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15 mln na modernizację przedszkoli
35 gmin i 12 stowarzyszeń prowa dzą cych szko ły pod sta wo we
wraz z oddziałami przedszkolnymi
otrzymały ponad 15 mln złotych
na modernizację 180 oddziałów
przedszkolnych mieszczących się
w 137 szkołach podstawowych.

Woje wódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w imieniu Zarządu Woje wództwa Podkar packiego otrzymał
ponad 17 mln zł na moder nizację
197 oddziałów przedszkolnych.
- Z przy zna nej pu li zo sta nie wy ko rzy sta ne pra wie 15 mln zł. Wnio ski zło ży li wszy scy upraw nie ni łącz nie 35 gmin i 12 stowa rzy szeń prowa dzą cych szko ły pod sta wowe wraz
z od dzia ła mi przed szkol ny mi. Po zo sta ła kwota w mia rę potrzeb zo sta nie rów nież roz dy spo nowa na na
reklama

rzecz roz woju przed szko li – pod kre śla To masz Czop, dy rek tor Woje wódz kie go Urzę du Pra cy w Rze szowie.
Warunkiem otrzymania pieniędzy w wysokości nie przekraczającej
87 270,05 zł na każdy oddział przedszkolny było złożenie odpowiednio
przygotowanego wniosku.
– O fundusze na moder nizację i
pod nie sie nie funkcjo nal no ści od dzia łów przed szkol nych mo gły
ubiegać się or gany prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wsparciem zostały objęte placówki z terenów
wiejskich i miejsko-wiejskich, a także te z terenów gmin o najniższym
stopniu upowszechnienia – mówi
Tomasz Czop.

W ramach przyznanych pieniędzy, oddziały przedszkolne będą
mogły wyposażyć place zabaw, dostosować pomieszczenia do potrzeb
dzieci, szczególnie tych najmłodszych, w wieku 3 i 4 lat, zakupić odpowiednie wyposażenie, zabawki czy
pomoce dydaktyczne – wymienia
Tomasz Czop.
Fundusze, które za pośrednictwem Woje wódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie trafiają do placówek
mają przyczynić się do przystosowania i moder nizacji oraz poprawy jakości usług edukacyjnych oddziałów
przedszkolnych, likwidacji barier w
dostępie do edukacji przedszkolnej i
wy rów na nia szans edu ka cyj nych
dzie ci nie obję tych wychowa niem
przedszkolnym.
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Implantologia stomatologiczna

– kiedy i dla kogo?
Ładny, zdrowy uśmiech często uważany jest za kryterium sukcesu i
atrakcyjności. Jednak mimo ciągłych postępów w medycynie ludzie
nadal borykają się z chorobami zębów, a nawet ich utratą. Współczesna stomatologia oferuje różne rozwiązania pozwalające zatuszować
brak uzębienia – coraz popularniejsza staje się implantologia.

Implant zębowy
– co to właściwie jest?
Każdy zabieg, nawet ten określany jako całkowicie bezpieczny i wykonywany przez zaufanego specjalistę, może wiązać się z odczuwaniem
przez nas dyskomfor tu i niepokoju.
Dlatego ważne jest, by stosować rozwiązania jak najbardziej trwałe, a
jednocześnie związane z jak najmniejszą ingerencją. Implant zębowy to odpowiednik naturalnego korzenia zęba. Jest nim zazwyczaj tytanowa „śruba”, którą wprowadza się
do kości szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego zęba. Na implancie
reklama

montowany jest łącznik oraz korona, które do złudzenia przypominają naturalne uzębienie. Jest to rozwiązanie dobre dla tych, którzy dbają nie tylko o ładny uśmiech, ale
także o zdrowie. Tytan bowiem doskonale wrasta się w kość i łączy się
z nią, co pozwala zachować zdrowy
stan kości. Choć wydawać by się
mogło, że wszczepienie implantu to
bardzo skomplikowany zabieg, jest
on uważany za najbardziej naturalne
uzupełnienie braku zęba, więc nie
musimy spodzie wać się re wolucyjnych zmian w dotychczasowym stylu życia.

Dlaczego warto?
Główną zaletą wszczepienia implantu zębowego jest przywrócenie
funkcji naturalnego uzębienia, a więc
osiągnięcie takiego efektu i funkcjonalności jakie naturalne uzębienie. W
przypadku implantów siły żucia są
przenoszone bezpośrednio na kość,
tak jak w przypadku naturalnego zęba.
Ułatwia to zarówno mówienie, jak i

gryzienie, jednocześnie zwalniając z
konieczności stosowania specjalnych
klejów do protez, które często są źródłem dyskomfortu. Dodatkowo, decydując się na leczenie implantologiczne, nie powodujemy uszkodzenia zębów sąsiednich (otaczających lukę), co
często się zdarza w przypadku stosowania innych metod odbudowy zębów.
Kolejnym powodem, dla którego
wiele osób decyduje się na implantologię, jest este tyka. Zęby odbudowane na implantach są łudząco podob ne do tych na tu ral nych, co
umożliwia stosowanie tej me tody leczenia także na przednim uzębieniu.
Dzięki temu implanty zębowe są
naj lep szym
roz wią za niem
dla
wszystkich, którym zależy nie tylko
na zdrowiu i komforcie, ale również
na atrakcyj nym wy glą dzie. Po za
spełnianiem swoich podstawowych
funkcji, jak żucie i gryzienie, piękny
uśmiech jest także wizytówką każdego człowieka i warunkuje jego postrzeganie przez innych.

„Implantologia jest coraz częściej
stosowana we współczesnej stomatologii. Można ją wykorzystać w protezowaniu dużych braków w uzębieniu oraz w
bezzębiu do utrzymywania protez przy
zanikłym podłożu protetycznym.
Znacznie poprawia to komfort noszenia protez całkowitych w przypadku,
kiedy niezbędne jest używanie kleju.”podsumowuje dr n. med. Jarosław Cynkier, specjalista z dziedziny implantologii z placówki Medicall.
Implantologia jest często postrzegana jako kosztowna metoda leczenia.
Konieczne jest tu porównanie dostępnych rozwiązań. Leczenie zęba to wydatek rozciągnięty w czasie, a implant
jest inwestycją na długie lata. Jeśli nie
dojdzie do poważnego mechanicznego urazu, nie ma konieczności usuwania lub poprawy implantu. Trwałość
implantu zębowego to około 15-20
lat, a protezy lub mostu jedynie około
8-10 lat. Dlatego warto zainwestować i
cieszyć się nie tylko ładnym uzębieniem, ale także z rozwiązaniem problemu długie lata.

Kiedy warto rozważyć leczenie
implantologiczne?
Wiele osób zapomina o tym, że
każdy brak w uzębieniu powinien zostać jak najszybciej uzupełniony. W
przeciwnym razie pozostałe zęby są
narażone na osłabienie (próchnica,
nadwrażliwość), a nawet zanik kości.
Nie należy więc zwlekać z podjęciem
odpowiednich kroków - lepiej działać
jak najszybciej. Dzięki temu oszczędzimy sobie późniejszych kłopotów. Zabieg wszczepienia implantu stosuje się
w przypadku wypadnięcia lub ekstrakcji zęba. Ta metoda leczenia nie jest
jednak przeznaczona dla każdego, dlatego przed podjęciem decyzji należy
zapoznać się z przeciwwskazaniami.
Implant zębowy może być wszczepiony jedynie osobom dorosłym, ponieważ istotną rolę odgrywa w tym przypadku zakończenie rozwoju kostnego
(całkowite ukształtowanie kości szczęki). Pacjent decydujący się na wszczepienie implantu nie może także cierpieć na ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe i psychiczne. Nieodpowiednia higiena jamy ustnej, palenie tytoniu oraz choroby takie jak np. cukrzyca czy osteoporoza, mogą mieć negatywny wpływ na proces gojenia się ran.
Podstawą staje się więc indywidualne
postępowanie wobec pacjenta oraz
konsultacja stomatologiczna przed
rozpoczęciem leczenia.

Przed i po zabiegu
Każdy zabieg wiąże się z obawą ze
strony pacjenta, dlatego ważne jest, by
wszelkie wątpliwości były wyjaśniane
przez dentystę prowadzącego leczenie.
Leczenie implantologiczne można po-
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dzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich
polega na wszczepieniu implantu w
miejscu utraconego korzenia. Później,
w czasie od 3 do 6 miesięcy, implant
wrasta w kość. Ostatni etap (nazywany
„etapem protetycznym”) polega na odbudowie korony zęba na zintegrowanym implancie. U każdego pacjenta taki zabieg może się jednak różnić, nie
należy więc zniechęcać się stosunkowo
długim czasem regeneracji - przy sprzyjających warunkach anatomicznych
czas całego leczenia implantoprotetycznego może się skrócić. By implant zębowy służył przez długi czas, po wykonanym zabiegu należy pamiętać o higienie jamy ustnej. Podstawą staje się
mycie zębów co najmniej dwa razy
dziennie (najlepiej po każdym posiłku)
oraz codzienne nitkowanie przestrzeni
międzyzębowych. Należy również przynajmniej raz na pół roku zgłaszać się
na przegląd stomatologiczny oraz regularnie usuwać kamień nazębny. Warto
jednak podkreślić, że stosowanie implantów nie wymaga żadnych szczególnych działań – podstawą staje się standardowa higiena jamy ustnej.
Piękny uśmiech to nie tylko ładne, ale także zdrowe zęby. Coraz bardziej popularne stają się zabiegi stomatologiczne, które uzupełniają braki
w uzębieniu. Implanty poprawiają
przede wszystkim jakość życia: wyglądają i funkcjonują jak naturalne zęby.
Eliminują dyskomfort oraz wzmacniają naszą pewność siebie, co może
mieć wpływ na życie prywatne. Implanty dentystyczne są najtrwalszym
sposobem na uzupełnienie ubytków w
jamie ustnej, więc warto potraktować
je jako inwestycję na całe życie.
reklama
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NOWOŚCI
Laboratorium Iwostin wprowadziło
nowe formuły w jednej ze swoich najważniejszych linii – IWOSTIN CAPILLIN
do pielęgnacji skóry naczynkowej i zaczerwienionej. Jako efekt badań powstała
linia produktów bogatych synergicznie
działające składniki aktywne (m.in. algi
Aldavine 5x, Rhamnosoft, Pronalen
Aesculus), wzmacniające naczynia i
zmniejszające niekorzystne objawy skóry
naczynkowej. Preparaty
Iwostin Capillin o nowej formule wykazują
potwierdzoną badaniami jeszcze wyższą skuteczność dla redukcji zaczerwienień.
Nowa linia Iwostin
Capillin to również większa wygoda i przyjemność
stosowania. Preparaty zostały wzbogacone w delikatną nutę zapachową,
płyn micelarny zyskał nowe, poręczne opakowanie okrągłą butelkę z wygodnym korkiem.
W odpowiedzi na potrzeby konsumentów konsystencje kremów na dzień dostosowane zostały do rodzaju skóry: lekka konsystencja
dla osób ze skórą normalną i
mieszaną, bogata konsystencja dla osób

ze skórą suchą i bardzo suchą. Wszystkie
kremy na dzień zawierają filtry UVB:
SPF 20, UVA: 10.
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Dobrze mieć

Bank Spółdzielczy za sąsiada
Dla Banków Spółdzielczych z Grupy
BPS, która jest największym zrzeszeniem Banków Spółdzielczych w
Polsce, misją i podstawą działalności jest pomoc w gospodarczym i
kulturalnym rozwoju lokalnych społeczności. Przyczyniają się one do
rozwoju społecznego swoich regionów, ponieważ nie nastawiają się na
bezwzględną maksymalizację zysków.

Karolina Bartkowska-Mazur- Dyrektor PBSbank
Oddział Wiodący W Rzeszowie
reklama

Klient przychodzący do Banku
Spółdzielczego najpierw spotyka drugiego człowieka. Dopiero w dalszej kolejności ma do czynienia z procedurami bankowymi i niezbędnymi analizami. Dzieje się tak dlatego, że działając
przez lata w tej samej miejscowości,
Banki Spółdzielcze stały się nieodłącznym elementem społeczności lokalnej.
Są silną i doskonale rozpoznawalną
marką, a klienci wiedzą, że mieszczący
się po sąsiedzku bank jest wiarygodny
i stabilny. Banki Spółdzielcze aktywnie
uczestniczą w życiu swoich społeczności, wspierając je finansowo oraz merytorycznie. Angażują się w inicjatywy z
dziedziny kultury i sztuki, sportu,
edukacji, w projekty dobroczynne, a
także w inne inicjatywy społeczne.

Rozmawiamy z Panią Karoliną
Bartkowską-Mazur- Dyrektor PBSbank Oddział Wiodący w Rzeszowie
Pani Dyrektor proszę
powiedzieć, jakie korzyści z działania Banku Spółdzielczego mają mieszkańcy Podkarpacia?

-Za an ga żo wa nie spo łecz ne na sze go Ban ku po stę puje na wie lu płasz czy znach. Od wie lu lat PBS bank wspie ra ini cja ty wy lo kal nych spo łecz no ści,
pla ców ki oświa to we, ini cjuje i wspie ra wy da rze nia kul tu ral ne w re gio nie,
a tak że dba o roz wój dzie ci. Wspo ma ga my wie le dru żyn spor to wych z Pod kar pa cia, któ re dzię ki po mo cy fi nan so wej ma ją szan sę się roz wijać.
We wrze śniu br. stwo rzy li śmy
Fun da cję PBS „Po ma gam”, któ rej
głów nym za da niem jest wspo ma ga nie
roz woju in te lek tu al ne go i fi zycz ne go
dzie ci, po moc w two rze nie klas in te gra cyj nych i stwa rza nie rów nych
szans roz woju dla na szych naj młod szych po ciech. Ko rzy sta jąc z usług
PBS bank klien ci bez po śred nio wspo ma ga ją dzie ci, gdyż Bank zrze ka się
czę ści do cho dów na rzecz Fun da cji.
Ca łe mu przed się wzię ciu pa tro nuje Ar tur An drus.
Działalność charytatywna i duże
zaangażowanie Banków Spółdziel-

czych w akcje prospołeczne umacniają ich silne związki z mieszkańcami swojej okolicy. Często postrzegane są jako mecenas i dobroczyńca
re gio nu. Fi nan sują or ga ni za cje
oświatowe, kulturalne oraz pomagają najbardziej potrzebującym. W minionych latach Grupa BPS zaangażowała się w szereg przedsięwzięć w
skali lokalnej oraz ogólnopolskiej.
Jest jednym ze sponsorów strategicznych Fundacji Dziecięca Fantazja,
która spełnia marzenia nieuleczalnie
chorych dzieci. Grupa wspiera też
memoriał Agaty Mróz-Olszew skiej
mający na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej krwiodaw stwa oraz transplantacji i przeszcze pu szpi ku kost ne go. Ban ki
Spółdzielcze mocno angażują się też
w finansowanie przedsięwzięć spor towych. Wspierały m.in. bieg „Policz
się z cukrzycą” organizowany w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry
Świą tecz nej Po mo cy, Do dat kowo
Bank BPS wspiera lokalne inicjatywy
spor towe, edukacyjne oraz samorządowe, jak np. Społeczny Komitet
Pomocy Polskim Szkołom na Litwie,
Ogólnopolski Cech Rzemieślników
Ar ty stów, miejscowe kluby spor towe, wydarzenia poświęcone bankowości spółdzielczej, a także święta
samorządowe.
Joanna Gajos
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Z gościnną wizytą w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli !!!
handbike). Wielkim sukcesem okazały się dla
pana Rafała tegoroczne Mistrzostw Świata w
Kanadzie gdzie wywalczył dwa złote medale
w jeździe indywidualnej na czas, a także wygrał wyścig ze startu wspólnego.

W dniu 28.10.2013 roku w Szkole
Podstawowej w Brzyskiej Woli odbyła się uroczystość pasowania na
uczniów pierwszoklasistów. W ramach tej uroczystości dzieci przedstawiły program słowno-muzyczny
przygotowany przez panie nauczycielki i opiekunów. Nowi uczniowie
szkoły zostali oficjalnie pasowani na
ucznia i przyjęci do klasy pierwszej.

W spotkaniu z naszym Mistrzem Paraolimpijskim uczestniczyli: dyrektor
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli –
pani Beata Kamińska, wicestarosta leżajski
– pan Marek Kogut, przewodniczący Rady Gminy w Kuryłówce – pan Stanisław
Kotulski, dziennikarz Akademickiego Radia i Telewizji Centrum – pan Marek
Grzesik oraz redaktor Gazety Supernowości – pan Krzysztof Pipała.
Wicestarosta Marek Kogut serdecznie
podziękował zgromadzonym gościom za
udział w tak pięknej uroczystości i życzył
pierwszoklasistom tak dużo zapału do nauki, jak i chęci uczestniczenia w zajęciach
sportowych i rozwoju fizycznego jaki reprezentuje odwiedzający ich pan Rafał Wilk.
Na zakończenie spotkania dzieci
otrzymały drobne upominki, a cała sala
łącznie z najmłodszymi dziećmi ruszyła
zobaczyć medale olimpijskie Rafała Wilka
i poprosić go o autografy.

W ramach tej uroczystości uczniowie
mieli okazję poznać także wybitnego sportowca Podkarpacia pana Rafała Wilka. Jest to
wieloletni polski żużlowiec, trener żużlowy,
sportowiec. Wraz z zakończeniem kariery
sportowca na żużlu, przerwanej tragicznym
wypadkiem, reprezentuje obecnie barwy Polski w tak zwanych wyścigach kolarskich na
rowerze z napędem ręcznym, tzw. handbike.
W tej dyscyplinie odnosi olbrzymie sukcesy
(1. miejsce w Mistrzostwach Polski, VI w MŚ
w jeździe na czas, cztery zwycięstwa w zawodach Pucharu Europy, 2. miejsce w maratonie nowojorskim; 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2012). W 2012 roku podczas XIV letnich igrzysk paraolimpijskich w Londynie zdobył dwa złote medale
w kolarstwie szosowym w kategorii H3 (tzw.

Ma rek Grze sik

Mocne wejście Twojej firmy
Nazwa firmy, odpowiednia domena i
strona www czy wreszcie reklama świadczą
o tym, jak nasza firma będzie postrzegana przez potencjalnych kontrahentów. Jak
wśród wielu pomysłów wybrać ten właściwy, aby zainteresować i zatrzymać przy sobie klientów?

cyjnych biznesów o podobnych nazwach. Zastanówmy się również czy
planujemy ekspansję na rynek międzynarodowy, jeśli tak nie używajmy w nazwie fir my wyrazów z polskimi znakami diakrytycznymi jak ą, ę, ć, ń itp.
W przy pad ku jed no oso bo wej
działalności, za nazwę można przy jąć
imię i nazwisko jej właściciela. W ten
sposób ryzykujemy jednak, że sukcesy
i porażki fir my będą utożsamiane z
wizerunkiem osoby, która ją prowadzi. Na koniec war to sprawdzić, chociażby wpisując wymy ślona nazwę w
wy szukiwarkę inter ne tową, czy w naszym mieście nie istnieje czasem kilka
przedsiębiorstw o takiej samej lub podobnej nazwie.

Nie szata zdobi firmę lecz nazwa

Znajdź-nas-w-sieci.pl

Wybierając nazwę dla naszego
przedsiębiorstwa war to znaleźć złoty
środek pomiędzy przyciągającym uwagę, nowatorskim pomysłem a łatwym
do zapamiętania, solidnym „szlagierem”, funkcjonującym w branży. Jeśli
bowiem damy się ponieść wyobraźni i
biznes przyjmie niepoważne lub niezrozumiałe „imię”, w ten sam sposób
może być traktowana przez naszych
przyszłych interesantów. Dlatego tak
ważne jest, aby brać pod uwagę grupę
odbiorców, do których skierowana jest
nasza ofer ta. I tak, zabawne i intrygujące nazwy idealnie sprawdzą się dla
osób otwierających salę zabaw dla dzieci lub kawiar nię. Z drugiej strony jeśli
chcemy podążać za aktualną modą i
popular nym trendem - to nadając fir mie budowlanej nazwę z końcówką
–bud a prywatnemu gabinetowi lekarskiemu z końcówką –med, możemy
utonąć wśród setek innych konkuren-

Już na samym początku działania
naszego przedsiębiorstwa w „realu”, powinniśmy zastanowić się nad jego funkcjonowaniem w świecie wir tualnym. Nawet jednoosobowe działalności mają
strony internetowe, które automatycznie są wizytówkami reklamującymi ich
ofer tę. - Aby zarezer wować swoje miejsce w Internecie możemy skorzystać z
usług firm hostingowych, które zajmują
się udostępnianiem wycinka przestrzeni
dyskowej ser wera – mówi Jakub Wietrzyk, specjalista od nowych technologii
wfirma.pl. - Hosting oprócz miejsca na
ser werze zazwyczaj daje konta poczty e-mail, panel obsługi i pakiet transferu –
dodaje ekspert. Na nasz indywidualny
adres internetowy składa się najczęściej
nazwa firmy oraz charakterystycznej
końcówka. W Polsce najbardziej popularne zakończenie domeny to .pl, które
sugeruje zasięg ogólnokrajowy. Jeśli natomiast biznes działa na terenie całej

Podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej,
oprócz formalności związanych z samym procesem rejestracji firmy, już
od pierwszego dnia powinniśmy pamiętać o elementach wizerunkowych
naszego biznesu. Ważne jest to o tyle, że decyzje podjęte na starcie będą
nam towarzyszyć przez cały okres
prowadzenia przedsiębiorstwa.

wspólnoty europejskiej, war to zdecydować się na końcówkę .eu. O zasięgu regionalnym mówi zakończenie składające
się z nazwy miejscowości lub jej skrótu
i rozszerzenia .pl np. .wroclaw.pl, .legnica.pl. czy .dolnyslask.pl. Nazwy zwykle
oddzielone są kropkami. Przy wyborze
odpowiedniej domeny nie bez znaczenia są pieniądze jakie musimy na nią
przeznaczyć. –
Najdroższą domeną w polskich warunkach jest ta najbardziej popular na
czyli .pl – mówi Jakub Wietrzyk z wfirma.pl. – Jej cena waha
się w okolicach 10 PLN za
rejestrację i 50 PLN za odnowienie po roku. Do tego wydatku
powinniśmy jeszcze dodać koszt
związany ze stworzeniem naszej strony
internetowej przedsiębiorstwa, których
ceny wahają się od 0 PLN (gotowy szablon w pakiecie z hostingiem i edytorem do strony) po kilka tys. zł w przypadku bardziej rozbudowanych stron
firmowych – dodaje ekspert.

Reklama dźwignią firmy
Choć marketing i dobre rozreklamowanie fir my to działania długofalowe, war to zacząć je jak najwcześniej,
aby szybciej cieszyć się ich efektami.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek komunikacji, powinniśmy dokładnie
określić i opisać grupę docelową naszych usług i produktów. Od tego powinno zależeć jaką for mę marketingu
wybierzemy. Pamiętajmy, że starszych
osób nie przekonamy do naszej ofer ty
dwuznacznymi sloganami, a młodzieży
nie zainteresujemy masowo wrzucany-

mi do skrzynki pocztowej ulotkami.
Dlatego war to śledzić najnowsze trendy i wykorzystać do promocji swojej
fir my np. narzędzia e-marketingu takie,
jak pozycjonowanie, linki sponsorowane, prowadzenie komunikacji na forach
inter netowych lub por talach społecznościowych. Możliwości jest wiele, jednak nie zapominajmy wybrać tych,
które będą odpowiednie dla rodzaju i
profilu naszej fir my. Jeśli natomiast,
aby zaistnieć w świadomości przyszłych klientów i konkurencji, chcemy
skorzystać z bardziej tradycyjnej for my
reklamy, war to umieścić reklamy lub
ar tykuły sponsorowane w pismach
branżowych. Dla biznesu lokalnego
dobrym sposobem na przedstawienie
swojej ofer ty są ogłoszenia w prasie regionalnej oraz w dar mowych gazetkach
osiedlowych. Przemyślmy dokładnie
treść i wygląd takiego ogłoszenia, niech
kolorystyka będzie spójna z logotypem
naszej fir my, a język komunikatów dostosowany do rodzaju gazety i jej czytelników. Działania reklamowe często
nieświadomie, ale bardzo skutecznie
prowadzą za nas sami klienci. Marketing szeptany ma taką moc, ponieważ
konsumenci są coraz bardziej sceptycznie nastawieni do tradycyjnych reklam,
za to chętnie czer pią wiedzę z doświadczeń innych. Pamiętajmy jednak, że jak
szybko rozchodzą się dobre opinie tak,
jeśli przedsiębiorstwo zyska złą sławę,
bardzo długo i ciężko będzie wymazać
ją ze świadomości klientów. Ostatnim
elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę podczas planowania działań
promocyjnych jest śledzenie konkurencji. Dzięki temu nie tylko unikniemy
wtór nego kopiowania aktywności innych, ale również będziemy mogli być
o krok przed wszystkimi.
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Kon kur sy re gio nal ne
Dzień bez Dłu gów to do sko na ła oka zja, by zmie rzyć się ze swo imi za le gło ścia mi fi nan sowy mi. Skon tak tuj my się z wie rzycie lem (np. ban kiem lub
fir mą, do któ rej tra fił nasz dług) i po roz ma wiaj my o moż li wo ściach spła ty
za dłu że nia np. w do god nych ra tach. War to się zmo bi li zować i zro bić
pierw szy krok w kie run ku wyj ścia z dłu gów. Ten dzień to rów nież do bry mo ment na to, by od dać ro dzi nie i zna jo mym na wet naj mniej sze
po życzo ne kwoty.
Pytanie konkursowe
W którym miesiącu obchodzony jest Dzień Bez Długów, zainicjowany przez Grupę KRUK
i zachęcający Polaków do aktywnego działania, aby pozbyć się długów?

Osoby, które jako pierwsze zadzwonią do redakcji 7 listopada o godz.11 i odpowiedzą prawidłowo na pytanie konkursowe zostaną nagrodzone.

Wzrastaj razem z nami!
Od spotkania z Janem Grzesiakiem – aktorem teatralnym
i trenerem wystąpień publicznych, rozpoczął się w naszym
mieście kolejny sezon cyklicznych spotkań w ramach Klubów Aktywnego Rozwoju.

29 października w rzeszowskim Multikinie, każdy miał okazję na zdobycie
cennej wiedzy, przydatnej do nauczenia
się nie tylko większej otwartości na świat
ale i pewności siebie. Krótko po 19:00 rozpoczęło się pierwsze po wakacjach szkolenie organizowane przez fundację Wzrareklama

stam, które poprowadził Jan Grzesiak.
Na dwugodzinnym spotkaniu z tym wybitnym specjalistą w dziedzinie rozwoju
osobistego i treningów motywacyjnych
stawiła się spora liczba zainteresowanych
osób, które mogły dowiedzieć się czegoś
więcej w temacie ciętej riposty – czyli właściwego podejścia do utrudnień, jakie napotykamy na co dzień w otaczającym nas
świecie. Po zakończeniu oficjalnej części,
każdy miał możliwość porozmawiać z trenerem osobiście, z czego spora liczba
obecnych tego wieczoru skorzystała.
O tym, że warto było się pojawić na tych
warsztatach najlepiej świadczy zadowole-

nie samych uczestników: – To spotkanie
uświadomiło mi, że denerwując się, tak
naprawdę krzywdzę tylko samego siebie –
stwierdza Dawid, jeden z tych, którzy mieli okazję do rozmowy z Janem Grzesiakiem w kuluarach. Kolejne spotkanie Klubów Aktywnego Rozwoju odbędzie się
już za miesiąc. 19 listopada w Multikinie
zagości Ryszard Kętrzyński. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
na stronie www.kluby.wzrastam.se oraz
na Facebooku.
Re dak tor Klu bów
Ak tyw ne go Roz wo ju
Krzysz tof So cha
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Woda na ból głowy!
Dobroczynne właściwości wody są niezaprzeczalne, a jej zalety powszechnie znane.
Woda pomaga podczas odchudzania, nawilża skórę, jest niezbędna każdemu organizmowi do życia, ale to tylko część korzyści.
Jak pokazują badania, woda ma zbawienny
wpływ także na pracę naszego mózgu.

Średnio 70% masy dorosłego człowieka
stanowi woda, a samego mózgu ok. 85 %. Te
dane pokazują, że nie jest to substancja, którą możemy ignorować. Wręcz przeciwnie,
warto znać jej właściwości oraz sposób oddziaływania na nasz organizm.

Chcesz zdać egzamin? Pij wodę
Naukowcy z londyńskich uniwersytetów,
University of East London oraz University of
Westminster, udowodnili, że picie wody rzeczywiście poprawia pracę naszego mózgu.
Doświadczenie przeprowadzone zostało na
grupie 34 dorosłych osób, które poproszone
zostały przed badaniem o nieprzyjmowanie
pokarmów i płynów przez noc. W laboratorium otrzymali śniadanie: dla części z nich zawierało ono wodę, pozostali spożywali posiłek bez niej. Następnym etapem eksperymentu było badanie polegające na sprawdzeniu
szybkości reakcji. Uczestnicy mieli wciskać
przycisk, jak tylko zobaczą obraz na ekranie
reklama

komputera. Wyniki pokazały, że osoby z grupy „wodnej” reagowały o 14 % szybciej od
tych, którzy wody nie pili. Ich zdolność do
myślenia została zwiększona dzięki lepszej
pracy mózgu, którą zapewnia właśnie woda.
Wydaje się to szczególnie ważną wskazówką dla wszystkich uczniów i studentów,
którzy przed takimi eksperymentami stają na
co dzień, w trakcie egzaminów. Szklanka wody podczas nauki, butelka zabrana ze sobą na
salę egzaminacyjną, takie proste czynności
zwiększają szanse osiągnięcia lepszego wyniku. Niedobór wody w mózgu osłabia go, co
ma bezpośredni wpływ na nasze procesy myślowe. Małego pragnienia możemy nawet fizycznie nie odczuwać, ale ma ono miejsce i
nasz mózg musi sobie z tym radzić, co przeszkadza w realizowaniu jego innych zadań.
Dopiero kiedy pragnienie zostanie zaspokojone, mózg może skupić się na
wykonywaniu innego zadania.
Problem stanowi możliwość
wnoszenia na salę egzaminacyjną
butelek z wodą. Nie każda sytuacja, w której nasza wiedza ma być
sprawdzana sprzyja sięganiu po wodę, zależy to od specyfiki sytuacji. Jeżeli więc niemożliwe jest zapewnienie
sobie odpowiedniego nawodnienia w

trakcie, zadbajmy o to przed egzaminem.
Zwłaszcza godziny spędzone na nauce to
czas kiedy nasz mózg potrzebuje dodatkowego wsparcia. Gdy pracujemy do późnych
godzin, czy przygotowujemy się do egzaminu na następny dzień, zależy nam na jak
najefektywniejszym działaniu naszego mózgu, ale zmęczenie to uniemożliwia. Chociaż zwykle sięgamy po płyny, które wydają
się bardziej pomocne w takich sytuacjach,
jak np. kawa, czy napoje energetyczne, to
woda jest doskonałym i prostym rozwiązaniem, łatwo dostępnym dla każdego.

Gdy boli głowa…
Pierwsze co robimy, gdy
odczuwamy ból , to
sięgnięcie po tabletkę, która
w szybki

sposób powinna nam pomóc. Ale jest to
rozwiązanie chwilowe, w którym nawet
nie próbujemy dociekać przyczyn, a te
mogą być różne. Jedna z nich jest bardzo
prozaiczna – to po prostu odwodnienie.
Takie wnioski opublikowane zostały
przez naukowców z Uniwersytetu w Maastricht. Osoby pijące regular nie wodę
miewają bóle głowy rzadziej, wypicie nawet kilku łyków może okazać się doskonałym lekarstwem, także na migreny. Dodatkowa szklanka wody w ciągu dnia nie
zaszkodzi, a może pomóc nam uniknąć
nieprzy jemnego uczucia. Jest to związane
ze zwiększonym stężeniem toksyn w organizmie, co może powodować bóle np.
głowy. Woda jest sposobem na pozbycie
się toksyn, a tym samym lekarstwem na
cier pienie. Odwodnienie jest groźne nie
tylko ze względu na spadek reakcji, nasz
układ ner wowy potrzebuje płynów, by w
ogóle działać prawidłowo. Picie wody pomoże zażegnać nie tylko ból
głowy, ale też towarzyszące
mu często zmęczenie, czy
senność. Odwodnienie jest
niebezpieczne dla naszego
życia. Nie przypadkowo
człowiek jest w stanie

przeżyć bez jedzenia nawet miesiąc, ale
bez wody umiera po kilku dniach.

Uniwersalna recepta
Woda jest rozwiązaniem wielu zdrowotnych problemów, dlatego warto po nią sięgać.
Należy jednak zwracać uwagę na to co pijemy
i w jakich ilościach. Najlepiej pić wodę mineralną, która spełni swoją rolę i nawodni
nasz organizm, a jednocześnie dostarczy niezbędnych mikroelementów. Szukając odpowiedniej zwracajmy uwagę na skład produktu,
etykieta podpowie nam, czy dana woda jest
dla nas naprawdę dobra i jakie składniki zawiera. Zmienną, którą szczególnie powinniśmy brać pod uwagę, jest sód.
W naszej diecie możemy znaleźć zbyt
dużo tego pier wiastka, głównie dzięki spożyciu nadmiernej ilości soli. Niska zawartość sodu w wodzie sprawia, że może być
ona spożywana bez ograniczeń, nie tylko
ilościowych, ale i wiekowych (niskosodowa
jest np. Naturalna Woda Mineralna Ustronianka). Zalecane jest picie dziennie ok. 2 litrów płynów, ale tę ilość trzeba modyfikować w zależności od prowadzonego stylu
życia. Nie należy spożywać wody od razu w
większych ilościach, lepiej uzupełniać płyny
stopniowo. Recepta na tak różne problemy
jak ból głowy, egzamin, zmęczenie jest jedna – woda. Zawsze pod ręką miejmy więc
butelkę wody, żeby w razie potrzeby móc
zastosować szybką pomoc, a zamiast popijać nią tabletkę przeciwbólową pozostańmy
przy samym wypiciu szklanki wody. Nie bez
powodu najprostsze rozwiązania uważane są
za najlepsze.
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