchh  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  nniiee  bbęęddzziiee  bbiieeddaa,,  aa  jjeeddyynnee  pprraawwoo  ww  kkttóórree  wwiieerrzząą  
ttoo  pprraawwoo  ssiillnniieejjsszzeeggoo..

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

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

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

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

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

Wałbrzych:                                                   Świebodzice:                                               Boguszów-Gorce: 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.00 do 17.00, ale istnie-
je możliwość dopasowania tego czasu do indywidualnych potrzeb dziecka. Zadaniem naszego
przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowe-
go, emocjonalnego i społecznego, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pra-
cującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. Staramy się tworzyć miłą
i ciepłą atmosferę, aby każde dziecko czuło się zaakceptowane, a rodzice zostawiali je z pełnym
zaufaniem.

Zapewniamy:

• rozsądne ceny
• opiekę na najwyższym poziomie
• naukę języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego
• zajęcia z rytmiki
• zajęcia z Akademią Dźwięku

• zajęcia taneczne
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• mini-koszykówkę
• nowoczesne wyposażenie przedszkola
• opieka pedagogiczna na najwyższym 

poziomie

Przedszkole Niepubliczne 

OGŁASZA ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO 
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Przedszkole Niepubliczne 

OGŁASZA ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO 
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Tel. 602 231 533



Było, minęło
Paradoksalnie, w cza-

sach PRL wyglądało to
znacznie lepiej. W latach
70. i 80. XX wieku polska
piłka była na przyzwoitym
poziomie. Nasz reprezen-
tacja regularnie brała
udział w mundialach, wy-
chowywaliśmy dobrych za-
wodników, bez koniecz-
ności importowania ich 
z zagranicy. Co więcej,
mimo socjalistycznej gos-
podarki finansowanie
sportu było bardziej efek-
tywne niż dziś, a kluby
działały w oparciu o pol-
skie zakłady pracy –  np.
kopalnie. Również dość
sprawnie działał system
zachęt do uprawiania spor-
tu i mechanizmy wyławia-
nia talentów. 

Oczywiście, cały ten
system był jednocześnie
wysoce skorumpowany.
Każdy oglądał film Piłkar-

ski poker i zna historię
„Fryzjera”. Liczne były sy-
tuacje kupowania meczów,
przedłużania bądź skra-
cania ich, przekupywania
sędziów i zawodników.
Wiele z tych spraw opisał w
swojej książce Andrzej
Iwan. Skrajnym przypad-
kiem jest „ustawienie”
przez jednego z dolno-
śląskich trenerów 17 me-
czy ligowych – zdarzenie to
powinno znaleźć się w
Księdze Rekordów Gui-
nessa. Wszystko to jed-
nak nie przeczy jednemu
prostemu faktowi: w owych
dniach mieliśmy napraw-
dę dobrych piłkarzy. I byli
to zawodnicy lokalni 
– w klubach grali ludzie
pochodzący z okolic, 
w których kluby te ist-
niały. Nie zatrudniano żad-
nej „legii cudzoziemskiej”.

Dziś sytuacja jest
dokładnie odwrotna: piłka-

rze klubowi ściągani są 
z najprzeróżniejszych stron
świata, a ich poziom jest
gorszy niż dawniej. Jed-
nocześnie nasi juniorzy,
nawet ci zdolni, mają małe
szanse aby grać w Ekstra-
klasie, albowiem działacze
sportowi nie mają w tym
żadnego interesu. Pie-
niądze robi się na transfe-
rach i w rozwój młodej
kadry nikt specjalnie nie
inwestuje. 

Kto rządzi piłką?
Trudno zaprzeczyć, że

piłka nożna to domena
służb – podobnie jak ha-
zard i prostytucja. W cza-
sach PRL wiele klubów
należało do wojska bądź
milicji. Dziś ta struktura
własnościowa formalnie
się zmieniła, jednak spore
grono działaczy wywodzi
się w tych właśnie środo-
wisk. Na zjazdach PZPN

widoczną część stanowią
tzw. leśne ludki, a więc
osoby związane ze służba-
mi mundurowymi. Demo-
ralizacja tego środowiska
jest jednym ze źródeł ko-
rupcji w piłce i zapaści tej
sfery (choć trzeba pamię-
tać, że korupcja w futbolu
jest w świecie zjawiskiem
powszechnym).

Sam PZPN jest dzi-
waczną organizacją. Niby
prywatną, ale w szczegól-
ny sposób traktowaną
przez państwo; niby de-
mokratyczną, bo wybiera
swoich prezesów, a jed-
nak niepodatną na refor-
my. Żyje dzięki pieniądzom
wpłacanym przez kluby,
dotacjom z UEFA, ale jej fi-
nanse nie są przejrzyste –
weźmy choćby znaną spra-
wę znalezienia dodatko-
wych milionów na kon-
tach PZPN. Mamy wielu
działaczy pobierających za
swoją działalność wyna-
grodzenia, ale efekt ich
działań jest znikomy, cze-
go dowodem jest stan pol-
skiej piłki w ostatnim dwu-
dziestoleciu.

Nie jest tajemnicą, że ja-
kość sportu zależy od fi-
nansowania. Pod tym
względem Polska wygląda
źle. Zagraniczne firmy
mają zakaz inwestowania
w nasz sport, a polskie fir-
my nie mają środków albo
nasi biznesmeni w ogóle
nie są zainteresowani taką
działalnością. To z kolei
wiąże się z aktywnością lo-
kalną obywateli, która nie
tylko w porównaniu z USA,
ale nawet ze Skandynawią
wygląda fatalnie. W ten
sposób sport staje się do-
meną ciemnych interesów

ludzi działających na sty-
ku służb, mafii i polityki. 

Dlaczego jest źle?
Można wskazać na co

najmniej pięć powodów za-
paści w polskiej piłce
nożnej. Po pierwsze, mias-
ta i gminy niemal całkowi-
cie zrezygnowały z finan-
sowania sportu. Ironią
losu jest to, że kiedy się
ma, to się nie może, a kie-
dy się może, to się nie ma.
W czasach PRL sytuacja
cywilizacyjna była dużo
gorsza niż dziś, jednak
sport funkcjonował w mia-
rę dobrze. Dziś, kiedy
możliwości są dużo więk-
sze, piłka nożna jest w za-
paści. Za grube pieniądze
buduje się Orliki, po któ-
rych nie ma kto biegać
(zresztą budowane po za-
wyżonych cenach Orliki to
przykład kolejnego „prze-
krętu”). Rządzący miasta-
mi i gminami, jeśli mają
pieniądze, to wydają je 
w taki sposób, aby dać za-
robić sobie i rozmaitym
podwieszonym pod gminy
klikom. Dlatego najlepiej
utopić pieniądze w jakiejś
chybionej inwestycji w ro-
dzaju fontanny, którą po-
tem trzeba będzie popra-
wiać albo burzyć. Pod tym
względem kontynuujemy
PRL – nadal najlepszym in-
teresem jest wydawanie
kolosalnych kwot na
słomiane „Misie”.

Po drugie, jeśli nawet się
próbuje inwestować w fut-
bol, w juniorów, to robi się
to nieudolnie. Brak tu ja-
kiegoś planu i konsek-
wencji w działaniu, Mamy

raczej do czynienia 
z działaniami pozorowa-
nymi. Dla miast i gmin
sport jest w istocie zbęd-
nym obciążeniem, dlatego
traktują go po macosze-
mu.

Po trzecie, nadal istnie-
je korupcja. Nie jest ona
tak wielka, jak pod koniec
minionej epoki, jednak jej
demoralizujący wpływ jest
widoczny i nieuchronnie
wpływa na jakoś polskiego
futbolu. 

Po czwarte, brak
dobrych rozwiązań praw-
nych dotyczących sportu i
jego finansowania. Tutaj
sprawa wygląda tak samo,
jak np., z nauką i edukacją
– fatalne przepisy dobijają
te sfery i nawet jeśli po-
wstają jakieś sensowne
oddolne inicjatywy, są one
niszczone przez zdegene-
rowany system. Dotyczy
to przede wszystkim sty-
pendiów, dzięki którym
można by wyłaniać
młodych zdolnych.

Po piąte, jakość kultu-
ry fizycznej jest pochodną
jakości kultury w ogóle.
Wynika z akceptowanego
stylu życia, preferowanych
rozrywek, natury stosun-
ków sąsiedzkich itp. Nie
ma co ukrywać, że dziś dla
młodzieży głównymi roz-
rywkami są alkohol i nar-
kotyki. Jakie są tego przy-
czyny, to już inna sprawa,
ale w takim środowisku
trudno promować styl
życia wymagający wyrze-
czeń, pracy nad sobą 
i wysiłku... 

Józef Białek
Za Opcją na Prawo nr 6/126, czerwiec
2012 r.
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Piłkarska ruletka
O stanie danego państwa świadczy wiele spraw. Należą do nich kultura, nauka, technika,
ale także sport. Kraje słabe, mało znaczące i źle rządzone zazwyczaj nie mają nic do 
zaoferowania pod tym względem. Tak też jest z Polską. W porównaniu z większością 
krajów Europy jesteśmy głęboką prowincją: nie eksportujemy ani kultury, ani nauki, 
ani techniki, lecz je importujemy. Podobnie jest ze sportem, a  zwłaszcza z piłką nożną,
dyscypliną najbardziej spektakularną i popularną.



Wzorem ubiegłych lat mamy zaszczyt 
i satysfakcję zaprosić wszystkich amatorów
zmagań kolarstwa górskiego  do udziału 
w kilku imprezach kolarskich. Organizowa-
nie zawodów kolarskich na trwałe wpisało się
już w tradycje sportowe Szczawna-Zdroju, a tra-
sy rowerowe są chwalone przez zawodników krajo-
wych i zagranicznych. 11. Lipca będzie miał miejsce przejazd kolarzy 
w ramach Tour de Pologne,  a 14 lipca Mistrzostwa Polski w 4x.

W sierpniu br. Szczawno będzie organizatorem  prestiżowej imprezy 
rangi światowej - MISTRZOSTW EUROPY – EUROPEAN CONTINENTAL
CHAMPIONSHIPS 4X, które odbędą się 18 sierpnia br. Impreza ta 
została wpisana  do światowego kalendarza UCI – Światowej Unii Ko-
larskiej.

Te profesjonalne zawody będą transmitowane na „żywo” na www.free-
caster.tv oraz www.extreme.com  – witrynach specjalizujących się 
w transmisjach sportów ekstremalnych. Po transmisji „live” pełna relacja
z zawodów będzie dostępna na w/w stronie do następnego sezonu kolar-
skiego. Na torze wyścigowym umieszczony będzie, podobnie jak w ubiegłym
roku ekran LED, na którym będzie można obserwować zmagania zawod-
ników.

Wyrażam przekonanie, że organizowane w bieżącym roku zawody
będą cieszyć się równie dużym powodzeniem jak 
w ubiegłych latach i przyciągną rzesze amatorów kolarstwa gór-
skiego. Zapraszam do uczestnictwa w tych interesujących wy-

darzeniach, życząc wspaniałej zabawy i satysfakcji ze  sporto-
wej rywalizacji zawodników, która zawsze dostarcza wielu 

emocji.

Prezes KKG Wieża Anna Burmistrz Szczawna-Zdroju
Andrzej Skrzypczak    Tadeusz Wlaźlak

Aby cieszyć się
dobrym zdrowiem,
należy przestrzegać
dwóch zasad: zdro-
wo się odżywiać 
i uprawiać sport.
Stosowanie wy-
łącznie jednej z tych
zasad, przy pomi-
nięciu drugiej, skut-
kuje połowicznym
sukcesem. 

Posiłków co-
dziennych powinno
być pięć. Naj-
ważniejsze z nich
to śniadanie. Kola-
cję natomiast na-
leży spożywać 2-3
godziny przed
snem, nie później!

Unikajmy tłuszczów nasyco-
nych, węglowodanów (cu-
krów) oraz soli. W diecie naj-
ważniejsze są warzywa owo-
ce. Zapewniają one  bardzo
dużą ilość witamin i mine-
rałów. Owoce, to dobry spo-
sób na uciszenie głodu mię-
dzy posiłkami. Należy jednak
unikać owoców bogatych w
cukry jak np. banany.  Przy
posiłkach ważna jest różno-
rodność. Dotyczy to szcze-
gólnie obiadów. Organizm
potrzebuje wielu różnych
składników, które są dostar-
czane przez urozmaicony
posiłek. Osoby posiadające
nadwagę oraz otyli  powinni
w cel doboru odpowiedniej
diety zgłosić się do dietetyka.

Specjalista ten ułoży odpo-
wiednią dla każdej osoby die-
tę pozwalającą na pozbycie
się zbędnych kilogramów.
Dietetyk dodatkowo uwzględ-
ni ilość i rodzaj uprawianego
przez pacjenta sportu. 

Ruch jest szczególnie
ważny dla osób wyko-
nujących pracę biurową. Wy-
muszona pozycja siedząca
powoduje u takich osób wie-
le dolegliwości, szczególnie
związanych z kręgosłupem.
Uprawianie sportu jest jedną
z możliwości zdrowego trybu
życia, wystarczy także jaki-
kolwiek ruch, jak np. aerobik,
jazda na łyżwach czy nordic
walking. Jednakże kluczem

do sukcesu jest systema-
tyczność i wytrwałość. Należy
bowiem sport uprawiać nie
mniej niż 3 razy w tygodniu.
Najlepszym antidotum na
bolący kręgosłup są ćwicze-
nia siłowe wzmacniające mię-
śnie całego ciała, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem
brzucha i pleców. Warto,
udając się do siłowni zgłosić
się do trenera fitness i po-
prosić  go o pomoc w dobo-
rze najlepszych ćwiczeń. Wś-
ród nich nie powinno za-
braknąć ćwiczeń roz-
ciągających. Zawody, które
najbardziej przyczyniają się
do otyłości to pracownik biu-
rowy i kierowca. Liczba lud-

ności posiadającej nadwagę
w Polsce drastycznie wzras-
ta do tego stopnia, że nad-
waga  została uznana jako
choroba społeczna. Niewiel-
ka liczba kobiet ( 32%) oraz
mężczyzn ( 30%) ma idealną
masę ciała. Nadwaga za-
czyna zagrażać nie tylko na-
szemu zdrowiu, ale również
i życiu. U osób otyłych 
w młodym wieku występuje
ryzyko śmierci 12 razy więk-
sze niż u osoby z prawidłową
masą ciała. Warto zatem po-
święcić niewielką część swo-
jego czasu na aktywność  fi-
zyczną, aby cieszyć się zdro-
wiem i dobrym samopoczu-
ciem. 
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Lato w Szczawnie-Zdroju
Od połowy czerwca w Szczawnie-Zdroju odbędzie się wiele 

ciekawych imprez kulturalnych i sportowych, 
na które zaprasza mieszkańców i gości 

Burmistrz Szczawna-Zdroju Tadeusz Wlaźlak.

Jesteś otyły?
Możesz żyć krócej!

R E K L A M A

24 czerwca Szczawieńska noc świętojańska - koncert w Parku Szwedzkim
czerwiec Letnia Gala Muzyczna 

11 lipca Tour de Pologne – przejazd kolarzy przez Szczawno-Zdrój
14 lipca Mistrzostwa Polski w 4X
lipiec Koncerty promenadowe – sobota, niedziela 
lipiec Szczawieńskie Spotkania z Folklorem (I cz.) 
lipiec Memoriał im. Daniela Karwali – turniej młodzików w tenisie ziemnym 
lipiec IX Sudecki Festiwal Muzyczny z  warsztatami wokalnymi 

sierpień Koncerty promenadowe – sobota, niedziela 
sierpień Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny kadetów w tenisie ziemnym 
sierpień Szczawieńskie Spotkania z Folklorem  (cz. II)
10-17 sierpnia Przegląd Filmów w Języku Esperanto 
sierpień Międzynarodowy Plener Malarski
18 sierpnia Mistrzostwa Europy w 4X
sierpień Turniej tenorów

Aż 45% mężczyzn i 30% kobiet w Pol-
sce ma nadwagę; 17% mężczyzn i 15%
kobiet cierpi na otyłość. Tylko co dzie-
siąty dorosły Polak uprawia jakikol-
wiek sport. Otyłość zwiększa ryzyko wy-
stąpienia takich chorób, jak nadciśnie-
nie tętnicze, miażdżyca, choroby serca
czy cukrzyca. Mogą pojawić się również
problemy z oddychaniem, a duża nad-
waga bardzo niekorzystnie wpływa na
nasz układ kostny. 
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Dynamicznie zmieniające
się otoczenie w jakim przy-
szło nam żyć, mocno odbie-
ga od czasów, gdzie związy-
waliśmy się z jednym
zakładem pracy przez całą

karierę zawodową. Ostra ry-
walizacja między pracowni-
kami, lepsze  możliwości za-
robku w nowej firmie czy też
potrzeba zmiany wykonywa-
nego zawodu ze względu na
kryzys gospodarczy i likwi-
dację firmy, to tylko niektóre
zjawiska wpisujące się na

stałe w naszą rzeczywistość.
Postęp technologiczny, 

a z nim wdrażane  najnowsze
techniki i metody, nie daje
szans na drodze kariery tym,
którzy uznali, że swoją edu-
kację zakończyli wraz z uzys-
kaniem  dyplomu uczelni. Do
wielu Polaków dociera świa-
domość, że niestabilny rynek
pracy stawia przed nami
nowe wyzwania. 

Coraz częściej ludzie 
- niezależnie od wieku i stażu
pracy - chcą mieć w swoim
zawodowym dossier dyplomy
z najróżniejszych zajęć spe-
cjalistycznych.

Na obecnym rynku pracy
doświadczenie i wiedza to
najbardziej poszukiwany to-
war. 

Pracownik stale pod-
noszący swoje kwalifikacje
teoretyczne i praktyczne, sta-
je się cenny dla pracodawcy.
Stajemy się niczym jedno-
osobowa firma, w którą naj-
pierw trzeba zainwestować,
aby pojawił się zysk. Ostatnio

coraz modniejsze jest twier-
dzenie, że inwestycja w sie-
bie to najlepszy kapitał na
przyszłość. 

Ostatnio pojawiła się nowa
grupa osób,  tzw. ,,łowcy
doświadczenia”, którzy świa-
domie planują rozwój swojej
kariery zawodowej i regular-
nie zmieniają pracę. Pracują
w jednej firmie 2-3 lata, a po-
tem szukają nowej okazji do
zdobywania nowych doś-
wiadczeń. W ich zaintereso-
waniu są 

tylko te firmy, w których
mogą osiągnąć więcej niż 
w poprzednich. W ostrej ry-
walizacji o dobrych pracow-
ników są również same firmy.
Te potrafią „wykradać” spe-
cjalistów od konkurencji,
kusząc ich lepszymi warun-
kami pracy lub prestiżowym
stanowiskiem.

Inna grupa nowej gene-
racji pracowników, to pra-
cownicy kontraktowi z wybo-
ru.  

Osoby takie cenią sobie
przede wszystkim nieza-
leżność. Są zatrudniane za-
zwyczaj na kontrakt, po to aby
coś stworzyć, poprawić lub
ulepszyć. Kiedy kończy się
projekt, zazwyczaj kończy
się także współpraca i za-
czyna poszukiwanie nowych
zleceń. 

Najgorszą sytuację mają
ludzie młodzi. Często
kończąc studia stają przed
dylematem, ich oczekiwania
były zbyt duże w stosunku do

realiów panujących na rynku
pracy. Aspiracje finansowe
wielu studentów co do za-
robku pierwszej pracy, sięgają
trzech tysięcy złotych. Lepszy
start na rynku pracy mają jed-
nak Ci studenci, którzy oprócz
nauki uczestniczyli w różne-
go rodzaju stażach, prakty-
kach. Takie praktyczne doś-
wiadczenia są cenione przez
pracodawców. Problemów
wcale mniej nie mają ludzie w
grupie tzw. 50 + . Zazwyczaj
w tym wieku wielu pracowni-

ków zaczyna stykać się 
z  konkurencją lepiej wy-
kształconych i chcących ry-
walizować młodych ludzi. Do
tego wszystkiego dochodzą
najnowsze technologie, z któ-
rymi starszy pracownik nie
potrafi sobie poradzić. Zatem,
jak można łatwo dostrzec,
otworzyła się nowa epoka, 
w której  bez względu na
wiek edukacja i doświadcze-
nie muszą towarzyszyć nam
przez całe życie. 

Elma�
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Nauka przez całe życie
Dyplom ukończenia studiów, dobre stanowisko pracy i wieloletnie doś-
wiadczenia to za mało. Dziś trzeba się wciąż kształcić i rozwijać zawodo-
wo, bo nic nie daje nam gwarancji na stałe zatrudnienie i karierę zawodową.
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Po pierwsze: 
sprawdź firmę.

Rozsyłając swoje CV
równocześnie do kilku lub
kilkunastu różnych firm
kandydaci zapominają lub
mylą się w tym, która 
z nich czym się zajmuje 
i podczas rozmowy łatwo
wychodzi ten błąd. Nie po-
trafią wówczas odpowie-
dzieć na pytanie dlaczego
wybrali tą firmę, dlaczego
chcą w niej pracować 
i w jaki sposób mogą
usprawnić w niej pracę,
dlatego też przed spotka-
niem z pracodawcą trzeba
koniecznie sprawdzić tą,
do której zostaliśmy za-
proszeni. Dobrze jest obej-
rzeć jej stronę internetową,
sprawdzić aktualności,
czym się dokładnie zaj-
muje, jaki jest jej profil, kto
jest jej szefem, itp.

Po drugie: naucz się 
o sobie opowiadać.
To, że wysłaliśmy swoje

CV i pracodawca się z nim
zapoznał nie wystarczy.
Musimy umieć się zapre-
zentować. Przygotowując
się do rozmowy warto jest
przećwiczyć mówienie 
o swoim wykształceniu,
doświadczeniu, a także 
o umiejętnościach i zain-
teresowaniach pod kątem
oczekiwań pracodawcy, do-
stosowując je do stano-
wiska, na które aplikujemy.
Warto wówczas podkreślać
swoje zalety i wykazać, że
jest się odpowiednią osobą
na dane stanowisko. 

Po trzecie: ubierz się
odpowiednio.

Według amerykańskich
specjalistów do spraw wi-

zerunku 55% tego na co
zwracamy uwagę poznając
nową osobę stanowi wy-
gląd, 38% zachowanie, 
a tylko w 7% zwracamy
uwagę na to, co ta osoba
ma do powiedzenia. Ubiór
nie dostosowany do sytua-
cji może skutecznie prze-
kreślić szansę na zatrud-
nienie. Najwięcej błędów
popełniają kobiety. Panie
powinny pamiętać o tym,
że zbyt krótkie spódniczki,
za duże dekolty, zbyt wy-
sokie obcasy, nadmiar
biżuterii i mocny, wieczo-
rowy makijaż nie są odpo-
wiednie na tę okazję, a po-
nadto mogą negatywnie
wpłynąć na jej wizerunek i
zniechęcić pracodawcę
przed jej zatrudnieniem.
Strój powinien być stono-
wany i elegancki, więc mini
spódniczki i szpilki muszą
zostać w szafie. Panowie
powinni natomiast pamię-
tać o tym, że spodnie dre-
sowe i dżinsy też zostawiają
w domu, a na rozmowę
kwalifikacyjną zakładają
garnitur, koszulę i krawat. 

Po czwarte: 
bądź punktualny.

Jeśli chcemy zrobić
dobre wrażenie, to z pew-
nością nie możemy się
spóźnić. Żadne tłumacze-
nia wtedy już nie pomogą.
Dobrze jest dzień wcześniej
sprawdzić dojazd do miejs-
ca, w którym odbędzie się
rozmowa kwalifikacyjna,
żeby wiedzieć gdzie to jest
i ile zajmuje przejazd. Naj-
lepiej dotrzeć na miejsce
przynajmniej 15 minut
wcześniej, żeby móc spo-
kojnie się przygotować 
i nie wpadać na ostatnią

chwilę. Trzeba mieć czas na
znalezienie pokoju, w któ-
rym będzie rozmowa, spoj-
rzenia jeszcze raz na swo-
je CV i na tak zwane
„złapanie oddechu”.

Po piąte: kontroluj 
swoje zachowanie.
W momencie, w któ-

rym przekroczyliśmy próg
firmy musimy być przygo-
towani na to, że nasze za-
chowanie jest obserwowa-
ne również przez innych
pracowników, np. przez
panie sekretarki, które roz-
mawiając z nami też zdo-
bywają, w sposób niefor-
malny, o nas informacje 
i obserwują nasze reakcje,
o czym później mogą opo-
wiedzieć swojemu szefowi,
a więc o tym jak dany kan-
dydat się zachowywał, czy
był nerwowy, co mówił, itp. 

Po wejściu do pokoju, 
w którym odbędzie się roz-
mowa kwalifikacyjna pa-
miętajmy o tym, żeby się
przywitać i przedstawić.
Pierwszy na powitanie rękę
wyciąga pracodawca, więc
jeśli to zrobi, to odwza-
jemniamy uścisk dłoni. Za-
wsze robi to osoba ważnie-
jsza ze względu na funkcję,
a więc przełożony w sto-
sunku do podwładnego.
Uścisk powinien być krót-
ki i zdecydowany (co będzie
świadczyło o naszej pew-
ności siebie i mocnym cha-
rakterze), a nie na tak
zwaną „śniętą rybę”. 

Ważne jest też, żeby
podczas rozmowy na-
wiązywać kontakt wzroko-
wy z pracodawcą, co będzie
świadczyło o naszej praw-
domówności, uczciwości 
i pewności siebie. 

Nie powinniśmy nato-
miast przerywać, wcho-
dzić w słowo i udowadniać
na siłę swoich racji. Abso-
lutnie niedopuszczalne jest
żucie gumy podczas roz-
mowy (brak szacunku dla
rozmówcy) czy spoglądanie
na zegarek (sugerowanie,
że nie mamy czasu na roz-
mowę). O naszym zdener-
wowaniu natomiast będzie
świadczyło między inny-
mi: kiwanie się na krześle,

stukanie palcami po stole
lub nogami o podłogę, ba-
wienie się długopisem oraz
nerwowe rozglądanie się
po sali.

Przede wszystkim po-

winno się spokojnie, z uś-
miechem prowadzić roz-
mowę. Umieć ciekawie mó-
wić o sobie i konkretnie od-
powiadać na pytania. Bar-

dzo ważne jest nawiązanie
dobrych relacji i wzbudze-
nie zaufania, dzięki czemu
zrobimy dobre wrażenie
na pracodawcy.

Pięć warunków 
profesjonalnej rozmowy
kwalifikacyjnejdr Aneta 

Kazanecka

dr Aneta Kazanecka – politolog, specjalista ds. kreowania wizerunku i komunikowa-
nia politycznego, Prorektor ds. studentów w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządza-
nia i Przedsiębiorczości, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strate-
gicznych.

R E K L A M A

Zrobienie dobrego wrażenia podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, to połowa sukcesu. Resztę stanowi to,
co mamy do zaoferowania firmie, czyli nasza wiedza,
doświadczenie i umiejętności oraz przysłowiowe
szczęście. Jednak w sytuacji bezpośredniego kontaktu
z potencjalnym pracodawcą, a więc właśnie podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, liczyć się będzie głównie to
jak się zaprezentujemy, jak będziemy się zachowywać
i reagować. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby być
dobrze przygotowanym i zastosować się do pięciu pod-
stawowych zasad. 



Uczelnia� Zawodowa
Zagłębia� Miedziowego�
w�Lubinie,�jest�jedną�z�nie-
licznych�Uczelni�w�Polsce,
która�konsultuje�program
kształcenia�Uczelni�wspól-
nie� w� przedstawicielami
największych� pracodaw-
ców�w�Regionie.�Powodem
jest� chęć� wykształcenia
studentów,�tak�by�byli�ak-
ceptowani�przez�rynek�pra-
cy�i�dobrze�do�niego�przy-
gotowani.

Celem strategicznym Kon-
wentu działającego w murach
Uczelni Zawodowej Zagłębia
Miedziowego w Lubinie jest
wspólne wypracowanie no-
watorskich programów
kształcenia na UZZM, a co za
tym idzie właściwe wy-
kształcenia studentów by od-
powiadało wymogom rynku
pracy.

- Dzięki tej współpracy
mam nadzieję, że powstaną

nowe programy, nowe kie-
runki kształcące studentów
na których czekać będą pra-
codawcy, a tym samym stu-
denci i absolwenci naszej
Uczelni będą konkurencyjni
na rynku pracy – tłumaczy
Bogusław Szyszka, Prze-
wodniczący Konwentu.  
– Jest to bardzo istotny krok
na drodze ku lepszemu zro-
zumieniu się nawzajem śro-
dowiska akademickiego i biz-
nesowego. Otwarta została

furtka do tego by pracodaw-
cy aktywnie wpływali na pro-
gramy studiów na UZZM 
w Lubinie i zyskiwali kadrę na
najwyższym poziomie – do-
daje Bogusław Szyszka. 

Unikatowy� kierunek
Górnictwo� i� Geologia� (!)�
i�kilkanaście�atrakcyjnych
specjalności.

Do niedawna na rynku
studiów technicznych,
zwłaszcza górniczych, liczyły
się wyłącznie dwie placówki
w Polsce. Natomiast 10 lat
temu powstała kolejna uczel-
nia wyższa (red. Uczelnia
Zawodowa Zagłębia Mie-
dziowego w Lubinie), która
jest w stanie kształcić bardzo
dobrych inżynierów. UZZM
jest jedną z zaledwie czterech
Uczelni w Polsce oferujących
kandydatom na studia kieru-
nek Górnictwo i Geologia, w
tym aż 5 specjalności do wy-
boru. Co więcej? W roku
akademicki 2012/2013 lu-
bińska Uczelnia prowadzi już
nabór na cztery kierunki: Za-
rządzanie, Pedagogika, Za-
rządzanie i Inżynieria Pro-
dukcji oraz wspomniane Gór-
nictwo i Geologia. W ramach

ogólnych kierunków Uczelnia
daje możliwość wyboru jednej
z 16 oferowanych specjal-
ności. W tym roku placówka
oferuje aż�6�nowości!
-�Elektrotechnika�
w�Górnictwie,
-�Wiertnictwo�Górnicze�
i�Geologiczne,
-�Rachunkowość�
i�Zarzą-dzanie�Finansami,
-�Zarządzanie�Kadrami,
-�Pedagogika�Resocjaliza-���
cyjna�i�Socjoterapia,
-� Terapia� Pedagogiczna�
i�Pedagogika�Opiekuńczo-
Wychowawcza.�

A jak wyglądają tendencje
rekrutacyjne? 

- Od kilku lat widzimy duży
wzrost zainteresowaniem na-
szymi kierunkami technicz-
nymi, tj. Górnictwem i Geo-
logią oraz Zarządzaniem 
i Inżynierią Produkcji – przy-
znaje Maria Paszkowska,

Wicekanclerz Uczelni Zawo-
dowej Zagłębia Miedziowego
w Lubinie. – Możemy wnio-
skować, że wynika to z za-
potrzebowania rynku pracy
oraz potencjału jaki drzemie
w tym obszarze. Jednak nie
narzekamy też na kierunki
społeczne, w tym Pedagogi-
kę, a także Zarządzanie – do-
daje Wicekanclerz.

Warto podkreślić, że dzię-
ki zróżnicowanym kierunkom,
możliwości wyboru specjal-
ności, rozwijaniu praktycz-
nych umiejętności, a także
programowi kształcenia
uwzględniającego sugestie
ze strony środowiska bizne-
sowego, Uczelnia Zawodowa
Zagłębia Miedziowego w Lu-
binie jest placówką oferującą
wysoki poziom kształcenia 
i przygotowującą do pracy 
w Regionie.

Marta�Dec
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Uczelnia, która kształci 
na potrzeby pracodawców

Wykorzystaj stres 
jako atut

Co ciekawe, w społe-
czeństwie stres jest po-
strzegany jako coś nega-
tywnego, tymczasem
wszystko zależy zarówno
od osoby poddanej streso-
wi, jak również od na-
tężenia oraz długości sy-
tuacji stresogennej; stres
silny lub długotrwały może
prowadzić do zmian w psy-
chice i ciele człowieka. 
W przypadku, kiedy ana-
lizujemy tzw. stres szkolny,
możemy go określić jako
zdarzenie krótkotrwałe;
odbiór stresu zależy jed-
nak od osoby, która znaj-
duje się w niewygodnej
sytuacji. Zazwyczaj, co cie-
kawe, optymalny stres
zwiększa nasze możliwoś-
ci i powoduje, że jesteśmy
bardziej efektywni – jest to
tak zwana reakcja pobu-
dzająca, eustresowa. Wie-
le osób jednak ma do czy-
nienia z sytuacją dystre-
sową, czyli taką, która
wprowadza w stan paniki,
paraliżuje człowieka i spra-
wia, ze jest on niezdolny do
działania – w tym przy-
padku np. zdania egzami-
nu – nawet, gdy jest do
niego odpowiednio przy-
gotowany. Aby móc zwal-

czyć negatywny stres oraz
przekuć go na pozytywną
reakcję (eustres), dobrze
jest znaleźć kilka sposobów
na to, jak pokonać stres.

Jak radzić sobie ze
stresem?

Przede wszystkim, kie-
dy już poznaliśmy wroga,
musimy zdać sobie sprawę
z tego, że stres jest czymś,
co możemy bez problemu
pokonać; to przekonanie
na pewno pomoże nam 
w walce ze stresem. Pole-
cane sposoby na stres są
różne, do najciekawszych
należą:
wizualizacja – na kilka
tygodni przed stre-
sującym nas egzaminem
zaczynamy codziennie
powtarzać wizualizację
sceny egzaminu; tak jed-
nak ją kreujemy, abyśmy
mogli się do niej pozy-
tywnie nastawić oraz aby
stworzyć sobie w myślach
obraz łatwego, z sukce-
sem zdanego egzaminu,
który w ogóle nas nie
stresuje; 
zmiana otoczenia – re-
gularne wyjścia na spa-
cer są doskonałym spo-
sobem na odprężenie 
i zaprzestanie myślenia 
o stresującej sytuacji; 

system nagród – jest to
kolejna ciekawa metoda
radzenia sobie ze stre-
sem; w myślach obiecu-
jemy sobie pewną na-
grodę, czynność czy rzecz
sprawiającą nam przy-
jemność, na którą sobie
pozwolimy, jeśli uda nam
się pokonać stres 
w określonej sytuacji; 
koncentracja – w tej
metodzie ważne jest, aby
skoncentrować się na ja-
kimś działaniu – jest to
szczególnie przydatne w
momencie, kiedy już cze-
kamy na egzamin. Wy-
starczy np. zacząć odli-
czać liczby od 30 do 
1 albo wykonać proste
zadanie matematyczne. 

źródło: Fiszkoteka

Stres nie zawsze ma złe oblicze
R E K L A M A �

"Absolwenci�Uczelni�Zawodowej�Zagłębia�Miedziowego�w�Lubinie"�

tel. 76 749 89 29  
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Nawet 12 lat pozba-
wienia wolności grozi 28-
letniemu mieszkańcowi
Wałbrzycha, który ude-
rzył w głowę i wepchnął
do rowu 75-letnią kobietę.
Następnie ukradł z jej po-
dwórka 5 kur wartości
150zł.

9 czerwca 2012 roku
funkcjonariusze Wydziału
Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu,
bezpośrednio po zgłosze-
niu zatrzymali 28-letniego
mężczyznę. 28-latek ude-
rzył w głowę i wepchnął do
rowu 75-letnią kobietę a
następnie ukradł z jej po-
dwórka 5 kur wartości
150zł. 

W czasie przesłuchania
mężczyzna tłumaczył, że
wcześniej pies tej kobiety
zagryzł mu 5 kur. 

On chciał się z nią tyl-
ko „dogadać” odnośnie
odszkodowania. O dal-
szych losach mężczyzny
zadecyduje sąd. Za po-
pełnione przestępstwo
grozi mu kara do 12 lat
pozbawienia wolności.

Źródło: KMP w Wałbrzychu

Policjanci z Boguszowa
Gorc zatrzymali 14-letnie-
go chłopca. Jego ofiarami
byli koledzy ze szkoły i po-
dwórka. 

W pierwszej dekadzie
marca br 14-latek grożąc
pobiciem zabrał swojemu
rówieśnikowi odtwarzacz
MP3 wartości 300zł. Po-
krzywdzony chłopiec do-
piero teraz przyznał się ro-

dzicom, że od dłuższego
czasu jest zastraszany 
i okradany przez swojego
kolegę.   W sumie 14-lat-
kowi udowodniono 13 wy-
muszeń rozbójniczych.
Jego ofiarami byli koledzy
ze szkoły i podwórka. Za-
bierał im pieniądze i co
cenniejsze rzeczy.

Źródło: KMP w Wałbrzychu

Nowy Kodeks Hammurabiego – kura za kurę

W ramach zabezpie-
czenia przez Policję Mist-
rzostw Europy w Piłce
Nożnej – UEFA EURO
2012 – dolnośląskich
funkcjonariuszy wspie-
rają  m.in. policyjni jeź-
dźcy na koniach. 

Do Wrocławia przyje-
chało 14 policjantów 
z województw śląskiego 
i łódzkiego. Policyjni jeź-
dźcy  pełnią głównie
służbę na obszarach zie-
lonych, których we
Wrocławiu jest sporo. 

Zanim funkcjonariu-
sze rozpoczęli patrolo-
wanie terenu uczestni-
czyli w odprawie służbo-
wej, gdzie zostali zapo-
znani z zadaniami oraz
rejonami, w których
będą pełnić służbę. 

Policyjne prewencyj-
ne patrole konne  można
spotkać w strefach zielo-
nych większości wrocław-

skich dzielnic. Zwierzęta
są specjalnie szkolone do
działania w różnych wa-
runkach, również wy-

magających kontaktu 
z ludźmi. 
Źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl

Policyjne patrole konne na Euro we Wrocławiu

Policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn podej-
rzanych o zabójstwo. 

Bili po całym ciele czym
popadnie - rękami, de-
ską, butelką, sprawcy to
dwaj mężczyźni

w wieku 18 i 20 lat.
Zostali już tymczasowo
aresztowani na 3 miesiące.
Tłumaczyli, że byli pijani 
i „coś im odbiło”.Teraz gro-
zić im może nawet dożywo-
cie.

Policjanci Wydziału
Kryminalnego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze w wyniku prowa-
dzonych działań zatrzy-
mali dwóch mężczyzn 

w wieku 18 i 20 lat, po-
dejrzanych o zabójstwo.
Do zdarzenia doszło 
w nocy z 26 na 27 maja
2012 roku w Karpaczu, w
jednym z opuszczonych
budynków, gdzie spał po-
krzywdzony. Sprawcy
weszli do tego budynku 
i bez żadnego powodu ska-
towali przebywającego 
w nim mężczyznę. Bili po
całym ciele czym popadnie
- rękami, deską, butelką.
W wyniku pobicia po-
krzywdzony zmarł. Infor-
mację o tym zdarzeniu
Policja otrzymała po kilku
godzinach. Funkcjonariu-
sze rozpoczęli poszukiwa-

nia sprawców przestęp-
stwa. Policjanci ustalili 
i zatrzymali podejrzanych
o zabójstwo już następne-
go dnia. Mężczyźni trafili
do policyjnego aresztu.
Przyznali się do przestęp-
stwa. Tłumaczyli, że byli
pijani i „coś im odbiło”. Te-
raz grozić im może nawet
dożywocie. Na wniosek
Prokuratury Rejonowej w
Jeleniej Górze sąd zasto-
sował wobec nich tymcza-
sowy areszt na 3 miesiące. 

Źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl

Skatowali człowieka na śmierć

Policjanci z wałbrzy-
skiej „piątki” zatrzymali
62-letniego mężczyznę,
który wykorzystując
otwarte drzwi i sen sąsia-
da, wszedł do jego miesz-
kania i okradł go. O dal-
szych losach mężczyzny
zadecyduje sąd. Za po-
pełnione przestępstwo gro-
zi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

7 czerwca 2012 roku
policjanci z wałbrzyskiej
„piątki” zostali poinformo-
wani przez 54-letniego
mieszkańca Wałbrzycha,
że z jego mieszkania skra-
dziono trzy telefony ko-

mórkowe, dwa odtwarza-
cze DVD oraz radio.
Mężczyzna wycenił straty
na prawie 1200zł. 

Bezpośrednio po przy-
jęciu zawiadomienia 
o przestępstwie policjanci
podjęli czynności zmie-
rzające do zatrzymania
sprawy kradzieży. Na pod-
stawie dobrego rozeznania
środowiska ustalili i za-
trzymali 62-letniego
mężczyznę, sąsiada po-
krzywdzonego. 62-latek
przyznał się do przestęp-
stwa. Jak wyjaśnił, wyko-
rzystując otwarte drzwi 
i sen sąsiada, wszedł do

jego mieszkania i zabrał,
co cenniejsze rzeczy.
Wszystko sprzedał przy-
padkowym ludziom, 
a uzyskane w ten sposób
pieniądze przeznaczył na
alkohol. 

O dalszych losach
mężczyzny zadecyduje
sąd. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolnoś-
ci.

Źródło: KMP w Wałbrzychu

Nie śpij, bo Cię okradną

Zastraszał i okradał swoich kolegów 

Do 5 lat pozbawienia
wolności może grozić 28
letniemu mieszkańcowi
Strzegomia, za posiada-
nie narkotyków. W jego
mieszkaniu funkcjonariu-
sze odnaleźli 800 porcji
amfetaminy oraz małą
plantację konopi. 

Policjanci z Wydziału
Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Świd-
nicy wspólnie z funkcjo-
nariuszami z Izby Celnej
we Wrocławiu, w trakcie
realizacji sprawy związanej
ze zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej, za-
trzymali 28 letniego miesz-
kańca Strzegomia.
Mężczyzna w szufladzie
biurka miał ukryte dwa
zawiniątka. Biały proszek,

który znajdował się 
w każdej paczce, po prze-
prowadzeniu badań na te-
sterach narkotykowych
okazał się amfetaminą. 
W sumie 800 porcji tego
narkotyku zabezpieczone
zostało przez funkcjona-
riuszy. 

W trakcie dalszych
czynności do których
użyto psa do wykrywania
zapachu narkotyków, 
w jednym z pomieszczeń
strychowych ujawnione
zostały sadzonki konopi.

W naświetlonym i zabez-
pieczonym pomieszczeniu
w doniczkach rosły kono-
pie. W sumie zabezpie-
czonych zostało 13 roślin,
które zostaną przesłane
do analizy. 

28-letni mężczyzna zos-
tał zatrzymany do wyjaś-
nienia w policyjnym aresz-
cie. 

Za czyn, którego się do-
puścił może mu grozić na-
wet do 5 lat pozbawienia
wolności. 

Źródło: swidnica.policja.gov.pl

800 porcji amfetaminy i plantacja konopi

R E K L A M A
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Miasto – miejsce, gdzie
ptaki żyją na stałe

Ptaki zamieszkiwały
miasta już od niepamięt-
nych czasów, tu znajdo-
wały doskonałe warunki
do życia. Pojawiały się 
w miejskiej zabudowie ko-
lejne gatunki wraz z tym,
jak człowiek degradował
ich naturalne środowisko.
Odnajdywały w terenie
zurbanizowanym sztucznie
zbudowane architekto-
niczne konstrukcje, gdzie
woda, zieleń czy zabudowa
stawała się ich nowym śro-
dowiskiem. Ptaki potrafiły
się przystosować do życia
w mieście blisko człowieka.
Duże znaczenie w tym pro-
cesie miały takie czynniki
jak bogactwo pożywienia 
i zabudowa, pozwalająca
im się schronić.

W zależności od gatun-

ków ptaków i ich prefe-
rencji, odnajdywały one
różne miejsca w mieście,
aby tworzyć tam swoje
siedliska. W terenie, gdzie
występowała zieleń, np.
parki, znajdowały swoje
miejsce do życia gawrony
czy sikorki. W ogrodach
swoje siedliska budowały
drozdy, kosy, sójki, a cza-
sem również sowy uszatki.
W zabudowie miejskiej
osiadały się wróble, pus-
tułki, pójdźki, płomyków-
ki, jaskółki i jerzyki. Nato-
miast na terenach rude-
ralnych pojawiły się świer-
gotki polne, białorzytki 
i kląskawki.

Coraz mniej ptaków 
w mieście

W ostatnich latach pta-
ki są dziesiątkowane na-
rastającymi pracami re-

montowymi obiektów. Re-
monty i ocieplenia pozba-
wiają ptaki miejsc, gdzie
przez dziesiątki lat miały
swoje siedliska. Nierzadko
podczas remontu zrzuca-
ne są gniazda wraz z pis-
klakami, zaklejane są
szczeliny i zakładane krat-
ki na otwory wentylacyjne.
Niszczenie lęgów i doko-
nywana eksterminacja se-
tek par wielu gatunków
ptaków w najbliższej przy-
szłości spowoduje, że nad
naszym niebem zapanuje
cisza i pustka.

Najbardziej już ucier-
piały jerzyki, jaskółki 
i wróble. Jerzyki i jaskółki,
które przylatują do nas 
z południowej Afryki na
okres lęgowy, nie odnaj-
dują swoich miejsc, w któ-
rych co roku mogły budo-
wać gniazda. Ludzie częs-
to zrzucają z okien przy-

gotowane lęgowiska ja-
skółek. Populacja wróbli 
w ostatnich 20 latach zma-
lała o 30%. Na obiektach
remontowanych, gdzie
swoje siedliska mają ptaki,
według obowiązujących
przepisów należy zawiesić
budki lęgowe. W wielu
miastach tworzone są 
i realizowane specjalne
programy, podczas któ-
rych uświadamia się właś-
cicieli obiektów i dokonu-
je się montażu specjal-
nych domków dla ptaków.

Oto przykłady ulubio-
nych miejsc niektórych
miejskich ptaków, gdzie
budują swoje siedliska:

wróbel i mazurek
- gnieżdżą się w szczeli-
nach i stropodachach.
Szpak – preferuje zaka-
marki w elewacjach, stro-
podachach. Kawka - za-
siedla kominy, otwory wen-
tylacyjne, nieużytkowane
strychy i stropodachy. Ja-
skółka oknówka- naj-
częściej buduje gniazda
we wnękach okiennych.
Można je również zoba-
czyć pod gzymsami bu-
dynków i balkonami. Je-
rzyk to gatunek, dla któ-
rego wysokie budynki
mieszkalne w miastach są
głównym miejscem za-
gnieżdżania. Zakładają
gniazda w szczelinach pod
rynnami, dachówkami
oraz w stropodachach 
o otworach wentylacyj-
nych. Pustułka – zajmuje
dość duże otwory, półki
betonowe, zagłębienia
okienne, wieże kościelne
itp. Płomykówka, pójdź-
ka - to coraz rzadsze ga-
tunki sów, które także wy-
korzystują budynki do
zakładania gniazd. Można

się ich spodziewać szcze-
gólnie na terenach pod-
miejskich i rolniczych.
Kopciuszek i pliszka
siwa - to małe ptaki wiel-
kością zbliżone do wróbli,
zakładające gniazda 
w otwartych zakamarkach
budynków, np. na belkach
stropowych, załomach
muru, otworach wentyla-
cyjnych. Sikory modra 
i bogatka - także mogą wy-
korzystywać szczeliny 
i otwory w budynku.

Prawo po stronie 
ptaków, Sądy wydaja

pierwsze wyroki

Przepisy prawa nakła-
dają obowiązki na ekipy
budowlane, aby w przy-
padku remontów i ociepleń
obiektów zakładać spe-
cjalne budki lęgowe. Jed-
nak niewiele firm się do
tego dostosowuje. W przy-
padku, gdy odpowiednie
instytucje zaczną doku-
mentować łamanie prze-
pisów prawa, dla firm bu-
dowlanych sprawa nie bę-
dzie prosta.

Zamurowywanie pta-
ków, zrzucanie gniazd 
z pisklętami podczas robót
termomodernizacyjnych
zgodnie z artykułem 35
Ustawy o ochronie zwierząt
z 21 sierpnia 1997 (tekst
jednolity Dz.U.2003, Nr
106, poz. 1006, ze zm.)
określa konkretne sankcje
za złamanie prawa.  Jeśli
sprawca działa ze szcze-
gólnym okrucieństwem,
kara pozbawienia wolnoś-
ci może wynieść 2 lata. Do-
datkowo sprawcy grozi
utrata mienia służącego
do popełnienia przestęp-

stwa, co może oznaczać
np. utratę narzędzi bu-
dowlanych firmy wyko-
nującej prace itp. Sąd
może orzec nawiązkę na
cel ochrony przyrody 
w wysokości do 2500 zł.
Sądy w Polsce już skazują
pracowników budowla-
nych. Gorzej jest z urzę-
dami mającymi w statucie
respektowanie prawa pta-
ków. Jak opisała Gazeta
Wyborcza -  kary od 6 do
10 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym
zawieszeniem ich wyko-
nania oraz kary grzywny
(kierownik budowy 5 tys.
zł, pracownicy po 3 tys. zł.)
orzeczono wobec pracow-
ników budowlanych i kie-
rownika budowy za zabicie
jerzyków - taki wyrok wy-
dał szczeciński sąd. Poza
tym sąd obciążył ich kosz-
tami procesu. Świadkowie
zeznawali, że robotnicy py-
tani o jerzyki odpowiadali:
"przez kilka ptaszków nie
będziemy wstrzymywać in-
westycji". Twierdzili też, że
gonią ich terminy. Gorzej
sprawa wygląda w regio-
nalnych urzędach. Dla
urzędników w Wałbrzy-
chu, Świdnicy czy
Dzierżoniowie  przepisy
jakby nie istnieją. Firmy
budowlane, pomimo że nie
zakładają budek lęgowych
na remontowanych obiek-
tach, nie są karane.
Zgłaszanie do prokuratu-
ry przypadki usuwania
gniazd z pisklakami i za-
murowywania żywcem
ptaków póki co spoczy-
wają na barkach wrażli-
wych mieszkańców.

Dariusz Gustab 

R E K L A M A

Jedne gatunki ptaków mieszkają z nami w mieście przez cały rok, inne przylatują
tu z daleka, aby wychować potomstwo. Ptaki, do których przyzwyczailiśmy się,
wkrótce mogą już całkowicie zniknąć z miejskiego krajobrazu. Zmniejszają się po-
pulacje kolejnych gatunków, a to wszystko dzięki nieodpowiedzialnej działalności
firm budowlanych, które nagminnie łamią przepisy, a urzędnicy udają, że pro-
blemu nie widzą. Kiedy ptaki znikną z miejskiego krajobrazu, w ich miejsce po-
jawią się plagi robaków i much.

Eksterminacja ptaków w mieścieEksterminacja ptaków w mieście
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Sarly Adre bin Sarkum
–malajski architekt - zna-
lazł  rozwiązanie, które
pozwoli zasiedlić dna
oceanów. Odważny pro-
jekt nosi nazwę HO2+
zakłada powstawanie
obiektów przypomi-
nających obecne wie-
żowce, jednak te nowe
będą  będą zagłębiać się
w dnie morskim. Budy-
nek może sięgać nawet
380metrów w głąb wody.

Ponad powierzchnią wody
znajdzie się tylko jego
wierzchołek.

Budynek zakończony
jest podwodnymi wy-
pustkami, ich zadaniem
jest utrzymanie stabil-

ności podwodnego obiek-
tu. Mają one również inne
zastosowanie, służą  do
pozyskiwania energii elek-
trycznej, dzięki prądom
głębinowym. Ta część,
która wystaje nad po-
wierzchnią wody prze-
znaczona jest jako prze-
strzeń np. na zabudowa-
nia rolnicze, sady, ogrody.
W tej części będzie rów-
nież zainstalowany sys-
tem uzdatniania wody de-

szczowej w pitną. Przy-
szłość na pewno przynie-
sie nam wiele najnow-
szych zastosowań w bu-
downictwie, obiekty będą
naszpikowane nowo-
czesną technologią.  Już

teraz ilość sprzętu elek-
tronicznego wokół nas
jest ogromna, a futury-
styczne przewidywania
zakładają, że niemal
każdy nasz ruch wspo-
magany będzie przez
techniczne urządzenia. W
najbliższych dziesięciole-
ciach budownictwo
przeżyje rewolucję. Już
dziś można poczuć ten
smak w Vivoorde koło
Brukseli, tam powstaje
budynek o nazwie Living
Tomorrow. Projekt jest
wytworem najbardziej in-
nowacyjnych firm z bran-
ży technologicznej i praw-
dziwą świątynią zwolen-
ników high-tech. Nasy-
cenie technologią domów
przyszłości jest wręcz
przytłaczające – znajdują
się tam ogromne wielo-
funkcyjne ekrany oraz
liczne czujniki ruchu, mi-
kro- urządzenia reagujące
na nasz głos, powodując
uruchomienie sprzętu co-
dziennego użytku.  Domy,
w jakich zamieszkają
przyszłe pokolenia, nie
będą bogato ozdobione,
na ścianach nie będzie
obrazów, a jedynie ekra-
ny. Zabraknie również
tradycyjnych mebli i de-
koracji. Obecnie już dziś
podobną tendencję
można zaobserwować 
w nowoczesnych miesz-
kaniach, gdzie panuje za-
sada „im mniej, tym le-
piej”. Obiekty budowlane
przyszłości - to w każdym
calu maksymalizacja
oszczędności energii 
i wody, a  jednocześnie
największa próba  ich po-
zyskiwania ze środowis-
ka. Agnes 

Domy przyszłości
To, co dziś nas jeszcze zachwyca w architekturze, 
już wkrótce może stać się reliktem przeszłości, ustępując
miejsce budynkom rodem z filmów science-fiction.

R E K L A M A �
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Ogród bez względu na
funkcję wymaga czasu i mu-
simy lubić w nim pracować,
kosić trawę, dbać o rośliny,
przycinać gałęzie. W ogrodzie
nie może być przypadkowych
elementów, każdy szczegół
musi być przemyślany. Źle
zaprojektowany nie przyniesie
nam radości i komfortu prze-
bywania w nim. Niefunkcjo-
nalne ścieżki, zbyt małe ta-
rasy czy altany nie sprawdzą
się w użytkowaniu, a ogród
wyda się niewygodny i źle
urządzony. 

Obecne trendy w urządza-
niu przestrzeni wokół domu
to natura.   Rośliny wyzwalają
się z modnych dotychczas
architektonicznych kształtów,
a formowana zieleń występuje
już tylko jako pojedyncze ak-
centy. Nie powinna pojawiać
się w formie, którą ukształto-
wał człowiek a raczej przy-
pominające naturalne kraj-
obrazy. Mile są widziane roś-
liny, które zbliżają do natury 
i kształtują obraz ogrodu np.

sosny o naturalnym po-
kroju, dziewanny, brzozy,

maki, rdesty. Dawny obraz
sterylnego ogrodu dziś ma
urzekać swoją naturalnością
i pięknem. 

Należy pamiętać, że nie
wszystkie rośliny będą chciały
wzrastać w naszym ogro-
dzie, dlatego należy bacznie
zaobserwować jaka roślin-
ność występuje obok w natu-
rze. Nasze rośliny muszą być
dobrane do podłoża gleby 
i warunków panujących. Eko-
logia ma być motywem dla
projektowania ogrodu, więc
nie może zabraknąć warun-
ków sprzyjających do two-
rzenia siedlisk dla ptaków. 

Kolejnym elementem, jaki
dziś dominuje w projektowa-
niu ogrodu, to trend recyklin-

gowy. Pokazuje, że w ogro-
dzie można wykorzystać wie-
le materiałów przeznaczo-
nych do wyrzucenia oraz
uprawiać rośliny użytkowe.

W nowoczesnym ogro-
dzie nie może również za-
braknąć akcesoriów sprzy-
jających wypoczynkowi, 
a więc mebli ogrodowych.
Dbałość o ich dobór musi
być równie staranny, jakbyś-
my tworzyli dodatkowe ze-
wnętrze pomieszczenie.  
W każdym ogrodzie, nawet
urządzonym w swobodnym
stylu, pojawić się musi woda
w bardzo nowoczesnym wy-
daniu – tafli, stołów i piono-
wych ścian.

Elma

AArrttyykkuułłyy  ooggrrooddoowwee,,  ppoo  kkttóórree  kklliieennccii  MMAAKKRROO  ssiięęggaajjąą  nnaajjcchhęęttnniieejj  ttoo::
* kolekcja mebli tarasowych i ogrodowych, w tym rattanowe, drewniane i metalowe 
* kolekcja wewnętrznych i zewnętrznych donic ceramicznych, rattanowych i cynkowych 
* maszyny ogrodowe od glebogryzarki, pilarki po kosiarki elektryczne i spalinowe 
* szeroka oferta grilli węglowych, podpałek, węgla i brykietu 
* ziemia, nawozy, nasiona, cebulki kwiatowe i inne akcesoria do pielęgnacji balkonu oraz ogrodu 
* kwitnące kwiaty wiosenne, np. prymulka, żonkil, hiacynt, azalia
* baseny, akcesoria i chemia basenowa

NNaa  llaattoo  ppoolleeccaammyy  sszzcczzeeggóóllnniiee:
Fotel wiszący rattanowy o smukłej sylwetce i wygodnym kształcie. 
Meble ogrodowe zwłaszcza z kolekcji aluminiowych Tarrington House, które podążając za wymagającą  
modą przyciągają żywymi barwami orange, fuksji, turkusu i miętowej zieleni.
Kolekcje mebli drewnianych, a wśród nich szczególnie skrzynię drewnianą z drzewa eukaliptusowego 
olejowanego, której wierzch wyłożony jest gumą chroniącą przed nieproszonym deszczem. Świetnie  

komponuje się ona z funkcjonalnym barkiem.

DDllaa  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwyymmaaggaajjąąccyycchh  kklliieennttóóww  zz  bbrraannżżyy  pprrooffeessjjoonnaallnneejj  ssppeeccjjaallnniiee  pprrzzyyggoottoowwaalliiśśmmyy  lliinniięę
pprroodduukkttóóww  HHiinnee  LLiinnee. Meble te spełniają wymagania norm europejskich w zakresie bezpieczeń-
stwa użytkowania. Zastosowanie właściwych materiałów, dobra konstrukcja, wytrzymałość 
i trwałość pozwalają na wykorzystanie ich w miejscach użyteczności publicznej, czyli w ogród-
kach restauracyjnych, kawiarniach i pubach.

KKaattaalloogg  MMeebbllii  OOggrrooddoowwyycchh  KKoolleekkccjjaa  22001122,,  ww  kkttóórryymm  zzaapprreezzeennttoowwaannaa  jjeesstt  sszzeerrookkaa  ooffeerrttaa  mmeebbllii,,  
ddoossttęęppnnaa  jjeesstt  ww  hhaallaacchh  MMaakkrroo  oorraazz  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..mmaakkrroo..ppll

MAKRO�Cash�&�Carry�Polska�S.A.
ul.�Szczawieńska�1�
58-310�Szczawno-Zdrój�
Polska
Tel.:�+48�(74)�886�55�00�
Fax:�+48�(74)�88�65�573

Jak urządzić ogród
Przystępując do projektowania ogrodu należy określić jego przeznaczenie.
Musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcje będzie pełnił. 
Czy zamierzamy stworzyć kolekcje roślin, które będziemy pielęgnować 
i cieszyć się jak rosną, czy też będzie to miejsce do aktywnego spędzania
czasy np. zabawy z dziećmi, przyjęcia ze znajomymi. 
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Coraz większą wagę
przykłada się do ekologii,
w tym także w zakresie
budowania i wyposażania
domów w energooszczęd-
ne materiały. Wyposażając
dom, oprócz żarówek czy
sprzętu AGD warto  zwró-
cić uwagę na energoosz-
czędne baterie łazienkowe
czy kuchenne. Baterie jed-
nouchwytowe, powodują
mieszanie wody ciepłej 
z zimną, tak aby stru-
mień wody o pożądanej
temperaturze płynął jak
najszybciej. W bateriach
takich czas mieszania wy-
nosi ok. 3 sekund, przy
dobrej jakości baterii już
po jednej sekundzie. Na-
stępnymi typami baterii
energooszczędnych są ba-
terie, gdzie zastosowano
tzw. perlatory. Baterie ta-
kie wyposażone są w sitka,
które mieszają wodę z po-
wietrzem, co powoduje
znaczne zmniejszenie
zużycia wody - od 15 do
60%. Następny typ baterii
to baterie z eko-przycis-
kami. Tego typu rozwiąza-
nie ma na celu wyregulo-
wanie strumienia wody,
tak żeby jak najbardziej go
ograniczyć. Rozwiązanie
to jest dobre dla rodzin 

z dziećmi, które mają pro-
blem z wielkością stru-
mienia. Dodatkowo eko-
przycisk pozwala na ogra-
niczenie zużycia ciepłej
wody. Oszczędność zużycia
wody  przy zastosowaniu
tego typu baterii wynosi
ok. 40%,  Poza bateriami
takimi jak jednouchwyto-
we, z perlatorem czy  eko-
przyciskami, godne uwagi,
są baterie bezdotykowe,
posiadające przymiot naj-
bardziej energooszczęd-
nych. Mimo iż ten typ ba-
terii spotykany był prak-
tycznie wyłącznie w pub-
licznej toalecie, coraz wię-
cej osób korzysta z tego
rozwiązania w swoich do-
mach.  Dzięki wbudowanej
fotokomórce, strumień

wody zaczyna płynąć 
uruchamiany automa-

tycznie przez czujnik pod-
czas gdy wsuniemy ręce
pod kran zaś przestaje,
kiedy się je cofnie. 

Pozwala to na zmniej-
szenie wody o 40-50%.
Wprawdzie do zasilania
fotokomórki niezbędna jest
bateria 6V, to jednak nie
ma to wpływu na funk-
cjonalność czy energoosz-
czędność tego typu baterii.
Baterię bezdotykową wy-
różnia jeszcze jedna rzecz.
Jej zastosowanie pozwala
na utrzymanie najwyższe-
go poziomu higieny, po-
przez bezdotykowe otwie-
ranie i zamykanie stru-
mienia wody. Agnes 

Jak oszczędnie używać wody

R E K L A M A �

R E K L A M A �
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O ile będąc właścicielem
domu mamy całkowitą
możliwość decydowania 
o zasadności czy sposobie
jego ocieplenia, o tyle to już
nie takie proste, gdy miesz-
kamy w zabytkowej ka-
mienicy czy budynku wie-
lorodzinnym. Tu niejedno-
krotnie dla przeprowadze-
nia jakichkolwiek czyn-
ności termomodernizacyj-
nych potrzeba albo zgody

konserwatora, albo jedno-
myślności większości lo-
katorów. Tymczasem
pierwsze chłody stają się
rzeczywistością dnia co-
dziennego. Jak w tej sy-
tuacji zadbać o komfort
cieplny pomieszczeń?

Skoro nie można ina-
czej, warto rozważyć izola-
cję od wewnątrz. Roz-
wiązanie to pozwala za-

pewnić odpowiedni kom-
fort cieplny wewnątrz po-
mieszczeń, nie wpływając
na wygląd zewnętrzny bu-
dynku. 

Jak taka izolacja działa
w praktyce? Przykładowo,
ocieplając pomieszczenie
od wewnątrz cienkimi
bloczkami YTONG MUL-
TIPOR, mamy pewność,
że miliony porów w struk-

turze bloczka wchłoną
nadmiar wilgoci (nie po-
wodując przy tym szkody
dla właściwości cieplnych
ściany), aby za jakiś czas
odparować ją z powrotem
do wnętrza pomieszczeń,
na przykład podczas ich
wietrzenia lub wentylacji.
W ten sposób wilgoć nie
gromadzi się w sposób na-
rastający, co w znaczny
sposób ogranicza rozwój
mikroorganizmów. Tu war-
to wspomnieć, że sama
struktura, skład bloczków
ma właściwości bakterio-
bójcze, dzięki czemu są
one bezpieczne dla zdro-
wia, a nawet życia domo-
wników. To ostatnie za-
pewnia doskonała odpor-
ność ogniowa bloczków
(klasa niepalności A1).

I choć koszt wykonania
ocieplenia tą metodą nie
jest mały (ok. 1,5 tys. zł na
30 m2 ocieplonej po-
wierzchni), to jednak war-
to zauważyć, że decydując
się na bloczki YTONG
MULTIPOR o gr. 5 cm
uzyskujemy poprawę

współczynnika U aż o 44
proc. w porównaniu do
wymogów z lat 80-tych i aż
o ponad 60 proc. w przy-
padku bloczków dwukrot-
nie grubszych.

Najważniejsze jednak,
że ocieplenie za pomocą
YTONG MULTIPOR można
wykonać we własnym za-
kresie. Montaż łatwych 
w obróbce i wymagających
jedynie użycia systemowej

zaprawy bloczków, których
powierzchnię można wy-
kończyć tynkiem cienko-
warstwowym, nie jest też
specjalnie uciążliwy dla
sąsiadów. A korzyści? Te
odczujemy niemal natych-
miast w postaci zdrowego
mikroklimatu w ciepłym
pomieszczeniu. Zapewne
nie mniej ucieszą nas
niższe rachunki za ogrze-
wanie.

Tomasz Faryniarz

Oddychające docieplenie od wewnątrz
Coraz niższe temperatury niejednokrotnie motywują nas do zabezpieczenia 
budynku przed utratą ciepła.
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