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POLICJA
'UREQHNUDG]LHĪH
ZRVWU]HV]RZVNLFK
PDUNHWDFK
=QDMąFVSU\WLQLHXF]FLZRĞüQLH
NWyU\FKOXG]LPRĪQDSU]\SXV]F]DüĪH
GUREQHNUDG]LHĪHZPDUNHWDFKDSHZ
QLHLZPQLHMV]\FKVNOHSDFK]GDU]D
MąVLĊEDUG]RF]ĊVWR2F]\ZLĞFLHQLH
ZV]\VWNLH]RVWDMąZ\NU\WH:RVWDWQLP
F]DVLHXGDáRVLĊSU]\áDSDüQDWDNLFK
NUDG]LHĪDFK]áRG]LHMDV]NyZZ'LQR
%LHGURQFHL3ROR0DUNHFLH
OLVWRSDGDRJRG]SUD
FRZQLFDPDUNHWX'LQR *DOHULD%RUHN
Z2VWU]HV]RZLH SRLQIRUPRZDáDG\ĪXU
QHJRSROLFMLRXMĊFLXGZyFKPĊĪF]\]Q
OHWQLHJRPLHV]NDĔFD0DU\GRáXRUD]
OHWQLHJRPLHV]NDĔFD2VWU]HV]RZD
NWyU]\LOLVWRSDGDXNUDGOLDUW\NXá\
VSRĪ\ZF]H]D]áRW\FK=DDUW\
NXá\VNUDG]LRQHOLVWRSDGD]DSáDFLOL
QDWRPLDVWWRZDUVNUDG]LRQ\ZGQLX
XMĊFLD]RVWDáLPRGHEUDQ\LWUD¿áGR
GDOV]HMVSU]HGDĪ\
OLVWRSDGDSRJRG]LQLH
SUDFRZQLNRFKURQ\]JáRVLáNUDG]LHĪ
VNDUSHWHNRZDUWRĞFL]áZÄ%LH
GURQFH´DRJRG]SUDFRZQLFD
3ROR0DUNHWX]DZLDGRPLáDSROLFMĊRNUD
G]LHĪ\ZDÀLNWyUHNRV]WRZDá\«]á
:REXSU]\SDGNDFKSU]\ZáDV]F]HQLD
GRNRQDá\NRELHW\PLHV]NDQNL2VWU]H
V]RZD
=áRG]LHMH]RVWDOLXNDUDQLPDQGD
WDPL
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SU]HNURF]\áGRSXV]F]DOQąSUĊGNRĞü
ZREV]DU]H]DEXGRZDQ\PRNPK
0ĊĪF]\ĨQLH]DWU]\PDQRSUDZR
MD]G\RUD]XNDUDQRJRPDQGDWHP

3RWUąFHQLHÄQDSDVDFK´
 OLVWRSDGD QD XO .DOLVNLHM
Z2VWU]HV]RZLHGRV]áRGRSRWUąFH
QLDNRELHW\NWyUDSU]HFKRG]LáDSU]H]
R]QDNRZDQHSU]HMĞFLHGODSLHV]\FK
2NRáRJRG]LQ\SLHOĊJQLDUND
]L]E\SU]\MĊüSRLQIRUPRZDáDG\ĪXUQHJR
SROLFMLĪHGRRVWU]HV]RZVNLHJRV]SLWDOD
SU]\ZLH]LRQRNRELHWĊNWyUD]RVWDáD
SRWUąFRQDSU]H]VDPRFKyG
6NLHURZDQLQDPLHMVFHIXQNFMRQD
ULXV]HXVWDOLOLĪHOHWQLDPLHV]NDQND
:LHOXQLDNLHUXMąFVDPRFKRGHPRVR
ERZ\PPDUNL)RUG0RQGHRSRWUąFLáD
QDSU]HMĞFLXGODSLHV]\FKOHWQLąNR
ELHWĊODWNDQLH]ZáRF]QLHSU]HZLR]áD
SRNU]\ZG]RQąGRV]SLWDODJG]LHSR
]GLDJQR]RZDQLX VWáXF]HQLHOHZHJR

soâtys w gminie Kraszewice
Ludzie mogĆ popadaý w naâogi, poniewaī nie chcĆ siċ udzielaý
spoâecznie, nie zajmujĆ siċ pracĆ, po
prostu nie majĆ co ze sobĆ zrobiý.
MajĆ zbyt duīo wolnego. W dzisiejszych czasach moīna siċ uzaleīniý
praktycznie od wszystkiego. Poza
oczywistymi naâogami, takimi jak alkohol, papierosy czy narkotyki, wiele
osób ma problemy z uzaleīnieniem
od Internetu, gier komputerowych czy
telefonów komórkowych. Na kaīdym
kroku moīna spotkaý (najczċğciej)
mâodzieī zapatrzonĆ w swoje smartphony.
Naâogi mogĆ nieğý nieprzyjemne
skutki, takie jak odrzucenie rodziny,
przyjacióâ, samotnoğý, ale równieī
problemy z pracĆ czy naukĆ. Ludzie
majĆcy problem, na przykâad z alkoholem, stajĆ siċ bardziej nerwowi
i niecierpliwi. OdczuwajĆ spokój, dopiero gdy siċ napijĆ.
W naszej gminie istniejĆ stowarzyszenia pomagajĆce w walce z uzaleīnieniem od alkoholu i narkotyków,
ale niestety, by komuğ udaâo siċ takie
starcie wygraý, musi sam tego chcieý.
Nie da siċ pomóc komuğ, kto nie ma
ğwiadomoğci, īe to, co robi, szkodzi
zarówno jemu, jak i jego otoczeniu.
Wspóâczesny ğwiat za bardzo pċdzi do przodu, co powoduje, īe ludzie
zbaczajĆ z dobrej ğcieīki.

: PLQLRQą ĞURGĊ  OLVWRSDGD 
WXĪ SU]HG JRG]LQą  G\ĪXUQ\
RVWU]HV]RZVNLHMNRPHQG\RWU]\PDá
]JáRV]HQLHĪHNDVMHUND]RVWU]HV]RZ
VNLHMÄ%LHGURQNL´SUDFXMHEĊGąFSRG
ZSá\ZHPDONRKROX,QIRUPDFMDWDSR
WZLHUG]LáDVLĊOHWQLDPLHV]NDQND
2VWU]HV]RZD]DWUXGQLRQDQDVWDQR
ZLVNXNDVMHUVSU]HGDZFDREVáXJLZDáD
NOLHQWyZPDMąFSRQDGSURPLOD

8V]NRG]LáSU]\FRIDQLX
OLVWRSDGDQDXO6ROLGDUQRĞFL
Z.ĊSQLHGRV]áRGRNROL]MLGURJRZHM
.LHUXMąF\VDPRFKRGHPPDUNL$OID
5RPHROHWQLPLHV]NDQLHFJPLQ\
2VWU]HV]yZZZ\QLNXQLHSUDZLGáR
ZHJRFRIDQLDXV]NRG]LáSRMD]GPDUNL
/DQG5RYHUNWyU\PNLHURZDáDOHWQLD
PLHV]NDQNDJPLQ\%UDOLQ
6SUDZFD]RVWDáXNDUDQ\PDQGDWHP

 OLVWRSDGD G\ĪXUQ\ .33
Z 2VWU]HV]RZLH RWU]\PDá LQIRUPD
FMĊR]JRQLHOHWQLHJRPĊĪF]\]Q\
QD WHUHQLH RJUyGNyZ G]LDáNRZ\FK
Z2VWU]HV]RZLH
3U]\E\áDQDPLHMVFH]DáRJDNDUHWNL
SRJRWRZLDSRGMĊáDUHDQLPDFMĊ1LHVWH
W\PĊĪF]\]Q\QLHXGDáRVLĊXUDWRZDü

ODWHNFKRURZDáQDQRZRWZyU
SáXFZGQLXĞPLHUFLLQIRUPRZDáĪRQĊ
RWUXGQRĞFLDFK]RGG\FKDQLHP
3ROLFMDQFL]JUXS\GRFKRG]HQLRZR
ĞOHGF]HMZ\NOXF]\OLG]LDáDQLHRVyE
WU]HFLFK
1DSROHFHQLHSURNXUDWRUDFLDáR
PĊĪF]\]Q\Z\GDQRURG]LQLH

STRAĒ
3áRQąFDODPSDQD5yĪDQHM
OLVWRSDGDQDXO5yĪDQHMSDOLáDVLĊ
ODPSDXOLF]QD
- Po przybyciu na miejsce zastaliĞmy
palący siĊ klosz od lampy, który spadá
na ziemiĊPyZL3DWU\N0RĞU]HF]QLN
363Z2VWU]HV]RZLHO zdarzeniu
poinformowaliĞmy osoby odpowiedzialne
za oĞwietlenie drogowe. Straty wyniosáy
1000 záotych.

3RZDORQHGU]HZD
:PLQLRQ\PW\JRGQLXF]WHURNURWQLH
XVXZDQROHĪąFHQDGURJDFKGU]HZD
OLVWRSDGDZ2OV]\QLHOLVWRSDGD
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QDXO0DUFLQNRZVNLHMZ.RE\OHM*yU]H
OLVWRSDGDQDXO.ĊSLĔVNLHMZ'RUX
FKRZLHRUD]Z*RG]LĊWRZDFK

2V\QDEDVHQLH
2V\QDGDOÄQDWRSLH´OLVWRSDGD
VWUDĪDF\PXVLHOLXVXQąüJQLD]GRRVQD
Sá\ZDOQLÄ2FHDQLN´Z2VWU]HV]RZLH

3RĪDUZNRPLQLH
OLVWRSDGDZNRPLQLHMHGQRURG]LQ
QHJREXG\QNXZ*UDERZLHSDOLá\VLĊ
VDG]H6WUDĪDF\Z\JDVLOLSLHFLXVXQĊOL
]DOHJDMąFHVDG]H

Zapewniamy transport i montaĔ

3U]HNURF]\áSUĊGNRĞü

Anna Bâaszczyk

3LMDQDREVáXJLZDáDNOLHQWyZ

=PDUáZGURG]HQDG]LDáNĊ

ĎWIAT OGRODZEø

Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

 OLVWRSDGD R JRG]LQLH 
Z6WDUHM.XĨQLF\SROLFMDQFL]RVWU]H
V]RZVNLHMÄGURJyZNL´]DWU]\PDOLGR
NRQWUROLIRUGDWUDQVLWNWyUHJRNLHURZ
FDOHWQLPLHV]NDQLHF:LHUXV]RZD

SONDA

VWDZXVNRNRZHJR XG]LHORQRMHMSR
PRF\PHG\F]QHM
.LHUXMąFHMIRUGHP]DSRSHáQLRQH
Z\NURF]HQLH]DWU]\PDQRSUDZRMD]G\

*UDEyZQDG3URVQąXO.ROHMRZDWHOZZZVZLDWRJURG]HQSO
JRG]LQ\RWZDUFLD3RQ3W6RERWD SURGXNFMDLVSU]HGDĪ
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O naâogach
(16 listopada - Ğwiatowy Dzieĕ Rzucenia Palenia Tytoniu)

Piotr Iwaĕski
uczeĕ ZS nr 2

Naâóg zaczyna siċ wtedy, gdy nie
potraÀ siċ przestaý i chce siċ czegoğ
coraz bardziej i za wszelkĆ cenċ.
Jest w niego bardzo âatwo wpağý,
szczególnie gdy ma siċ sâabĆ wolċ.
Niektórzy chcĆ zaimponowaý innym,
wiċc pijĆ alkohol albo biorĆ narkotyki,
a niestety póĩniej nie potraÀĆ juī
bez tego īyý.
Alkoholizm czy narkomania to nie
jedyne uzaleīnienia czyhajĆce na nas
w dzisiejszych czasach. Bardzo âatwo
wpağý w sidâa hazardu, Internetu czy
telefonu komórkowego. Od jedzenia
teī moīna siċ uzaleīniý.
Nigdy nie poznaâem osoby, która
ma lub miaâa problem z jakimkolwiek
naâogiem. Sam nie uīywam zbyt czċsto telefonu czy Internetu - nie jest
to coğ, co uwaīaâbym za niezbċdne
do funkcjonowania.
Droga do wyleczenia uzaleīnienia nie jest prosta. Wiadomo,
zazwyczaj potrzebna jest terapia,
ale my równieī moīemy pomóc
takiej osobie. Trzeba dla niej byý,
rozmawiaý i próbowaý krok po kroku odzwyczajaý jĆ od danej rzeczy.
Wszystko jednak zaleīy od czâowieka
i jego charakteru. Niektórym pomoīe
rozmowa, a innym caâkowite odtrĆcenie. Jednak nigdy nie jest to âatwe,
zarówno dla otoczenia, jak i samego uzaleīnionego.

Malwina Kaczmarek
wychowuje dziecko

W uzaleīnienie moīna popağý,
gdy ma siċ problemy rodzinne. Najczċğciej jest to ucieczka w alkohol,
papierosy lub narkotyki. áatwo teī
uzaleīniý siċ od technologii. Dzisiaj
wiċkszoğý ludzi nie moīe przeīyý
nawet dnia bez telefonu i dostċpu do
Internetu. Wydaje siċ to nieszkodliwe,
ale wâağnie przez to zanikajĆ kontakty
interpersonalne, co prowadzi do braku
umiejċtnoğci spoâecznych.
Osoba uzaleīniona moīe nie zdawaý sobie sprawy ze swojego problemu lub uwaīaý, īe to tylko jej sprawa.
Nie dociera do niej, īe swoim zachowaniem wpâywa na caâe swoje otoczenie. MĆī lub īona mogĆ siċ czuý
pominiċci, odtrĆceni. Dzieci równieī
bardzo ciċīko przeīywajĆ sytuacje,
gdy naâóg „zabiera im” rodzica. Ma
to równieī wpâyw na przyszâoğý tych
dzieci, poniewaī widzĆ niewâağciwe
wzorce, co z kolei moīe wpċdziý je
w podobne naâogi.
Gdyby mój bliski popadâ w uzaleīnienie, próbowaâabym mu pomóc
na wszelakie sposoby. Sama rozmowa
nie wystarczy, trzeba przekonaý takĆ
osobċ, īe ma problem i musi iğý na
terapiċ lub do oğrodka leczenia uzaleīnieĕ. Ale zaleīeý na wyleczeniu
musi nie tylko otoczeniu. Czâowiek
uzaleīniony sam musi mieý chċý, by
wyjğý z naâogu.

Julia Konarska, Jakub
Muskaâa i Oliwia Wojtera
uczniowie ZS nr 2

Osoby uzaleīnione nigdy nie
wpadajĆ w naâóg, bo tego chcĆ. Na
poczĆtku kaīdemu wydaje siċ, īe on
tylko spróbuje raz czy dwa razy. Niestety, bardzo rzadko na tych kilku razach poprzestajĆ. Dlaczego zaczynajĆ,
mimo īe teoretycznie sĆ ğwiadomi, īe
to szkodzi lub moīe wpċdziý w uzaleīnienie? Z nudów, dla rozrywki, dla
przyjemnoğci, ale równieī z powodu
problemów osobistych czy chċci zwrócenia na siebie uwagi. Oczywiğcie zdarzajĆ siċ osoby, które mogĆ skoĕczyý
w kaīdej chwili, ale jest ich bardzo
maâo. Uzaleīniý moīna siċ równieī od
rzeczy powszechnie dostċpnych, takich jak sâodycze czy ogólnie jedzenie.
Duīym zagroīeniem dla spoâeczeĕstwa jest elektronika. SkupiajĆc siċ
na telefonach, ignorujemy otoczenie,
co prowadzi do tego, īe nasze relacje
stajĆ siċ pâytkie. Co wiċcej, zamiast
przykâadaý wagċ do naszej pracy czy
nauki myğlimy tylko o tym, co nowego
moīemy znaleĩý w sieci.
Droga do wyleczenia z naâogów
jest na pewno bardzo trudna, ale jest
ona do pokonania. Przy odpowiednim
wsparciu i zaangaīowaniu jesteğmy
w stanie przezwyciċīyý nasze sâaboğci.
Jeğli nie mamy nikogo, kto by nam
pomógâ, to zawsze moīna udaý siċ do
organizacji wspierajĆcej walkċ z uzaleīnieniem. Najpopularniejsze sĆ stowarzyszenia anonimowych alkoholików,
ale pewnie kaīdy uzaleīniony znalazâby
odpowiedniĆ dla siebie grupċ.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Jan Garbaczyĕski
emeryt

Istnieje wiele uzaleīnieĕ, zarówno
tych oczywistych, jak alkohol, papierosy i narkotyki, jak i tych, z których
rzadko kto zdaje sobie sprawċ. Kto
by pomyğlaâ jeszcze kilka lat temu,
īe naâogiem moīe staý siċ uīywanie
telefonu, komputera czy zamiâowanie
do jedzenia, a niestety takich przypadków jest coraz wiċcej. Szczególnie
naraīone sĆ dzieci i mâodzieī, poniewaī īyjĆ szybko i niektórych sygnaâów
ostrzegawczych nie zauwaīajĆ. WolĆ
wysâaý SMS-a niī porozmawiaý twarzĆ
w twarz. Telefony komórkowe i Internet
spowodowaây, īe ludzie przestali ze
sobĆ normalnie rozmawiaý czy siċ ze
sobĆ spotykaý. áatwiej jest przenieğý
relacjċ „do komputera”, gdy nie trzeba
spotykaý siċ z rozmówcĆ i moīna byý,
kimkolwiek siċ chce.
Z uzaleīnienia da siċ wyjğý samemu - wszystko zaleīne jest od silnej
woli i charakteru danej osoby. Niektórzy
potrzebujĆ samotnej walki, natomiast
inni chcĆ ciĆgâego wsparcia, rozmowy i po prostu obecnoğci drugiego
czâowieka. Najwaīniejsze jednak sĆ
chċci osoby z naâogiem, by wyjğý na
prostĆ. Rodzina i bliscy muszĆ uzbroiý
siċ w cierpliwoğý, poniewaī gdy zrywa siċ z uīywkami, to moīna staý siċ
draīliwym, wybuchowym, a czasami
nawet agresywnym. Nie moīna siċ
jednak poddawaý czy teī stawiaý na
takiej osobie przysâowiowego krzyīyka.

