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Złote Krzyże
Zasługi dla
wałbrzyszan

Prezydent R.P. Bro-
nisław Komorowski na-
grodził za wybitne za-
sługi w działalności na
rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce,
byłych działaczy wał-
brzyskiej opozycji z lat
1984-1989r.
Złote Krzyże Zasługi
otrzymali Krzysztof
MiedziakorazDariusz
Gustab.
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Aqua Zdrój
– Budowa
wstrzymana!

Spór pomiędzy głów-
nym wykonawcą - firmą
Budopol a miejską
spółką, która nadzoruje
inwestycję stał się tak
głęboki, że teraz tylko
sąd będzie rozstrzygał,
kto ma racje. Zejście
robotników z placu bu-
dowy spowoduje, że
wałbrzyszanie kolejny
raz będą zmuszeni po-
czekać na otwarcie ba-
senu. Jednak ważnie-
jszym pytaniem jest, ile
więcej będzie koszto-
wać miejska pływalnia
i kto za to zapłaci?
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Właściwości
miodu

Miódmawaloryodżyw-
cze i lecznicze. Jest
łatwo przyswajalny
przez organizm. Enzy-
my nadają temu pro-
duktowi cechy leku.

Każdy uczeń, który tylko zapragnie i zna odpowiednią osobę
w szkole, może kupić amfetaminę, ekstazę czy marihuanę.
Szkoły uzbrojone w kamery, czasem wynajmujące prywatną
ochronę, w ostatecznym bilansie przegrywają z narkotyka-
mi. Uczniowie „biorą” i czują się bezpiecznie.

Tajemnice
archiwum
Gross-Rosen
W sierpniu minęła 72 rocznica utworzenia przez Niemców obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen. Przez obóz przeszło ok 125 tys. więźniów, z których
ok. 40 tys. straciło życie. Informacje o losach więźniów i historii obozu do dnia
dzisiejszego są pieczołowicie gromadzone i przechowywane w małym budynku
w Wałbrzychu, gdzie najcenniejsze dokumenty chroni pancerna szafa.

czytaj więcej na str. 3

czytaj więcej na str. 12

Narkotyki
w szkołach

na wyciągnięcie
ręki

Narkotyki
w szkołach

na wyciągnięcie
ręki
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Strzegomski kościół za-
pełnił się w tym dniu po
brzegi. Zainteresowanych
jego obejrzeniem było tak
wielu, że bilety na koncert
rozeszły się jak przysłowio-
we „ciepłe bułeczki“.

Wśród najważniejszych
gości był nowy Honorowy
Obywatel Strzegomia - abp
Francesco Pio Tamburrino
z włoskiej Fogii, któremu kil-
ka godzin wcześniej w miej-
scowym Ratuszu wręczo-
no zaszczytne wyróżnienie.
Wśród licznie zaproszonych
gości nie mogło zabraknąć
również przedstawicieli du-
chowieństwa, polskiego par-
lamentu, przedstawicieli
władzy samorządowej i goś-
ci z miast partnerskich
Strzegomia: włoskiego Pa-
vullo nel Frignano i nie-
mieckiego Torgau.

Koncert „Santo Subito“
będący zbiorem utworów
o życiu Błogosławionego
Jana Pawła II - od jego dzie-
ciństwa aż do śmierci - wy-
warł na wszystkich ogrom-
ne wrażenie. Do tego stop-
nia, że skupienie, uwagę
i wzruszenie dało się wyczuć

na twarzach dosłownie
wszystkich uczestników
koncertu. Niesłabnące okla-
ski jeszcze długo trwały po
zakończeniu dwugodzinne-
go występu.

Soliści - Zofia Nowa-
kowska, Marta Moszczyń-
ska, Ewa Prus, Michał
Gasz, Grzegorz Wilk, Michał
Bogdanowicz zaśpiewali
osobno lub wspólnie ok. 20
utworów - m. in. „Lolek“,
„Tajemnica powołania“, „Ro-
dzinka wujka Karola“, „Ha-
bemus Papam“, „Tatry stro-
me jak krzyż“ i wiele innych.
Wspaniałym uzupełnieniem
do śpiewu solistów był wy-
stęp chóru i gra orkiestry

dowodzonej przez charyz-
matycznego i niezwykle ce-
nionego Piotra Rubika.
Pewną niespodzianką - na
samo zakończenie - było
zaśpiewanie najbardziej
znanych utworów Rubika -
„Niech mówią, że to nie jest
miłość“ oraz „Psalm dla Cie-
bie“.

Koncert „Santo Subito“
doskonale wpisał się w ob-
chody jubileuszu 770-lecia
nadania praw miejskich
miastu Strzegom, 10-lecia
Bazyliki Mniejszej i nadania
patronatu Św. App Piotra
i Pawła miastu Strzegom.

źródło: um.strzegom.pl

Koncert na miarę jubileuszu!
SSttrrzzeeggoomm    

Takiego wydarzenia muzycznego nie pamiętają najstarsi strzegomianie.
W piątkowe późne popołudnie (14.09) w Bazylice Mniejszej w Strzego-
miu odbył się wspaniały koncert „Santo Subito“ w wykonaniu Piotra Ru-
bika i jego zespołu.

Wizyta Ambasadora Kró-
lestwa Szwecji zaplanowana
jest na 16-17 września, a to-
warzyszą mu małżonka Ka-
rin Herrström oraz Konsul
Honorowa Szwecji we
Wrocławiu Małgorzata Ry-
niak.

Najważniejszymi tema-
tami spotkania z wicemar-
szałkiem Łużniakiem były
stosunki polsko-szwedzkie
po wizycie szwedzkiej pary
królewskiej na Dolnym
Śląsku w maju 2011 roku
oraz odnowione porozu-
mienie między Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Re-
gionem Västmanland, któ-
re jest obecnie opiniowane
przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.

Podczas spotkania po-
ruszono również temat

współpracy pomiędzy Dol-
nym Śląskiem a Króles-
twem Szwecji. Wicemar-
szałek Łużniak przypo-
mniał, iż z trzech obecnie
budowanych mostów  na
Odrze w naszym wojewódz-
twie, dwa buduje szwedzka
SKANSKA, chwaląc jedno-
cześnie szwedzką organi-
zację pracy. Ambasador

chwalił polskie uczelnie za-
znaczając, że ok. 1000 osób
ze Szwecji studiuje obecnie
medycynę w Polsce oraz
polski „duch przedsiębior-
czości”, który pozwala nam
przechodzić przez kryzys
gospodarczy bez recesji.

źródło:umwd.dolnyslask.pl

Wizyta ambasadora Szwecji
RReeggiioonn    

Z wizytą na Dolnym Śląsku przebywał  Ambasador Królestwa Szwecji 
w Polsce Steffan Herrström. W spotkaniu z nim udział wziął wicemarszałek
Jerzy Łużniak.

Dwumetrowa dziewczyna
w oryginalnej sukience,
zwana Kryształową Planetą
powstała w pracowni
wrocławskiej artystki Ewy
Rossano. W listopadzie ma
stanąć na swoim stałym
miejscu – na skwerze 
w Dzielnicy Czterech Wy-
znań u zbiegu ulic św. An-
toniego i Kazimierza Wiel-
kiego. Na razie jednak za-
chwyca widzów w Paryżu 
i zachęca do odwiedzenia
wystawy, której patronuje
Wrocław oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Na
niej Ewa Rossano prezen-
tuje cykl 45 form z brązu 
i kryształu a także blisko 30
obrazów. Wystawa trwa do
15 listopada.

Ewa Rossano jest auto-
rką m.in. statuetki Angelu-
sa, wręczanej laureatowi Li-
terackiej Nagrody Europy
Środkowej Angelus oraz po-
mnika Anioła Ślązaka, znaj-
dującego się w ogrodzie
Ossolineum. Artystka jest
absolwentką malarstwa
wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych, dyplom 
z rzeźby obroniła w Stras-
burgu. Jest stypendystką je-
rozolimskiej akademii sztu-
ki. Jej prace pokazywane
były na wystawach we Fran-
cji, Czechach, Anglii, Szwaj-

carii i Izraelu.
Kryształowa Planeta ma

być symbolem jedności
współczesnego świata, z któ-
rego różnorodności czerpie-
my wszyscy, nie tracąc przy
tym własnej tożsamości.

W ubiegłym roku Parla-
ment Europejski wybrał mi-
niaturę Planety na statuetkę
nowej europejskiej nagrody
Prix International Jean Rey,
którą komisarz Unii Euro-
pejskiej będzie co roku wrę-

czał osobie wyróżnionej za
wybitne zasługi dla ludz-
kości. Pierwsze wręczenie
nagrody w grudniu.

Po inauguracyjnym wer-
nisażu w siedzibie OECD,
na którym obecnych było
ambasadorów 65 krajów,
ci, którzy poznali Krysz-
tałową Planetę chcieliby za-
trzymać ją na dłużej w Pa-
ryżu. 

źródło:wroclaw.pl

Kryształowa Planeta promuje Dolny Śląsk
RReeggiioonn    

Ma bufiastą spódniczkę w kształcie kuli ziemskiej i stoi w Paryżu przed Pałacem
de la Muette, siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
promując Wrocław na międzynarodowej wystawie. W ubiegłym roku Parlament
Europejski wybrał miniaturę Planety na statuetkę nowej europejskiej nagrody Prix
International Jean Rey.
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Pogotowie coraz częściej
interweniuje

W pierwszym tygodniu
września, gdy tylko zaczęła
się szkoła, wałbrzyskie Po-
gotowie Ratunkowe wyjeżdża
do trojga chłopców w wieku
14-15 lat - uczniów wałbrzy-
skiego gimnazjum. Kiedy
docierają na miejsce, lekarz
stwierdza zatrucie narkoty-
kami i młodzi ludzie trafiają
do szpitala. W tym przy-
padku troje chłopców
nadużyło najprawdopodob-
niej marihuany. Kilka dni
później, pogotowie  wyjeżdża
do 17 letniej dziewczyny
również z powodu nadużycia
narkotyków. Tym razem in-
terwencja lekarza odbywa
się w domu.  W zeszłym
roku takich wyjazdów
wałbrzyskie pogotowie za-
notowało kilkanaście. Na
początku września bieżące-
go roku jest ich już jedenaś-
cie.  Problemu nie można
mierzyć interwencją me-
dyczną, gdyż jakość narko-

tyków jest dość wysoka i do
zatruć dochodzi dość rzad-
ko.  Telefon alarmowy  po-
gotowia ratunkowego często
wykorzystywany jest przez
rodziców celem zyskania in-
formacji na temat objawów
po zażyciu narkotyków. 

Wałbrzyska Policja tylko
w tym roku skierowała do
sądu dla nieletnich już ok.
60 spraw na podstawie
ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. 

Doświadczenia psycholo-
ga Waldemara Fortunki 

Zażywanie narkotyków
w dzisiejszych czasach nie
jest buntem przeciwko świa-
tu ludzi dorosłych, jak to się
zdarzało kiedyś, gdzie wy-
razem protestu społecznego
była  muzyka, sposób ubie-
rania się itd. Sięganie po
narkotyki dziś to  przede
wszystkim dwie opcje.

Pierwsza opcja - to bez-
radność w stosunku do wy-
magań, jakie stawia rze-

czywistości np. do wymagań
ekonomicznych, cywiliza-
cyjnych, którym młodzi lu-
dzie nie mogą sprostać.
Krótko rzecz ujmując, młod-
zi ludzie są zakompleksieni.
Często żyją w permanentnej
frustracji, najlepszą metodą
rozładowania jest upicie się
albo jak sami nazywają
„wrzucenie” czyli wzięcie
działki. To na pewien czas
daje im złudne wrażenie
oderwanie się od tej rzeczy-
wistości, która zgrzyta. Daje
również uczucie potęgi,
władzy i uczucie przyna-
leżności do tej elity, do któ-
rej się aspiruje. 

Druga grupa to ci, którzy
biorą narkotyki eufory-
zujące, które są brane przed
ważnym sprawdzianem, kla-
sówką po to, żeby się szyb-
ko i dużo nauczyć oraz zali-
czyć egzamin lub żeby się
dobrze bawić. Z naszego te-
renu  szkoły miesięcznie
kierują do mnie 2-3 osoby,
u których  zauważono pro-

blem. Mam jednak takie
wrażenie, że jeżeli chodzi 
o narkotyki i młodzież,  ze
strony pedagogów  szkol-
nych i władzy oświatowej jest
niepokojąca cisza, problem
jak gdyby nie jest modny.
Kiedy rozmawiam z peda-
gogami szkolnymi czy dy-
rektorami szkół słyszę
dyżurny tekst „u nas, w na-
szej placówce nie ma z nar-
kotykami problemu”.  

Ze szkół trafiają w więk-
szości takie przypadki, z
którymi mogę sobie pora-
dzić. Jest to na ogół młodzież
dopiero  rozpoczynająca
„przygodę” z narkotykami.
Ale bywają i takie osoby, któ-
re wymagają leczenia szpi-
talnego. Czasem taki przy-
padek kończy się śmiercią.
Jeden z nich, to dziewczyna
siedemnastoletnia z liceum,
która na tyle była już uza-
leżniona od środków odu-
rzających, że nie mogła so-
bie  z tym poradzić i chciała
popełnić samobójstwo. Któ-
regoś dnia podcięła sobie
żyły. Całe szczęście, że stchó-
rzyła i zadzwoniła do mnie,
informując o zdarzeniu. Na-
tychmiast udałem się tam 
i interweniowałem wspól-
nie z pogotowiem. Dziew-
czynę udało się uratować.
Inny przypadek znacznie
groźniejszy zakończył się
śmiercią: chłopak chodził
na terapię do mnie przez pół
roku. Później był skierowa-
ny do specjalnego ośrodka.
Z tym przypadkiem wie-
działem, że sobie sam nie
poradzę, bo obok narkoty-
ków chłopak spożywał 
w dużej ilość alkohol. Któ-
regoś razu uciekł z tego oś-
rodka i odebrał sobie życie. 

Stanowisko Kuratorium
– mówi Janina Jakubows-
ka  st. wiz. KO Wrocław: 

Jeśli chodzi o problem
narkotyków w szkole  to
stwierdzam, że nie mamy
bezpośrednich zgłoszeń 
o problemie. Nie oznacza to
jednak, że nie ma go w ogó-
le. Szkoły, w ramach pro-
gramów wychowawczych 
i profilaktyki szkolnej podej-
mują w tym zakresie różno-
rodne działania. My, jako
Kuratorium wspomagamy
szkoły poprzez szkolenia 
i konferencje. Ostatnia z nich
dotyczyła dopalaczy. Pro-
blemem jest niewątpliwie to,
co dzieje się poza murami
szkoły, gdzie zagrożeniem
dla dzieci i młodzieży są di-
lerzy. Aby podejmowane
działania były skuteczne
należy połączyć siły wszyst-
kich instytucji, które czuwają
nad bezpieczeństwem. Mam
na myśli Policję, Straż
Miejską itp. Działania profi-

laktyczne w szkole przy-
niosą efekty przy współpra-
cy wszystkich. A naj-
ważniejsi są tutaj rodzice,
którzy powinni obserwować
swoje dzieci i reagować na
każdy niepokojący sygnał.
Szkoła jest z uczniem kilka
lat, a rodzic całe życie. Oby
poprzez narkotyki nie oka-
zało się ono zbyt krótkie. 

Jak z narkotykami 
w szkołach walczy 

Straż Miejska
Problem narkotyków 

w szkole nie należy do usta-
wowych zadań Straży Miej-
skich. Tak też świdnicka
jednostka nie przeprowa-
dza żadnych czynności
związanych bezpośrednio 
z  narkotykami. Wszystkie
sprawy związane z tą kwes-
tią prowadzi wyspecjalizo-
wana komórka Komendy
Powiatowej Policji w Świd-
nicy. Jedynie w zakresie
profilaktyki, podczas pro-
wadzonych przez funkcjo-
nariuszy Straży Miejskiej
tzw. pogadankach w szko-
łach, jest eksponowany pro-
blem  szkodliwości i za-
grożenia stosowania takich
używek – stwierdza st. insp.
Marek Fiłonowicz 

Straż Miejska w Wałbrzy-
chu odpowiada krótko 
w tym samym tonie, co ko-
ledzy ze Świdnicy: 

nie posiadamy kompe-
tencji w tej sprawie bez-
pośrednio na terenie szkół.
Prowadzimy jednak szereg
innych działań np. kontro-
lujemy otoczenie placówek
oświatowych, miejsc gro-
madzenia się młodzieży, te-
renów zielonych, reagujemy
na zdarzenia o charakterze
chuligańskim, kradzieże,
handel substancjami uza-
leżniającymi, wymuszenia 
i rozboje, a także na uchy-
lanie się dzieci od obowiązku
szkolnego – tłumaczy Za-
stępca Komendanta Straży
Miejskiej  Kazimierz Nowak.

Co mówią sami 
uczniowie?  

Ola jest uczennicą jednej
ze szkół w Świdnicy, jak
sama opowiada jej chłopak
sprzedaje narkotyki, bo obo-
je lubią sobie czasem zażyć,
a w ten sposób jedynie
mogą pozyskać fundusze,
aby je zakupić. 

Mój przyjaciel często jest
proszony przez znajomych
ze szkoły, aby coś załat-
wić. Zna kogo trzeba i po-
średniczy w sprzedaży nie-
wielkich ilości narkotyków.
Nie jest prawdą, że ktoś do
czegoś jest zmuszany, ludzie
sami proszą i płacą. Nie wi-
dzę nic złego w tym , że od
czasu do czasu sobie zapa-

limy zioło. Zresztą, u nas 
w szkole nie ma z tym więk-
szego problemu wystarczy
tylko znać odpowiednią 
osobę i  można przebierać 
w czym się chce, ważne żeby
była tylko kasa. 

Maciej uczy się w tech-
nikum w Wałbrzychu, jego
klasa liczy ok trzydziestu
osób. 

Prawie regularnie u nas w
klasie zielsko jara trzech ko-
lesi. Nikt im nic za to nie robi,
jak sobie popalą o grzecznie
siedzą w ławkach. Nauczy-
ciele nie zwracają na nich
uwagi. Zielsko  1g można ku-
pić za 15-40zł w zależności
od kogo się kupuje. Trzeba
jednak uważać, bo pośred-
nicy albo odsypią coś dla sie-
bie albo żądają, że w zamian
za przysługę idą palić 
z nami. Jeden z nauczycieli
kiedyś do nas powiedział, że
jak kogoś zobaczy, że coś
bierze to zawoła Straż
Miejską z psami ale i tak
wszyscy wiedzieli, że nas tyl-
ko straszy. Nigdy nie było w
szkole żaden „akcji” i wszys-
cy wiedzą, że jak nie prze-
sadzi się z zażywaniem to ni-
komu nic nie grozi.   Naj-
częściej w szkole chodzi feta,
ekstaza, amfa. Kokainy nie
ma, jest za droga i nikogo na
nią nie stać. 

Węzeł gordyjski 
Młodzi ludzie dostrze-

gają, że wchodząc w do-
rosłe życie, nie pozostawia
się im zbyt dużo miejsca na
godną przyszłość. Słabość
mechanizmów oświatowych
i brak autorytetów moral-
nych w dzisiejszych cza-
sach, jak gdyby umacnia
ich w przekonaniu, że prze-
bywanie w tym pozornie
lepszym świecie jest tą al-
ternatywą, którą szukają 
i w ten sposób odreago-
wują. Cena,  jaką będą mu-
sieli  zapłacić za obranie tej
drogi, jest jednak bardzo
wysoka. Dziś dla pedago-
giów lepiej jest spuścić
głowę i powiedzieć: u nas z
narkotykami problemu nie
ma. Bo przyznanie się do
problemu jest przyznaniem
się do własnej porażki, do
porażki całej polskiej oś-
wiaty. Trudno również nie
zadać pytania, jak wy-
glądają dzisiaj rodziny, 
w których młodzi ludzie do-
rastają? I najważniejsza
sprawa: gdzie w tym wszyst-
kim jest państwo, gdzie są
posłowie, których przy prze-
cinaniu wstęg ,  nie braku-
je? W sprawach trudnych
niestety nabierają wody 
w usta. 

DAG 
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Narkotyki w szkołach
na wyciągnięcie ręki
Narkotyki w szkołach
na wyciągnięcie ręki
Każdy uczeń, który tylko zapragnie i zna odpowiednią osobę w szkole, może kupić amfetaminę, ekstazę czy marihuanę. Szkoły uzbrojone w kamery, 
czasem wynajmujące prywatną ochronę, w ostatecznym bilansie przegrywają  z  narkotykami.  Uczniowie „biorą” i czują się bezpiecznie.



Nasz Region DolnośląskiWRZESIEŃ 2012
www.dolnyslask24.info.pl04

Panorama Racławicka to
jedna z największych atrak-
cji turystycznych Wrocła-
wia. Zwiedzać ją można od
14 czerwca 1985 roku. Naj-
większe oblężenie przeżywała
w latach 80. ubiegłego wie-
ku. Każdy chciał obejrzeć
dzieło ukrywane przez wład-
ze przed widzami. Wielu nie
wierzyło, iż Panorama na
dłużej zagości we Wrocławiu.
Dlatego i latem i srogą zimą
tasiemcowe kolejki oplatały
wrocławską rotundę.  Naj-
więcej zwiedzających odwie-
dziło Panoramę w 1988 roku
– 508 882 osób. Przez kolej-
ne lata Panoramę podzi-
wiało przeciętnie rocznie bli-
sko 300 tys. widzów, co od-
liczając dni ustawowo wolne
od pracy daje dziennie po-
nad 1000 osób. Taka wyso-
ka frekwencja czyni z Pano-
ramy jedno z najchętniej od-
wiedzanych muzeów, obok
zamków królewskich na Wa-
welu i w Warszawie, Mal-
borku i Łańcucie. Odwiedzali
ją także tacy goście jak pa-
pież Jan Paweł II, królowa
Holandii Beatrix, Król Bel-
gów Albert, Leszek Kołakow-

ski, Jan Nowak-Jeziorań-
ski, Jerzy Waldorff, Andrzej
Wajda. 

Milionowy widz podzi-
wiał płótno Styki i Kossaka
w sierpniu 1987 r., pięcio-
milionowy widz – Katarzy-
na Nowak ze Świdnicy prze-
kroczyła próg rotundy 
w lipcu 1998 r., na sześ-
ciomilionowego zwie-
dzającego Kingę Klekotko 
z Wrocławia oczekiwano bli-
sko sześć lat, do września
2004 r. Od tego momentu
frekwencja w Panoramie
systematycznie wzrasta,
rocznie przeciętnie o 10
proc. Dzięki temu już po
czterech latach 4 grudnia

2008 roku odwiedził Pa-
noramę Racławicką sied-
miomilionowy widz, którym
okazała się Daria Mikołaj-
czyk z Dzierżoniowa. Pod
koniec września pracowni-
cy muzeum spodziewają się
ośmiomilionowego widza.
Dla niego Muzeum Naro-
dowe ufundowało nagrodę
w postaci tabletu. Upomin-
ki otrzymają także widzowie
7 999 999 oraz 8 000 001.
Niespodzianki w postaci fol-
derów dostaną też wszyscy
uczestnicy seansu, w któ-
rym będzie brał udział oś-
miomilionowy widz.

źródło:um.wroclaw

Ośmiomilionowy widz 
odwiedzi Panoramę Racławicką

RReeggiioonn    

Spodziewają się go pod koniec wrzesnia i czekają na niego z tabletem. Ośmiomi-
lionowego zwiedzającego Panoramę Racławicką czeka więc niespodzianka, upominki
otrzymają także widzowie 7 999 999 oraz 8 000 001.

Ostry konflikt głównego wyko-
nawcy spółki Budopol z nadzo-
rującą inwestycjeę spółką miejską
Aqua Zdrój zakończył się wstrzy-
maniem budowy. 

Awantura między tymi pod-
miotami,  to nie tylko poważne
opóźnienia w uruchomieniu kom-
pleksu sportowego w Wałbrzy-
chu. Sprawa jest o tyle poważna,
że dotyczy finansów, a te przy in-
westycjach są z góry wyliczone.
Kiedy podejmowano decyzję o bu-
dowie nowego basenu w Wałbrzy-
chu mówiło się o kosztach ok. 80
milionów złotych. Jednak na tę
kwotę składał się zaciągnięty kre-
dyt w banku oraz przyznana do-
tacja unijna w wysokości 8 milio-
nów złotych. U podstawy każdej
inwestycji jest biznesplan, a ten
opiera się  na założeniach, w któ-
rych najistotniejszą kwestą  jest
poniesiony koszt do  przewidywa-
nych przychodów w ściśle okreś-
lonym czasie. Nie ma wątpliwoś-
ci, że ten ostatni został mocno

nadwyrężony, co spowoduje, że
pierwotne założenia stały się nie-
aktualne. Zacznijmy jednak od
kredytu. Kwota zaciągniętego kre-
dytu  jest jedynie podstawą do do-
datkowych naliczeń przy spłacie
głównej.  Każdy z nas zaciągając
kredyt wie, że otrzymany pie-
niądz kosztuje i do ostatecznej
spłaty doliczonych jest wiele in-
nych składników. W efekcie za
otrzymane pieniądze z banku
często zapłacić trzeba dwa razy
więcej. Podobnie rzecz ma się  
z kredytem na wałbrzyski basen,
gdzie podawana kwota ok 80 mi-
lionów  to jedynie podstawa, do
której należy doliczyć koszty
obsługi kredytu. Kolejną ważną
kwestą w tej sytuacji jest dotacja
unijna na kompleks sportowy.
Dotacje unijne mają to do siebie,
że kiedy je się przyznaje, to są ob-
warowane konkretnymi wymaga-
niami i co równie ważne, wypłaca-
ne po zakończeni inwestycji. 

W projekcie został naruszony

termin zakończenia budowy, któ-
ry często jest istotny dla pozyski-
wanych środków unijnych. Nikt
jak do tej pory nie wypowiedział
się, czy problemy z oddaniem do
użytku w terminie basenu nie
spowodowały, że utracimy dotacje
z Unii. Wracając jednak do biznes
planu, w takim projekcie istotą jest
określenie terminu, kiedy przed-
sięwzięcie zacznie osiągać przy-
chody. Jest to bardzo ważne, po-
nieważ całe nasze założenia
związane ze spłatą kredytu i po-
krywanie innych bieżących kosz-
tów inwestycji, są związane właś-
nie z tym dniem, kiedy do naszej
kasy wpłynie pierwsza zarobiona
złotówka. W przypadku spółki
Aqua Zdrój ten dzień  przesuwał
się już kilka razy, a obecnie kiedy
budowa została wstrzymana, stał
się nieokreślony. Całe pierwotne
założenia finansowe miejskiej in-
westycji rozsypały się. Z jakich pie-
niędzy zostanie spłacony kredyt
dla banku, jeśli nie znamy dnia, 

w którym do kasy miejskiej spółki
wpływie pierwsza zarobiona
złotówka? Czy otrzymamy unijną
dotację, jeżeli został poważnie na-
ruszony termin oddania inwesty-
cji? Skąd spółka Aqua Zdrój bę-
dzie brała pieniądze na swoją
bieżącą działalność, skoro każdy
miesiąc działalności spółki gene-
ruje określone koszty, a tych nie
jest tak mało.  

Zanim na plac budowy wejdzie
nowy wykonawca upłynie trochę
czasu, bo wyłonienie takiej firmy
musi odbywać się z godnie z prze-
pisami, a te mówią jasno, że ma to
nastąpić tylko w drodze przetargu.
W tym czasie będziemy oglądać
dalszą  część sporu  pomiędzy
byłym wykonawcą firmą Budopol
a spółką Aqua Zdrój. Tym razem
wymiana zarzutów najprawdopo-
dobniej przeniesie się na sale
sądową. 

Obie strony obwiniają się o za-
istniałą sytuację. Spółka Aqua
Zdrój oskarża głównego wyko-

nawcę, że powodem zerwania
umowy była próba uniknięcia
zapłacenie kary mownej w wyso-
kości prawie 8 milinów złotych.
Budopol natomiast oświadczył,
że spółka Aqua Zdrój może być
bankrutem i bez gwarancji zapłaty
nie będzie dalej wykonywał prac.
Do prawdy w tej awanturze  będzie
dochodził Sąd i na jego werdykt
musimy poczekać. W tym wszyst-
kim może już nie najważniejsze
jest, kiedy wałbrzyszanie będą
mogli w końcu z Aquaparku sko-
rzystać, ale to jak problemy Aqua
Zdroju odbija się na gminie
Wałbrzych. Nie trzeba bowiem
przypominać, że jest to spółka 
w stu procentach z udziałem
majątku Gminy Wałbrzych i każdy
problem tej spółki może przełożyć
się na jej budżet.

R E K L A M A

Spór pomiędzy głównym wykonawcą - firmą Budopol a miejską spółką, która nadzoruje inwe-
stycję stał się tak głęboki, że teraz tylko sąd będzie rozstrzygał, kto ma racje. Zejście robotników 
z placu budowy spowoduje, że wałbrzyszanie kolejny raz będą zmuszeni poczekać na otwarcie basenu.
Jednak ważniejszym pytaniem jest, ile więcej będzie kosztować  miejska pływalnia i kto za to zapłaci?

Aqua Zdrój 
– Budowa wstrzymana!

Dariusz Gustab
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Właściwości�miodu�
lipowego

Działa on antyseptycznie 
i uspokajająco. Dla wzmocnie-
nia jego działania dobrze jest
dodać go do herbaty z kwiatu li-
powego. Zastosowanie swoje
znajduje w stanach gorączko-
wych, kaszlu, zapaleniu oskrze-
li. Miód ten skuteczny jest przy
leczeniu przeziębień, w sta-
nach niepokoju i bezsenności.
Ma jasnożółtą barwę i ostry
smak, z wyczuwalnym posma-
kiem lipy. Miód lipowy szcze-
gólnie ceni się za cechy wspo-
magające leczenie przeziębie-
nia i grypy. Miód lipowy ma
działanie antybiotyczne, prze-
ciwgorączkowe i przeciwkasz-
lowe. Ułatwia zasypianie, łago-
dzi stres i równoważy ciśnienie. 

Właściwości�
miodu�rzepakowego

Stosowany jest głównie przy
schorzeniach płucnych i serco-
wych. Poza tym również przy
zaparciach, schorzeniach wątro-
by, nerek i przewodu moczo-

wego. Miód rzepakowy jest
słodki z gorzkawą nutą i od-
znacza się słomkowym kolo-
rem. Zawiera olejki eteryczne,
witaminy, aminokwasy i dużą ilo-
ść glukozy. Bardzo szybko ule-
ga krystalizacji, pod wpływem
której staje się niemal biały.
Miód rzepakowy ma właści-
wości detoksacyjne, jest łagod-
ny dla wątroby. Lecznicze właś-
ciwości miodu rzepakowego
wykorzystuje się przy schorze-
niach serca i stanach zapalnych
górnych dróg oddechowych.
Przyśpiesza gojenie się ran 
i chroni przed zakażeniem. 

Właściwości�miodu�
wielokwiatowego

Miód ten stosowany jest przy
różnego rodzaju alergiach oraz
katarze siennym. Jak każdy
miód ma właściwości lecznicze
serca i chorób przeziębienio-
wych. Ma żółtą barwę, po skrys-
talizowaniu przybiera kolor jas-
nobrunatny. Jest bardzo słodki.
Właściwości miodu wielokwia-
towego wykorzystuje się przy ta-

kich dolegliwościach jak: ane-
mia, zmęczenie, zapalenie
gardła, przeziębienie. Miód wie-
lokwiatowy pomocny jest w le-
czeniu chorób serca, regulacji
ciśnienia oraz alergii. Polecany
jest szczególnie osobom uczu-
lonym na pyłki roślin, dzięki
niemu łatwiej znosi się wio-
senne alergie. 

Właściwości�miodu�
akacjowego

Zalecany jest diabetykom,
przy przeziębieniach i trudnoś-
ciach trawiennych oraz scho-
rzenia nerek i przewodu mo-
czowego. Miód akacjowy za-
wiera dużą ilość fruktozy, 
a także izoflawony i glikozydy.
Bardzo wolno się krystalizuje.
Miód akacjowy przyśpiesza re-
generację błon śluzowych
żołądka, przez co zapobiega
chorobom wrzodowym żołądka
i dwunastnicy, wspomaga także
trawienie. Właściwości miodu
akacjowego wykorzystywane
są również przy schorzeniach
nerek i dróg moczowych. Ten ro-

dzaj miodu ma działanie bak-
teriobójcze i moczopędne. 

Właściwości�miodu�
gryczanego

Zastosowanie znajduje przy
leczeniu nieżytów górnych dróg
oddechowych. Sprzyja tworze-
niu się kostnicy i przez wzgląd na
swoje właściwości  zaleca się
jego spożywanie przy złama-
niach. Pomocny jest w stanach
wyczerpania nerwowego, 
a także przy leczeniu miażdżycy,
nadciśnienia, zapaleniu nerek 
i przy grypach gorączkowych.
Zawiera dużo biopierwiastków.
Ma on ciemną barwę burszty-
nową i płynną konsystencję.
Po skrystalizowaniu kolorem
przypomina mocną herbatę.
Miód gryczany łatwo rozpoznać
po ostrym, lekko piekącym sma-
ku. W odróżnieniu od innych ro-
dzajów miodu, miód gryczany
zawiera substancję wzmac-
niającą i oczyszczającą naczy-
nia krwionośne - rutynę. Z tego
powodu jest on polecany
zwłaszcza osobom starszym,

szczególnie narażonym na
schorzenia układu krwionoś-
nego. Rutyna ma także właści-
wości przyśpieszające gojenie
ran zewnętrznych i wewnętrz-
nych. Miód gryczany jest boga-
ty w minerały i witaminy. Ze
względu na dużą zawartość
magnezu zaleca się jego
spożywanie przy stanach wy-
czerpania nerwowego. Bur-
sztynowy nektar korzystnie
wpływa również na pamięć. 

Właściwości�miodu�
spadziowego

Miód ten zawiera dużo
białka, a tym samym posiada
większe wartości odżywcze 
i lecznicze od miodów nektaro-
wych. Stosowany jest przy ane-
miach i zaburzeniach przemia-
ny materii. Ze spadzi iglastej le-
czy się nieżyt górnych dróg od-
dechowych. Miód ten powstaje
z lepkiej substancji występującej
na drzewach i krzewach takich
jak: świerki, jodły, sosny, mo-
drzewie, dęby, klony, lipy, brzo-
zy, buki, wierzby, głóg. Ma cha-

rakterystyczny zielonkawy kolor
i korzenny smak, jednakże spoś-
ród wszystkich rodzajów miodu
jest najmniej słodki. Właści-
wości miodu spadziowego wy-
korzystywane są do produkcji sy-
ropów wykrztuśnych. Miód spa-
dziowy ma również działanie
przeciwzapalne i antybakteryjne. 

Właściwości�miodu�
wrzosowego

Lecznicze właściwości mio-
du wrzosowego wykorzystywa-
ne są głównie przy schorzeniach
układu moczowego, kamicy
nerkowej, zapaleniu jelit i bie-
gunki. Znajduje również zasto-
sowanie w leczeniu prostaty.
Ma barwę ciemnobrunatną, po
skrystalizowaniu – pomarań-
czową i uzyskuje konsystencję
galaretowatą. Charakteryzuje
się ostrym, gorzkim smakiem.
Ze względu na antyseptyczne
właściwości, po miód wrzosowy
warto sięgnąć w stanach za-
palnych jamy ustnej.

Agnes

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

R E K L A M A
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O niemieckim obozie
koncentracyjnym w Gross-
Rosen słyszeli prawie wszys-
cy mieszkańcy naszego re-
gionu, jednak niewielu od-
wiedziło to miejsce. Prak-
tycznie mało kto zdaje sobie
sprawę  z tego, że najcen-
niejsze informacje  o tym
obozie i byłych więźniach
gromadzone są i przecho-
wywane w budynku na
dzielnicy Konradów. 

Rozmowa z zastępcą Dy-
rektora Muzeum Gross Ro-
sen Panem Andrzejem
Gwiazdą przybliży naszym
czytelnikom istotę powsta-
nia i funkcjonowania ar-
chiwum. 

Były niemiecki obóz znaj-
duje się w Rogoźnicy, dla-
czego zatem na budynku
w  dzielnicy Wałbrzycha
Konradowie zawieszona
jest tabliczka Muzeum
Gross-Rosen? 

-Od kilkunastu lat, po
byłej szkole, znajduje się
archiwum muzeum, ponie-
waż przy samym obozie nie
było do tego warunków. W
budynku zlokalizowanych
jest wiele wyspecjalizowa-
nych działów, w których
pracuje ponad 20 osób.
Najważniejszy z tych działów
to oczywiście archiwum -  tu
gromadzimy wszelkie zbio-
ry dokumentów mówiące 
o historii miejsca i ludzi
związanych z byłym obo-
zem. 

Co kryje archiwum po
byłym obozie?

-Różnego rodzaju doku-
menty, mówiące jak funk-

cjonował obóz podczas woj-
ny. Materiały gromadzimy
od dziesiątków lat, aż po
dzień dzisiejszy. Niewiele
ocalało w miejscu samego
obozu,  zaś nasze zbiory po-
zyskujemy od byłych wię-
źniów, ich rodzin, z miejsc 
w których odnaleziono takie
dokumenty. Mieliśmy przy-
padek w Świdnicy, gdzie 
w kamienicy  ktoś ukrył
obozowe księgi zgonów wię-
źniów. Dokumenty ściąga-
liśmy również z odległych
miejsc np. część z nich
przyjechały do nas z Mosk-
wy inne z Pragi. W archi-
wum posiadamy zdjęcia,
listy więźniów, relacje byłych

więźniów, częściową doku-
mentacje obozową. Niestety
nasza wiedza nie jest pełna
i do dziś pracujemy nad
kompletowaniem listy
byłych więźniów i innych
faktów o funkcjonowaniu
obozu. Wyjątkowe są rów-
nież  bardzo nieliczne gryp-
sy więźniów, które głównie
na filiach obozu udawało się
przekazywać członkom ro-
dziny dzięki życzliwym Nie-
mcom .  Na kilkuset taś-
mach magnetofonowych i vi-
deo zgromadziliśmy rów-
nież bezpośrednie zeznania
byłych więźniów. Opowia-
dają o swoim życiu  sprzed
aresztowania i pobytach na-
wet w kilku obozach oraz o
swoich losach powojennych. 

A co ocalało z samego
obozu? Czy są informacje
gdzie żyli, pracowali 
i umierali więźniowie? 

- Muzeum w Rogoźnicy
powstało bardzo późno, bo

dopiero w 1983r., a  zatem
38 lat po wojnie. Czas i lu-
dzie wyrządzili wiele szkody
dla tego miejsca  nie udało
się zachować wielu orygi-
nalnych obiektów. Zacho-
wały się jedynie główna bra-
ma obozowa, parter kasyna
załogi SS,  część parterowa
tkalni, łaźni oraz kuchni
więźniarskiej, a także barak
tzw. francuski, przenośne
krematorium i część ogro-
dzenia. Dzięki pomocy fi-
nansowej zrealizowaliśmy
program „Kamienne Piekło
I”, w ramach którego ura-
towaliśmy wiele elementów
poobozowych czy też wyre-
montowaliśmy pozostałości
podmurówek po wszystkich
barakach, których było po-
nad trzydzieści. Zrekon-
struowaliśmy jeden z  ba-
raków więźniarskich oraz
wieżę strażniczą. Dzięki pra-
com archeologicznym wy-
dobyliśmy z ziemi relikty 
z  codziennego funkcjono-
wania obozu, a więc rzeczy
należące również do wię-
źniów.  Od wiosny bieżące-
go roku z tych przedmiotów
zorganizowaliśmy wystawę.
Szczególnie jednak pole-
cam, z wielu wystaw jakie 
u nas mamy, wystawę „He-
rosi w pasiakach”.

Ze zbiorów archiwal-
nych muzeum Gross-Ro-
sen wydobywamy zezna-
nia byłych więźniów: Sta-
nisława Wądołowskiego
oraz Stanisława Wójciaka,
którzy przybyli w pierw-
szej setce więźniów. 

Pierwszy dzień w obozie
Gross-Rosen.

„W dniu 2 sierpnia 1940
roku, w godzinach przed-
wieczornych, na południo-
wo-zachodni stok kamien-
nego płaskowyżu, około 3 ki-
lometrów od małej osady Ro-

goźnica /dawniej Gross-Ro-
sen/, przyjechały cztery
wielkie samochody, których
potężne platformy, okryte
były szczelnie naciągnięty-
mi, brezentowymi plande-
kami.

Na ściernisku, po-
sprzątniętym owsie, przy
wąskiej drożynie pro-
wadzącej do Rogoźnicy, na
obszernym skłonie, stały
dwa, nowo zbudowane ba-
raki, przy czym jeden z nich
ogrodzony był drutem kol-
czastym z placykiem w for-
mie przybliżonego kwadra-
tu o bokach około sześć-
dziesięciu metrów. Na czte-
rech rogach ogrodzenia za-
budowane były wieże drew-
niane, z zainstalowanymi
na nich reflektorami i ciężki-
mi karabinami maszyno-
wymi. Drugi barak znajdo-
wał się poza ogrodzeniem,
pod skalnym tarasem, nie-
opodal olbrzymiego dębu
(...)”

„(...)Był wtedy piękny,
słoneczny dzień 2 sierpnia
1940 roku, godzina około
szóstej po południu.

Wchodziliśmy do ogro-
dzenia, popędzani, bici i po-
szturchiwani przez esesma-
nów. Na wieżach wartowni-
czych zaciągnięte zostały po-
sterunki, a wycelowane lufy
broni maszynowej w śro-
dek ogrodzonego drutem kol-
czastym baraku i wznoszące
się od północy strome i dzi-
kie skały granitowych ka-
mieniołomów zdawały się
nam mówić: ”Tu nie ma żad-

nej nadziei”.
„(...) Po uporządkowaniu

spraw „organizacyjnych”
wyprowadzono nas z ogro-
dzenia, zaopatrzywszy
uprzednio w kilofy, łopaty,
szpadel, nosze i taczki. Na
południowym skłonie tere-
nu, o podglebiu skalistym,
tam, gdzie powstał później
„mały obóz”, wytyczone
były palikami zarysy bara-
ków, placyków i alejek. Ja-
kiś cywilny Niemiec, chyba
majster, z opaską na ręka-
wie, zaczął rozstawiać po-
szczególne grupy więźniów
instruując o formie i sposobie
pracy. Chodziło głównie 
o zdejmowanie nakładu zie-
mi ze skalistego podłoża,
odnoszenia jej na formujące
się tarasy, niwelowanie te-
renu, co wymagało kucia
skały, dla otrzymania po-
ziomej płaszczyzny.

Otoczył nas łańcuch
esesmańskich posterunków
z psami. Rozpoczęło się
piekło na ziemi. 

Przy nieustannym wrzas-
ku i biciu kopaliśmy ziemię
i kuliśmy skałę, a musiało
odbywać się to w ciągłym
ruchu i biegu /Laufschritt/,
bez odrobiny wytchnienia
bez chwili odpoczynku. Pod
okiem Petera i jego pomoc-
nika Janka, „Hansa” jak
kazał nazywać się ów kole-
ga nasz – padaliśmy, ryliś-
my skałę, ładowaliśmy tacz-
ki i biegiem, biegiem, wozi-
liśmy je na wskazane nam
miejsca, wracaliśmy do swo-
ich stanowisk i z powrotem
i znów ładowaliśmy, kuliś-
my granit, bici, pokrwawie-
ni, zaszczuci(...)O godzinie
szóstej wieczorem, pierw-
szy dzień pracy dobiegł koń-

ca. Nieludzko zmęczeni 
i wyczerpani, wróciliśmy do
baraków.”

Pierwsza ofiara w obozie
Gross-Rosen

„W drugiej połowie sierp-
nia zdarzył się wypadek,
który przeszedł do historii
obozu.

W południe, jak zwykle,
gdy zabrzmiał sygnał na
przerwę obiadową, kolumny
robocze ustawiły się piątka-
mi i wymaszerowały do
ogrodzenia obozowego.
Straże zostały ściągnięte 
i tzw. „Postenkette” zlikwi-
dowana. Dotychczas nie
było liczenia na placu bu-
dowy stanu liczebnego wię-
źniów i po przybyciu kolum-
ny do ogrodzenia, łańcuch
posterunków przestawał ist-
nieć. Podczas wydawania
obiadu usłyszeliśmy jakieś
krzyki, ujrzeliśmy wybie-
gających z baraku esesma-
nów z psami, powietrzem
targnęły strzały broni ma-
szynowej. Ujrzeliśmy, jak w
kierunku południowym, po
rozległym skłonie ku stru-
mykowi i zaroślom, biegł
więzień. Widoczny był jak
na dłoni. Zanim psy do-
biegły go już wcześniej zos-
tał trafiony kulami.

Podczas pracy, schował
się do wykopanego na pla-
cu budowy rowu, przykry-
tego jakimś płatem części
baraku i po odmaszerowa-
niu grup roboczych i ścią-
gnięciu posterunków, rzucił
się do ucieczki.

Swoje umiłowanie wol-
ności przypłacił niestety
życiem. Przyniesiono go
wkrótce do obozu, rzucono
przed wrotami i przy na-
szym wyjściu do pracy ka-
zano patrzeć na zwłoki. Od-
daliśmy mu milczący hołd,
jako naszemu pierwszemu,
poległemu koledze. Wypa-
dek ten wpłynął na nas
wszystkich bardzo przy-
gnębiająco. Zdawaliśmy so-
bie sprawę, że w krótkim
czasie czekać nas może
wszystkich taki sam lub po-
dobny koniec.”

Dariusz Gustab 

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku, jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie kie-
rowani byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 1940
roku. 1-go maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyj-
nego. W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym na obsługę
kamieniołomu. Zasadnicza rozbudowa obozu Gross-Rosen przypada na rok 1944, zmienia się również jego
charakter; obok centrali w Gross-Rosen powstają liczne filie (około 100) zlokalizowane przede wszystkim
na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej.

Przez  niemiecki obóz i jego 99 filii do lutego 1945r przeszło  ok. 125 więźniów, z czego 40 tysięcy zos-
tało pozbawionych życia. Więźniowie pracowali na rzecz 209 niemieckich firm, w tym dla  Simens'a czy
Blaupunkt'a. Żadna z tych firm do chwili obecnej na rzecz muzeum Gross Rosen nie przekazała żadnych
środków finansowych. 

Tajemnice archiwum  
Gross-Rosen
W sierpniu minęła 72 rocznica utworzenia przez Niemców obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Przez obóz przeszło ok 125 tys. więźniów, z których ok. 40 tys. straciło życie. Informacje 
o losach więźniów i historii obozu do dnia dzisiejszego są pieczołowicie gromadzone i przechowy-
wane  w małym budynku w Wałbrzychu, gdzie najcenniejsze dokumenty chroni pancerna szafa.
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Termin obowiązywania
ostatniej umowy pomiędzy
NFZ a świdnickim pogoto-
wiem na świadczenie usług
w zakresie ratownictwa me-

dycznego upływa 31 grud-
nia tego roku i istniało real-
ne zagrożenie, że usługi te
zostaną przejęte przez inne
podmioty działające na ryn-
ku medycznym. Dolnośląski
NFZ ogłaszając nowy kon-
kurs mógłby brać pod uwa-
gę głównie cenę za świad-
czoną usługę, a w takim wy-
padku, jako samorząd, nie
moglibyśmy w żaden sposób
konkurować z wielkimi, sie-
ciowymi, prywatnymi fir-

mami - mówi Alicja Sy-
nowska Wicestarosta Świd-
nicki. Zdaniem władz po-
wiatowych, lata inwestycji 
w świdnickie pogotowie, za-

kup nowego sprzętu oraz
szkolenie kadry, której pro-
fesjonalizm jest doceniany
nie tylko na Dolnym Śląsku,
mogłoby zostać zaprzepasz-
czone w momencie przejęcia
jego zadań przez prywatną
firmę. Dlatego też, jak
wcześniej informowaliśmy,
ze strony  powiatu zostały
podjęte zdecydowane dzia-
łania mające na celu utrzy-
manie systemu ratownictwa
medycznego w strukturze

samorządu powiatowego. Na
ostatniej sesji Rady Powiatu
Świdnickiego podjęto sta-
nowisko w tej sprawie. Z ini-
cjatywy  powiatu świdnic-
kiego Konwent Powiatów
Dolnego Śląska zajął analo-
giczne stanowisko. Swoje
zaniepokojenie realnym za-
grożeniem dla systemu ra-
townictwa medycznego wy-
raził też Konwent Mar-
szałków RP. Nasze starania
zostały wsparte także przez
samorządy gminne z terenu
powiatu świdnickiego.
Uważamy, że tak jak straż
pożarna i policja, tak i po-
gotowie powinno zostać 
w Państwowym Systemie
Ratownictwa - mówi Wice-
starosta. Nowe umowy na
świadczenie usług w zakre-
sie ratownictwa medyczne-
go będą obowiązywały do
końca roku 2013. Należy za-
tem poczynić pilne działania
w kierunku zmian przepi-
sów, tak aby ratownictwo
medyczne pozostało służbą
publiczną - podsumowuje
Wicestarosta.

źródło:powiat.swidnica

Dolnośląski Oddział NFZ aneksuje 
umowy dla pogotowia ratunkowego

ŚŚwwiiddnniiccaa    

Na poczatku września powiat świdnicki otrzymał z Dolnośląskiego Od-
działu NFZ we Wrocławiu informację o podjętej decyzji w sprawie
wydłużenia obowiązywania umowy na świadczenie usług w zakresie ra-
townictwa medycznego. To finał sprawy, która spędzała ostatnio sen 
z powiek nie tylko samorządowcom z powiatu świdnickiego.

17 września 2012 roku został roz-
strzygnięty konkurs zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przy
współpracy z PWSZ Wałbrzych pn. „Gos-
podarstwo agroturystyczne przyjazne tu-
rystom Ziemi Wałbrzyskiej“. W rywaliza-
cji wzięli udział kwaterodawcy z gmin po-
wiatu wałbrzyskiego: Mieroszowa, Czar-
nego Boru, Walimia, Jedliny Zdroju oraz
Wałbrzycha. Konkurs przebiegał dwu-
etapowo. W pierwszym z nich komisja kon-
kursowa oceniała kandydatury pod wzglę-
dem kilku kryteriów, m.in. standardu
świadczonych usług i funkcjonalności
obiektu. W II etapie gospodarstwa zostały
zaprezentowane na oficjalnym profilu Fa-
cebook Ziemi Wałbrzyskiej i poddane

ocenie internautów. Głosowanie ruszyło 
6 sierpnia, a zakończyło się 20 sierpnia.

Bezkonkurencyjne okazało się gospo-
darstwo agroturystyczne dobrze znane
mieszkańcom Gminy Czarny Bór, a mia-
nowicie „Ptasi Śpiew“ w Grzędach, które
prowadzi Urszula Kędroń. Kolejną lokatę
przyznali internauci gospodarstwu „Zaci-
sze Trzech Gór“ z Jedliny Zdroju. Na naj-
niższym stopniu podium znalazło się gos-
podarstwo „Nad Potokiem“ z Rzeczki. Wy-
różnienie trafiło do „Domu pod Lipą“ 
z Wałbrzycha. Uroczyste wręczenie nagród
oraz certyfikatów odbyło się w Staro-
stwie Powiatowym w Wałbrzychu.

źródło: powiat.walbrzych.pl

Agroturystyka Ziemi Wałbrzyskiej 
nagrodzona

RReeggiioonn    
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Międzynarodowy Dzień Muzyki ob-
chodzony jest 1 października, nieprze-
rwanie od 1975 roku. Jego inicjatorem
był amerykański wirtuoz skrzypiec oraz
wybitny dyrygent Yehudi Menuhin
(ówczesny prezydent Międzynarodowej
Rady Muzyki).

Z tej okazji Teatr Zdrojowy przygoto-
wał nie lada gratkę dla wszystkich me-
lomanów. 

Otóż 29 września (sobota) o godz.
19:00 po raz pierwszy na szczawieńskiej
scenie wystąpi Młodzieżowa Orkiestra
Kameralna.

Jest to młody zespół zrzeszający pas-
jonatów – studentów Akademii Muzycz-
nych we Wrocławiu, Poznaniu i Krako-
wie a także uczniów szkół muzycznych
Wrocławia i Dolnego Śląska.

Orkiestra powstała we wrześniu 2005
roku. Została powołana do życia na ba-
zie Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej

„Con Fuoco”, tuż po wielkim sukcesie od-
niesionym na XVI Festiwalu Orkiestr
Młodzieżowych Eurochestries 2005 we
Francji. Założycielem i pierwszym dyry-
gentem był Krzysztof Górski. Od 2007
roku orkiestra działa pod kierownictwem
artystycznym Marzeny Diakun.

Mimo krótkiego stażu zespół może po-
chwalić się sporym dorobkiem, wpisując
się w życie kulturalne Wrocławia; or-
kiestra akompaniowała wielu znanym
muzykom i aktorom, takim jak Wiktor
Kuzniecow, Agnieszka Drożdżewska,
Konrad Imiela czy Mariusz Kiljan.

Podczas swojego występu w Teatrze
Zdrojowym muzycy zaprezentują nam
utwory: Edvarda Griega, Henryka Mi-
kołaja Góreckiego, Gustava Holsta 
i Wojciecha Kilara.

Bilety w cenie 20,00 zł można nabyć 
w biurze teatru ( w godz. 9-14). 

www.teatr-zdrojowy.pl

Międzynarodowy Dzień Muzyki 
w Teatrze Zdrojowym

R E K L A M A �

PROGRAM
28 września 2012r.

14.00 - plenerowy koncert or-
kiestr dętych w Parku Zdrojo-

wym
Ceramik Band oraz Orkiestra Dęta 

ze Strzegomia

16.00 - Teatr Zdrojowy
koncert Policyjnej Orkiestry Dętej

z Wrocławia  (wstęp wolny)

29 września 2012r.

14.00- Muszla Koncertowa 
w Parku Zdrojowym

Koncert: Big Band Zespołu Szkół
Muzycznych w Wałbrzychu   

Milosz Band – Orkiestra Dęta 
z Hranowa

19.00 - Teatr Zdrojowy
Koncert Młodzieżowej Orkiestry 

Symfonicznej pod Dyrekcją 
Marzeny Diakun

„Rewolucja śmieciowa“
WWaałłbbrrzzyycchh    

Rusza miejska akcja informacyjno-edukacyjna pn.
„Rewolucja śmieciowa“ związana ze znowelizo-
waną ustawą o utrzymaniu czystości i porządek 
w gminach.

W ramach akcji gmina będzie infor-
mować mieszkańców o obowiązkach wy-
nikających z nowej ustawy oraz o zmia-
nach w systemie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. 

W myśl ustawy właściciele nierucho-
mości już nie będą musieli zawierać in-
dywidualnych umów z przedsiębiorcami
na wywóz odpadów. Zadanie przejdzie 
w gestię gminy, która poziom segregacji
będzie monitorować, szeroko informować

o podmiotach odbierających odpady 
i punktach ich selektywnego zbierania.
Skutkiem tych wszystkich zmian po-
winno być czystsze otoczenie, w którym
żyjemy i lepiej chronione środowisko. 

Akcję rozpocznie się  zbiórką odpadów
wielkogabarytowych "Wywalamy graty
z chaty". W październiku mieszkańcy
Wałbrzycha bezpłatnie będą mogli pozbyć
się zużytego sprzętu elektronicznego,
niepotrzebnych mebli, itp. 

Dla dzieci i młodzieży szkolnej będą or-
ganizowane specjalne sesje edukacyjne
i konkursy.

Szczegóły akcji można śledzić na 
stronie www.rewolucjasmieciowa.wal-
brzych.eu.

Red
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Zakończył się w Biela-
wie remont zabytkowej
przepompownii wody po
byłych zakładach włókien-
niczych. Dzięki potężnej
dotacji, jaką Urząd Miejski
otrzymał z Unii Europej-
skiej oraz Niemieckiej
Fundacji Ochrony Środo-
wiska DBU, udało się nie
tylko uratować przed
zniszczeniem kolejny
obiekt poprzemysłowy w
Bielawie, ale także utwo-
rzyć na jego bazie Inte-
raktywne Centrum Po-
szanowania Energii. ICPE

będzie miejscem, które za-
prezentuje wszystkim od-
wiedzającym procesy, jakie
zachodzą przy powstawa-
niu energii. Każdy kto
przyjdzie do Interaktyw-
nego Centrum Poszano-

wania Energii, będzie
świadkiem efektownych
doświadczeń z dziedziny
fizyki i chemii. Oficjalne
otwarcie ekologicznej pla-
cówki odbędzie się już 20
września 

źródło: www.bielawa.pl

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

BBiieellaawwaa    

Celem skutecznego
zwalczania wścieklizny 
u lisów podjęta została
akcja jej zwalczania po-
przez wyrzucenie z sa-
molotu przynęt w dniach
od 27 września do 4 paź-
dziernika 2012 r., które
po przyjęciu przez lisy
wytworzą immunolo-
giczną odporność.

Szczepionka przeciw
wściekliźnie ma kształt
ściętego stożka. W środku
umieszczony jest plasti-
kowy pojemnik zawie-

rający płynną szczepionkę.
Szczepionka jest nie-
szkodliwa dla zwierząt do-
mowych i innych zwierząt
wolnożyjących. Prosimy
nie podnosić i nie dotykać
przynęt. Przynęty, które
były dotykane przez ludzi
są omijane przez lisy. Dla
zachowania ostrożności,
prosimy przy ewentual-
nym kontakcie przynęty 
z otwartą raną, oczami,
jamą ustną czy nosem,
gruntownie przemyć te
miejsca wodą z mydłem.

W dalszym postępowa-

niu zgłosić się do lekarza.
Na terenie objętym szcze-
pieniem, w ciągu 3 tygod-
ni po wyłożeniu przynęt
nie należy spuszczać psów
ze smyczy, a koty trzymać
w zamkniętych pomiesz-
czeniach. W przypadku
kontaktu zwierząt domo-
wych z przynętą należy
skontaktować się z leka-
rzem weterynarii. Przynę-
ty ze szczepionką doustną
są dopuszczone do szcze-
pienia lisów.

źródło: um.świebodzice

Immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów

ŚŚwwiieebbooddzziiccee    

Tegoroczne uroczystoś-
ci otworzyła dziękczynna
msza święta pod prze-
wodnictwem Księdza Bis-
kupa Świdnickiego Igna-
cego Deca. Następnie ko-
rowód dożynkowy prze-
szedł na boisko stadionu
miejskiego w Dzierżonio-
wie, gdzie oficjalnie dożyn-
ki zostały otwarte. Gospo-
darze na ręce marszałka
przekazali symboliczny
bochen chleba, upieczony
z tegorocznych zbiorów.
Odbyły się liczne zabawy i
konkursy. W najważnie-
jszym konkursie na naj-
piękniejszy wieniec wzięły
udział 22 delegacje po-
wiatowe i 15 grup z
sołectw wchodzących w
skład gminy Dzierżoniów.
Ze sceny dobiegały dźwię-
ki pieśni o chlebie, wyko-
nywanych przez chór Ca-
non. Na stoiskach odwie-
dzający próbowali sma-
ków produktów regional-
nych. W konkursie na naj-
piękniejszy wieniec Woje-

wództwa Dolnośląskiego
wygrał wieniec powiatu
bolesławieckiego i to re-
prezentanci wsi Kraśnik
Dolny pojadą do Spały na
dożynki prezydenckie 16
września, aby tam zapre-
zentować najpiękniejszy
wieniec Dolnego Śląska.
Drugie miejsce zajął po-
wiat dzierżoniowski, który
zaprezentował wieniec
upleciony w Piławie Dol-
nej, trzecią lokatę zajął
wieniec z powiatu polko-
wickiego, ze wsi Gręboci-

ce. Wyróżnienie oraz do-
datkowa nagroda w
postaci wyjazdu do Euro
Parlamentu w Brukseli,
ufundowana przez posłan-
kę do Euro Parlamentu
Lidię Geringer de Oeden-
berg, przypadła w udziale
przedstawicielom powia-
tu kłodzkiego, ze wsi Ści-
nawka Dolna. Wyróżnienie
zdobył również wieniec z
powiatu oławskiego, wy-
konany przez mieszkań-
ców wsi Dziuplina. 

źródło:umwd.dolnyslask

Wojewódzkie Święto Plonów 
– Dzierżoniów 2012

DDzziieerrżżoonniióóww    

Dożynki wojewódzkie są coroczną okazją do wspól-
nego świętowania i podziękowania Bogu i rolnikom 
za plony dolnośląskiej ziemi. Tegoroczne świętowanie
odbyło się 9 września 2012 roku w Dzierżoniowie.
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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



Nasz Region Dolnośląski WRZESIEŃ 2012
www.dolnyslask24.info.pl 11

Dla kogo pies 
ze schroniska

Chcę mieć psa. Roz-
ważam wzięcie psa ze
schroniska. Czy to prawda,
że zwierzęta ze schroniska
przywiązują się bardziej 
i mocniej kochają właścicie-
la? Ola.

Wzięcie psa ze schronis-
ka jest pięknym, godnym
podziwu gestem. Zwierzęta
te są wyjątkowo spragnione
miłości i towarzystwa. Jed-
nak często mają negatywne
doświadczenia z człowie-
kiem a okres, kiedy uczyły
się relacji z właścicielem
jest już za nimi a charakter
i zachowania mocno utrwa-
lone. Dlatego osoba biorąca
dorosłego psa ze schronis-
ka musi mieć dużo cierpli-
wości dla psich wybryków 
i fobii. Dobrze mieć wcześ-
niej doświadczenie w wy-
chowywaniu psa albo sko-
rzystać z pomocy tresera lub
lekarza behawiorysty. Takie
pieski mają też skłonność
do zbytniego emocjonalne-
go związania się z nowym
właścicielem, co również
bywa powodem problemów
wychowawczych, szczegól-
nie, gdy muszą zostać same
w domu. 

Jakiej rasy i płci kupić
psa

Mam dwoje kilkuletnich
dzieci i chciałbym kupić psa.
Jakiej rasy pies nadaje się
do mieszkania w bloku? Co
lepsze piesek czy suczka?
Proszę o podpowiedź. Po-
zdrawiam. Leszek .

Wybierając psa dla ro-
dziny należy uwzględnić wa-
runki mieszkaniowe, wiel-
kość lokalu i piętro, na któ-

re minimum 3 razy dziennie
będzie musiał się wspiąć,
nawet, gdy będzie stary 
i schorowany. Psy dużych
ras zajmują dużo miejsca,
ale zwykle ich temperament
jest niski. Z psami ras
małych zwykle jest odwrot-
nie. Należy też wziąć pod
uwagę ile czasu będziemy
mogli poświęcić psu. Psy
myśliwskie i psy ras północ-
nych muszą się wybiegać, 
w przeciwnym razie
rozładują nadmiar energii w
mieszkaniu. Dla rodziny z
małymi dziećmi, miesz-
kającej w bloku poleciłabym
psy ras toy, czyli mopsy, pe-
kińczyki, shih tzu, pudle
miniaturowe, lhasa anso,
buldogi francuskie, mal-
tańczyki, welsh corgi itp.
Gdyby jednak preferował
Pan większe rasy, roz-
ważałabym boksery, labra-
dory i golden retrivery. Płeć
nie ma wielkiego znaczenia,
gdyż najlepiej zwierzaka wy-
kastrować. Nie ma wtedy
problemu z cieczkami, nie-
chcianą ciążą u suczek, 
a psy po kastracji rzadziej
uciekają, nie kopulują 
z ulubionym misiem i są

zwykle mniej agresywne.
Wykastrowane zwierzęta nie
chorują na schorzenia na-
rządów rodnych, bo ich nie
ma. Dużo rzadziej cierpią na
nowotwory gruczołów mle-
kowych i prostaty. Wierze, że
pies, którego Pan wybierze,
będzie miłym kompanem 
i wiernym przyjacielem. 

Dlaczego pies szczeka
gdy zostaje sam w domu

Mam sznaucera minia-
turowego o imieniu Kuba.
Kiedy Kuba zostaje sam 
w domu cały czas szczeka.
Co zrobić żeby sąsiedzi się
nie skarżyli a Kuba tak bar-
dzo nie tęsknił? Zofia.

Problemy behawioralne
są coraz częstszą przyczyną
konsultacji lekarskiej. Jest
to efekt tego, że zapomina-
my, iż psy będąc członkami
naszych rodzin i mieszkając
z nami pod jednym da-
chem, to wciąż psy, które na
nas i świat patrzą po psie-
mu, a my na nie za bardzo
po ludzku. Ponadto niedo-
ceniamy okresu adaptacyj-
nego szczeniaka, kiedy uczy
się relacji z nami, które zo-
staną mu do końca jego dni.

Zapominamy, że ze słodkie-
go małego szczeniaczka,
któremu wszystko wolno
wyrośnie pies i będzie umiał
tylko tyle ile nauczyliśmy go
jak był mały i będzie się do-
magał tych samych przywi-
lejów. Szczekanie lub wycie
psa pod nieobecność właś-
ciciela jest objawem lęku se-
paracyjnego. Dzieje się tak,
gdy pies jest zbyt emocjo-
nalnie związany z właści-
cielem i bez niego odreago-
wuje swoje frustracje szcze-
kając, wyjąc, niszcząc lub
załatwiając swoje potrzeby
fizjologiczne w domu. Żeby
poradzić sobie z tym pro-
blemem, należy zbudować
prawidłową hierarchie, gdzie
pies zajmuje ostatnią pozy-
cję. Potrzeba też stopniowo
przyzwyczaić pupila do zos-
tawania w domu, nie wi-
tając i nie żegnając się wy-
lewnie psem. Czasem po-
maga zostawienie zabawek,

włączenie radia lub stoso-
wania feromonów, które wy-
dziela suka w okresie kar-
mienia szczeniąt, a które
sprawiają, że pies czuje się
bezpiecznie jak w rodzin-
nym gnieździe. Czasem po-
maga zamknięcie psa w
jednym pomieszczeniu lub
w klatce, która traktuje nie
jak karę, ale własne, bez-
pieczne miejsce. Jeżeli to nie
przynosi rezultatu należy
zgłosić się do lekarza wete-
rynarii zajmującego się za-
burzeniami zachowania,
który jeśli uzna za stosow-
ne zaleci leki antydepresyj-
ne lub uspokajające. 

Dlaczego mój pies cały
czas gubi sierść?

Mój pies cały rok gubi sie-
rść. Czeszę go codziennie 
i gotuję mu lepiej niż sobie, 
a i tak nie mogę pozbyć się
włosów z domu. Proszę o po-
moc. Krystyna.

Sierść psa składa się 
z podszerstka i włosa okry-
wowego. Pies linieje sezono-
wo wiosną i jesienią. Jednak
mieszkając w domu ta se-
zonowość bywa zatarta.
Martwy włos musi wypaść 
i zostać zastąpiony przez
nowy. Proces można wspo-
móc regularnie czesząc psa
i podając preparaty takie, jak
biotyna, cynk i nienasycone
kwasy tłuszczowe. Należy
też pamiętać, że skóra jest
największym organem w or-
ganizmie i ma największe za-
potrzebowanie na białko.
Dlatego dla jakości włosa
ważna jest jakość pokarmu
i zawartość w niej białka.
Czasem wypadanie sierści
jest objawem choroby skóry
np.: grzybicy, pasożytów,
czasem objawem zaburzeń
hormonalnych, zaburzeń
wchłaniania i wielu innych. 

Porady udzielali lekarze
weterynarii Anna Wrób-
lewska i Marcin Bebel 
z przychodni weterynaryjnej
DUOVET 

Kilka porad dotyczących psa w domu

R E K L A M A

Żyrafa NZURI
Mała żyrafa NZURI ukończyła właśnie 

5 miesięcy. Nastał moment, by ją połączyć
ze stadem. 

Czerwonaki

W stadzie naszych
czerwonaków wszystkim
niekopiowanym ptakom
co 3 miesiące trzeba
podcinać lotki u skrzy-
deł. Jest to zabieg bez-

bolesny a konieczny, jeśli chcemy trzymać pta-
ki na nieosłoniętych siatką wybiegach.

Małpki Sajmiri

Aż 3 tygodnie zajęło naszemu nowemu
stadu małpek sajmiri przekonanie się do

nowego wybiegu. Gru-
pa rodzinna złożona 
z kilkunastu osobni-
ków przybyła do nas 
z holenderskiego ZOO
Apenheul w Apeldoorn.
Gdy wreszcie małpki

odkryły, że położona na końcu lin i pomostu
z żerdek zielona wyspa też należy do nich,
harcom wśród gałęzi nie ma końca !

Małe żbiki

Małe żbiki mają już
za sobą 2 miesiące
życia. Coraz częściej
można je oglądać pod-
czas zabaw na wybiegu.
Zawsze odbywa się to
pod czujnym okiem
matki. Ociec, „Kapitan Żbik“, do wycho-
wania się nie wtrąca i zajmuje się swoimi
sprawami.

Fossa na walizkach 

Samcem dobranym jako idealny partner
dla naszej samicy jest ANDROY z Biopar-
co Valencia w Hiszpanii. Ankarana jest de-
pozytem hodowlanym, należącym formal-
nie do ZOO w Duisburgu. Ma obecnie po-
nad 5 lat i jest zbyt cenna dla hodowli, aby
tak długo przebywała bez partnera - to prze-

cież niezwykle rzadki gatunek zagrożony!
A my na razie nie mamy warunków na

rozwinięcie hodowli tych zwierząt. Dopiero

po zakończeniu większych prac budowla-
nych przy Afrykarium, a odbywających się
w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu Ma-
dagaskaru, będziemy mogli przygotować wy-
bieg i pomieszczenia dla foss.

Wtedy wróci do nas ten charyzmatycz-
ny przedstawiciel fauny Madagaskaru.
Może będzie to któryś z potomków naszej
Ankarany?

źródło: zoo.wroclaw.pl

R E K L A M A

Wiadomości z ZOO
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Problem odpadów, któ-
re zanieczyszczają nasze
środowisko jest praktycz-
nie znany każdemu. Po-
ważną sprawą jest pozby-
cie się np. zużytych opon.
Zużyte opony są jednym 
z takich rodzajów odpa-
dów, który w największym
stopniu obciąża środowi-
sko naturalne. 

Zostały wyprodukowa-
ne w taki sposób i z takich
materiałów, aby ich trwa-
łość była jak największa.
Walory użytkowe, czyli od-
porność na uszkodzenia
mechaniczne oraz na
działanie warunków at-
mosferycznych panujących
na drogach i takich czyn-
ników jak woda, śnieg,
lód, temperatura, powo-
dują, trudności związane 
z jej zagospodarowaniem
po zakończeniu użytko-
wania. Opony nie ulegają
rozkładowi, a z uwagi na
ich objętość składowanie
wymagają  zajęcia dużej
przestrzeni. Z kolei dla
rozdrobnienia opony na-
leży wydatkować znaczącą
ilość energii.

W Jedlinie-Zdroju, tak jak

w każdej innej miejscowoś-
ci borykamy się z tym pro-
blemem od dłuższego czasu
– tu i ówdzie pojawiają się
„podrzutki” starych opon,
których pozbywają się właś-
ciciele. Szczególnie drażni
to gdy taki „prezent” za-
uważymy w lasach czy par-
kach.

W pierwszych dniach
października będzie możli-
wość pozbycia się, starych,
zbędnych opon, przez
mieszkańców Jedliny-Zdro-
ju, bowiem Urząd Miasta
Jedliny-Zdroju w porozu-
mieniu z przedsiębior-
stwem, które zajmuje się
zagospodarowaniem takich
odpadów organizuje zbiór-
kę opon.

Od 01-10-2012 do 03-
10-2012 na terenie Hur-
towni Budowlanej przy ul.
Kłodzkiej 25B w godzi-
nach 7-16 będą zbierane
opony i dętki z pojazdów
samochodowych i rolni-
czych.

Zachęcamy wszystkich
mieszkańców do udziału w
akcji, jest to możliwość po-
zbycia się odpadów, przy
okazji uporządkowania

piwnic i garaży - mówi
wiceburmistrz Jedliny-
Zdroju Marek Fedoruk.

Inicjatywa jest o tyle cie-
kawa, że bezpłatna i miesz-
kańcy mogą w całkiem le-
galny sposób pozbyć się 
z zużytych opon. 

Po zbiórce opony zostaną
wykorzystane w sposób nie-
szkodliwy dla nas i środo-
wiska przyrodniczego.

Red.

W Jedlinie-Zdroju dbają o ekologię
JJeeddlliinnaa--ZZddrróójj    

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc dożynek
- nie tylko rolniczych, ale i działkowych.
Członkowie Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych „Stokrotka“ w Świebodzicach święto-
wali 8 września, festyn połączony był także
z uroczystym otwarciem świetlicy działko-
wej.

Spotkanie otworzył prezes zarządu ROD
„Stokrotka“ Edmund Sołowij, witając
działkowców i zaproszonych gości. Sym-
boliczną wstęgę otwierająca działkową
świetlicę przecięli wspólnie: Zbigniew Rodak
z OZS Szczawno Zdrój, Tadeusz Bogacz,
członek zarządu ROD.

Imprezę uświetnił zespół Akord, a po-
nieważ pogoda dopisała, uroczystość

upłynęła w miłej i rodzinnej atmosferze, na
świeżym powietrzu, przy zastawionych
stołach i wesołej muzyce. 

W ubiegłym  roku  działkowcy  święto-
wali stulecie ruchu ogrodów działkowych.
Okrągłą rocznicę zorganizowano na terenie
OSiR-u przy ul. Rekreacyjnej. Zarówno rok

temu jak i w bieżącym roku pogoda
działkowcom  dopisała. Nasz redakcja gra-
tuluje miłośnikom ogrodów działkowych ze
Świebodzic pielęgnowania tak pięknej tra-
dycji. Zachęcamy inne zrzeszenia działkow-
ców, aby brały przykład ze Świebodzic i two-
rzyli wspólnoty ludzi, którzy potrafią bu-
dować więzi dobrego sąsiedztwa, a czasem
też przyjaźni. źródło:um.swiebodzice.pl

Działkowe świętowanie
ŚŚwwiieebbooddzziiccee

Po kilkunastu mie-
siącach zakończyła się w
Bielawie budowa 48. miesz-
kań w ramach Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Uroczyste otwarcie dwóch
budynków, które powstały
przy ulicy Żeromskiego, od-
było się przy udziale  wice-
burmistrz Andrzej Hordyj,
przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk oraz
prezes Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego
Zygmunt Kaczmarski  Nowe
budynki różnią się od już
istniejących TBS-ów funk-
cjonalnością i technologią
wykończenia wnętrz.

Wszystkie mieszkania
mające od 34 do 57 m2,
znalazły swoich lokatorów.
Bielawska spółka TBS wy-
budowała przy ulicy Żerom-
skiego dwunasty i trzynasty
budynek za kwotę około 7
mln zł. Wszystkie mieszka-

nia znalazły swoich lokato-
rów, którzy wprowadzą się
do nich w ciągu kilku naj-
bliższych dni. Niedawno wy-
budowane TBS-y charakte-
ryzują się nie tylko ciekawą
architekturą ale także funk-
cjonalnością. Nowi miesz-
kańcy mogą być zadowole-
ni również z tego, że w oko-
licy znajdują się między in-
nymi: przedszkole, szkoła
podstawowa czy gimnaz-
jum. Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego istnieje

w Bielawie od 1998 roku.
Pierwszy budynek powstał
już w 1999 roku, a kolejne
były systematycznie budo-
wane. Dzięki temu bielaws-
ka spółka zarządza obecnie
294. mieszkaniami w róż-
nych częściach miasta.
Władze miasta i spółki TBS
zapewniają, że jeśli chodzi 
o budowę bloków miesz-
kalnych na terenie Bielawy,
nie powiedziały jeszcze
ostatniego słowa. 

źródło: um.bielawa

W Bielawie miasto buduje nowe mieszkania

BBiieellaawwaa

R E K L A M A

W gminie mają świadomość, że sama inwestycja w ławeczki
parkowe czy nowe nasadzenia kwiatów nie wystarczy, gdy 
w pobliżu leżeć będzie np. stara opona. Z niesfornymi
mieszkańcami, którzy wolą swoje śmieci wywieźć do lasu lub
porzucić w pobliskim rowie, trudno walczyć. Władze Jedliny-
Zdroju wolą bezpłatnie przyjąć stare opony od mieszkańców,
niż czekać, aż te znajdą się na nielegalnym wysypisku.

W Bielawie powstały kolejne nowe bloki, w których zamieszkało 48 rodzin.
Bielawska spółka TBS wybudowała przy ulicy Żeromskiego dwunasty i trzynasty
budynek za kwotę około 7 mln zł.



Na naszych oczach wali się mo-
del patologicznego państwa

opiekuńczego, a politycy zamiast
pójść po rozum do głowy i na jego
trupie zbudować normalne pań-
stwo, wolą trupa ratować. To po-
litycy są odpowiedzialni za stwo-
rzenie państwa opiekuńczego,
które rozbudowali do absurdal-
nych rozmiarów, aby tym uza-
sadniać gigantyczne wydatki pub-
liczne, na których żeruje klasa po-
lityczno-urzędnicza. Idea państwa
opiekuńczego jest tylko pretekstem
do okradania podatników. Według
tej etatystycznej doktryny tak roz-
budowane wydatki państwa są ko-
nieczne, bo gdyby nie było pań-
stwowych szkół, to dzieci by nie
chodziły do szkoły, gdyby nie za-
siłki dla bezrobotnych, to umie-
raliby oni na ulicach, gdyby nie
publiczna służba zdrowia, to cho-
rzy nie byliby leczeni, gdyby nie
państwowe emerytury i renty, to
emeryci i renciści umieraliby 
z głodu, a gdyby nie państwowe 
i unijne dotacje dla firm, to wszyst-
kie by poupadały. To wszystko to
oczywiście wierutna bzdura sze-
rzona przez ogłupiające ludzi me-
dia po to, by wyciągnąć coraz
więcej pieniędzy z kieszeni uczci-
wie pracujących ludzi.

Państwo opiekuńcze, aby chro-
nić patologiczną mniejszość,

dla wszystkich ustanawia prawa,
które powinny dotyczyć tylko tej
mniejszości. Jak ujawnił podczas
jednego ze swoich wykładów Jan
Fijor, publicysta i wydawca książek
wolnorynkowych, kiedy pracował
w tygodniku „Wprost”, redakcja
zrobiła badania, z których wyni-
kało, że tylko pół procenta ludzi 

w Polsce nie jest w stanie samo-
dzielnie się utrzymać. Nigdy tego
nie opublikowano. Niestety, taki
stan rzeczy ma jeszcze bardziej
niebezpieczne konsekwencje:
ograniczenie wolności, które stoi
za każdym działaniem państwa.

Obowiązek podatkowy naru-
sza nasze fundamentalne

prawa do dysponowania uczciwie
zarobionymi pieniędzmi, a prof.
Murray Rothbard zwyczajnie na-
zwał podatek kradzieżą.  Ma rację,
bo podatki są gigantyczne i pań-
stwo wydaje połowę tego, co przez
cały rok ludzie wypracowali! 
A trzeba podkreślić, że sektor
publiczny rozrasta się zawsze
kosztem sektora prywatnego,
każde zaś rozszerzenie władzy
państwa dokonuje się kosztem
wolności jednostki. Oprócz ofi-
cjalnych podatków przedsiębiorcy
i pracownicy, nawet jeśli nie mają
na to ochoty, są zmuszeni do
płacenia podatków, mylnie nazy-
wanych składkami ubezpiecze-
niowymi, na ZUS czy KRUS 
i NFZ. Skandalem jest propozycja
niektórych polityków między in-
nymi z Ruchu Palikota, by Polacy
obowiązkowo płacili za abona-
ment radiowo-telewizyjny w ra-
chunkach za prąd, i to nawet ci,
co nie mają w domu odbiornika
telewizyjnego! Nawet o budowie
ogrodzenia na własnej działce wo-
kół własnego domu trzeba po-
wiadamiać gminę! Nie mówiąc 
o konieczności uzyskania zezwo-
lenia na ścięcie posadzonego przez
siebie na własnej działce drzewa-
Konieczność wystawiania niko-
mu (oprócz urzędników) do ni-
czego niepotrzebnych tzw. świa-

dectw energetycznych, limity pro-
dukcji cukru, mleka czy połowu
różnych gatunków ryb. 

Wtrącanie się państwa do
czegokolwiek zawsze kończy

się katastrofą: biznesmeni za-
przestają prowadzenia działal-
ności gospodarczej, uciekają przed
regulacjami i fiskusem w szarą
strefę lub za granicę, a licencje, ze-
zwolenia, kontyngenty i koncesje
powodują rozrost korupcji, która
nie jest niczym innym jak ukrytym
podatkiem. Co gorsza, jeśli pań-
stwo zaczyna wtrącać się w jakąś
dziedzinę życia czy gospodarki, to
nigdy albo bardzo rzadko się z niej
wycofuje, brnąc coraz głębiej i co-
raz bardziej szkodząc kolejnymi in-
terwencjami, marnując przy tym
coraz więcej pieniędzy podatników.
Gdyż jak słusznie zauważył prof.
Ludwik von Mises, każda inter-
wencja państwa ma więcej nega-
tywnych skutków niż pozytywnych
i aby zmniejszyć te negatywne,
państwo wprowadza kolejne re-
gulacje, które znowu mają więcej
negatywnych skutków niż pozy-
tywnych, o których myśleli urzęd-
nicy, chcąc naprawić zepsuty
wcześniej stan rzeczy, i tak 
w kółko. Na przykład podniesienie
akcyzy na papierosy w celu ogra-
niczenia ich palenia powoduje
rozrost przemytu, na co państwo
odpowiada zwiększeniem kontro-
li na granicach, co z kolei pociąga
za sobą zwiększone wydatki na ten
cel. Innym przykładem może być
płaca minimalna – jej podniesie-
nie skutkuje wyższym bezrobo-
ciem, które państwo chce łagodzić
wyższymi zasiłkami, a wyższe za-
siłki zachęcają ludzi raczej do po-

zostawania na bezrobociu, a nie
do szukania pracy, przez co bez-
robocie rośnie jeszcze bardziej. 

Jednym z niewielu pozytywnie
ocenianych działań rządu Do-

nalda Tuska jest deregulacja za-
wodów, realizowana przez Ja-
rosława Gowina, ministra spra-
wiedliwości z PO, która wycofuje
częściowo państwo z pewnych
dziedzin życia gospodarczego. Jak
przeciwnicy deregulacji zawodów
argumentują swoje stanowisko 
w tej sprawie? Twierdzą, że usta-
wa dyskryminuje młodych adep-
tów, którzy na naukę zawodu po-
święcili już kilka lat. Podając ten
argument, samorządy zawodowe
przyznają się tym samym, że kil-
kuletnia serwowana przez nich
nauka zawodu kompletnie nic
oprócz papierka nie daje i jest po-
trzebna tylko do tego, by nabijać
tym samorządom kasę, a nie by
przyuczać młode osoby do zawo-
du! W tej sytuacji rzeczywiście
adepci stracili na darmo kilka lat,
ale oznacza to, że tym bardziej na-
leży znieść ten obowiązek nauki.
Jeśli jednak tak nie jest i nauka
młodym adeptom coś dała, to po
zniesieniu obowiązku nauki, na
starcie będą mieli przewagę kon-
kurencyjną w zawodzie nad tymi,
którzy nie uczyli się, więc ustawa
ich nie dyskryminuje.

Państwo opiekuńcze ma także
szereg innych negatywnych

konsekwencji, między innymi alie-
nuje ludzi. – Jednym z najwięk-
szych zagrożeń, które wynika ze
współczesnego państwa opiekuń-
czego, jest alienacja, która przy-
darza się osobom uzależnionym

od rządowej pomocy – uważa Ar-
thur Brooks, szef Amerykańskie-
go Instytutu Przedsiębiorczości. 
– Taka sytuacja nie ma miejsca,
gdy ubożsi ludzie korzystają 
z prywatnej dobroczynności, 
a szczególnie gdy sami na siebie
pracują. Dorobienie się własnego
majątku to kwestia ludzkiej god-
ności – twierdzi. Podobnie zdanie
mają wolnościowcy z innych częś-
ci świata. – Państwo opiekuńcze to
nieudany eksperyment społeczny,
który należy zakończyć, bo grozi
on ludzkiej godności – uważa Ri-
chard McGrath, lider nowozelan-
dzkiej Partii Libertariańskiej.

Na co dzień nie zdajemy sobie
sprawy z tego, jak bardzo

państwo opiekuńcze ingeruje 
i ogranicza nasze życie. Ludzie nie
są traktowani jak dorośli, ale jak
niewolnicy, więźniowie czy dzieci,
które nie potrafią racjonalnie myś-
leć ani za siebie decydować i dla-
tego musi nimi dyrygować pań-
stwowy zarządca w postaci urzęd-
nika. Czy tak wygląda wolność? To
nie jest wolność, lecz tyrania po-
lityczno-biurokratyczna. Żyjemy
w państwie niewolniczym, które
kontroluje nas ze wszystkich stron
i tym samym ogranicza możliwości
rozwoju. Gdzie się nie ruszysz – za-
kazy, nakazy, ograniczenia, kary,
ale też nagrody za nicnierobienie
w postaci zasiłków. Ty, niewolniku,
grzecznie pracuj, płać podatki 
i o nic nie pytaj, a twój pan-urzęd-
nik zatroszczy się o twoje pieniądze
i o resztę.

Za Opcją na Prawo nr 9/129 
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System państwa opiekuńczego, w któ-
rym obywatele mogli liczyć na niezłe za-
robki, stałe zatrudnienie, godziwą emery-
turę, zasiłki dla bezrobotnych i darmową,
dobrą opiekę medyczną, właśnie runął na
naszych oczach – słusznie stwierdził Ma-
rio Draghi, szef Europejskiego Banku Cen-
tralnego. Z kolei Piotr Necas, premier
Czech, mówił o kryzysie modelu państwa
opiekuńczego w Europie, co wpędziło
wielu ludzi w ubóstwo, i nawołuje do zmia-
ny polityki socjalnej i zczędności. Po pro-
stu skończyły się pieniądze.

Tomasz Cukiernik

Państwo „opiekuńcze”
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Ruch Młodzieży Niezależnej to
organizacja, która istniała w

Wałbrzychu i okolicznych miastach
takich jak Świdnica, Świebodzice,
Kamienna Góra. Współpracowała
bardzo ściśle z Solidarnością
Walczącą,  na czele której stał Kor-

nel Morawiecki oraz  z RKW Soli-
darność, której przewodził
Władysław Frasyniuk. Młodzi
działacze opozycji w wieku (14-19
lat) utrzymywali bardzo przyjazne
relacje z innymi organizacjami
młodzieżowymi, chociażby Fede-
racja Młodzieży Walczącej, Ruch

Wolność i Pokój.  W 1985r.
działacze z jednej z grup młod-
zieżowych organizacji zostali aresz-
towani i przeszli wielogodzinne,
nocne przesłuchania, podczas któ-
rych zostali brutalnie pobici przez
oficerów Służby Bezpieczeństwa.
Za swoją patriotyczną aktywność
zostali również skazani wyrokiem
sądu PRL. Po tych przykrych doś-
wiadczeniach młodzi działacze
opozycyjni podjęli decyzję, że je-
dyną formą działalności, jaką od
tego momentu będą prowadzić, to

działalność w konspiracji. 

Służba Bezpieczeństwa nie zdo-
była  informacji o wszystkich

członkach tej młodzieżowej orga-
nizacji, co pozwoliło nie tylko na
dalszą aktywność ale również na
rozbudowę struktur.  Powstawały
siatki kolportażowe prasy drugie-
go obiegu, a także tzw. „skrzynki
kontaktowe” oraz tajne drukarnie.
Przez resztę działalności Służba
Bezpieczeństwa nie zdobyła
znaczących informacji o organiza-

cji, dzięki czemu nie doszło do dal-
szych aresztowań.

Krzysztof Miedziak kierował
tajną drukarnią, która mie-

ściła się w Dziećmorowicach, Da-
riusz Gustab kierował tzw. Gru-
pami Wykonawczymi, które zaj-
mowały się rozrzucaniem ulotek,
rozklejaniem plakatów,  malowa-
niem na murach haseł patrio-
tycznych, organizacją demonstra-
cji oraz kolportażem podziemnej
prasy.

Organizacja rozwiązał się sa-
moistnie w 1989r. z chwilą

pierwszych wolnych wyborów. 
Agnes

Złote Krzyże Zasługi dla wałbrzyszan
od Prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego

Prezydent R.P. Bronisław Komorowski nagrodził za wybitne zasługi w działalności na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce, byłych działaczy wałbrzyskiej opozycji z lat 1984-1989r. Złote
Krzyże Zasługi otrzymali Krzysztof Miedziak oraz Dariusz Gustab jedni z trzech założycieli 
i twórców podziemnej organizacji Ruch Młodzieży Niezależnej działającej w Wałbrzychu.

R E K L A M A

W dniach 13-16 września br. w Karko-
noszach odbył się jubileuszowy XX Ogól-
nopolski Harcerski Górski Rajd „Granica“.
Organizatorem jednej z tras rajdu była 42
Drużyna Wędrownicza „GROT“ z Hufca Zie-
mi Dzierżoniowskiej ZHP. W tym roku na
czterodniową wędrówkę zdecydowało się po-
nad pół tysiąca miłośników gór, w tym 156
osób przejdzie Trasę V z Marciszowa do
Szklarskiej Poręby przez Śnieżkę.

Rekordowa ilość uczestników na trasie
organizowanej przez „Groty“ oraz ich przy-
jaciół z Hufców ZHP Wrocław i Łagiewniki
cieszy tym bardziej, że jest to trudna trasa,
wyłącznie dla wędrowników. Ekipa dowo-
dzona przez phm. Annę Sylwestrzak stwo-
rzyła program trasy, który przyciągnął
harcerzy ze Świnoujścia, Chełmży, Zielonej
Góry, Żmigrodu, Bierutowa, Wałbrzycha,
Oławy, Lubina, Wrocławia, Świdnicy, Śro-
dy Śląskiej i Dzierżoniowa.

21 patroli wędrowało  po Karkonoszach
wykonując zadania przygotowane przez
organizatorów z określoną fabułą, którą 
w tym roku jest wielokulturowość. Trudy
wędrówki wynagrodziły niespodzianki przy-
gotowane przez „Groty“, Fundację „ROPUH“

źródło: dzierzoniow.zhp.pl

Pół tysiąca harcerzy w Karkonoszach!

DDzziieerrżżoonniióóww    

14 września mieszkańcy Głuszycy mog-
li podziwiać przejeżdżające ulicami miasta
zabytkowe Mercedesy. Uczestnicy 20 Ju-

bileuszowego Zlotu MB8/8 zjedli obiad w re-
stauracji Centrum Tajemnic i Przygody przy
Kompleksie Osówka, po czym udali się do
zwiedzania podziemi. Miłośnicy Mercedesów
dowiedzieli się o powstawaniu obiektu,
zdarzeniach na frontach II wojny światowej,
o budowie kompleksów w Górach Sowich.
Poznali losy ludzi pracujących przy projekcie
Riese oraz wiele ciekawostek związanych 
z Osówką, Górami Sowimi i Dolnym
Śląskiem. źródło:gluszyca.pl

20 Zlot Zabytkowych Mercedesów na Osówce

GGłłuusszzyyccaa

Manifestacja przeciwko stacjonowaniu wojsk ZSRR w Polsce, zorganizo-
wana przez RMN. Manifestację prowadzi Dariusz Gustab.

KKrróóttkkaa  HHiissttoorriiaa  
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Dyżurny komisariatu 
w Boguszowie-Gorcach
wczoraj otrzymał zgłoszenie,
że na poboczu znaleziono po-
trąconego mężczyznę. Ze
wstępnych ustaleń wyni-
kało, że kierowca samocho-
du osobowego śmiertelnie
potrącił 68-letniego miesz-
kańca gminy Boguszów
idącego wzdłuż drogi, a na-
stępnie oddalił się z miejsca
zdarzenia. 

Policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu natychmiast podjęli
działania, które w niedługim
czasie skutkowały zatrzy-
maniem kierowcy pojazdu. 

Do sprawcy doprowadziła
funkcjonariuszy analiza śla-
dów zabezpieczonych na
miejscu zdarzenia. Sprawcą
wypadku okazał się 35-letni
mieszkaniec Boguszowa-
Gorc. Mężczyzna usłyszał
już zarzuty i został dopro-
wadzony do sądu. Prokura-
tura Rejonowa w Wałbrzy-
chu zawnioskowała o tym-
czasowe aresztowanie po-
dejrzanego. 

Za spowodowanie wy-
padku, w którym zginął
człowiek i ucieczkę z miejs-
ca zdarzenia grozi kara do 
12 lat pozbawienia wolnoś-
ci. 

Wałbrzyska policja zatrzymała kierowcę samo-
chodu, który w Boguszowie-Gorcach śmiertel-
nie potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypad-
ku. Okazał się nim 35-letni mężczyzna.

W Boguszowie-Gorcach 
śmiertelnie potrącił pieszego

10 września tuż przed
godziną 15.00 oficer dyżurny
Komisariatu Policji w Biela-
wie otrzymał zgłoszenie 
o zaatakowaniu przez ko-
bietę trzech osób, z których
jedna ma m.in. poważne
obrażenia głowy. Z relacji
osoby zgłaszającej wynikało,
że sprawczyni posłużyła się
tasakiem. Na miejsce zda-
rzenia niezwłocznie udali się
policjanci, którzy w wyniku
podjętych tam działań za-
trzymali podejrzaną o te czy-
ny kobietę. Okazała się nią
27 – letnia mieszkanka Bie-
lawy. 

W toku wykonanych
czynności funkcjonariusze
ustalili, że pomiędzy zatrzy-
maną, a jedną z pokrzyw-
dzonych doszło do nieporo-

zumień. W pewnym mo-
mencie 27 - latka używając,
jak się okazało tłuczka do
mięsa, trzykrotnie uderzyła
inną, 40 - letnią kobietę. 
W wyniku tego zdarzenia
pokrzywdzona doznała ob-
rażeń głowy oraz rąk i ple-
ców. 

Podczas ataku sprawczy-
nię starali się jeszcze od-
ciągnąć córka i syn po-
krzywdzonej. Wówczas agre-
sja został przeniesiona rów-
nież na nich. Kobieta ude-
rzyła tłuczkiem 21 – letnią
córkę pokrzywdzonej, po-
wodując u niej obrażenia
głowy, a następnie zaatako-
wała także tłuczkiem 11 
– letniego syna pokrzywdzo-
nej, również powodując 
u niego obrażenia głowy.

Jak ustalili policjanci, 
w chwili zajścia zatrzymana
była nietrzeźwa. Badanie
wykazało u niej promil al-
koholu. Okazało się, że tłem
całego zajścia była zazdrość
o młodego mężczyznę. 

27 – latka usłyszała już
zarzut usiłowania zabójstwa

40 - letniej kobiety oraz
uszkodzenie ciała jej dzieci.
Na wniosek prokuratury,
decyzją sądu, który zdecy-
duje także o dalszym losie
zatrzymanej, podejrzana zos-
tała tymczasowo aresztowa-
na na okres trzech miesięcy.

Bielawscy Policjanci zatrzymali 27 - letnią mieszkankę Bielawy, podejrzaną o usiłowanie zabój-
stwa kobiety oraz uszkodzenie ciała dwóch innych osób. Okazało się, że tłem całego zajścia była
zazdrość o mężczyznę. Sąd tymczasowo aresztował podejrzaną na okres trzech miesięcy. 
Teraz za usiłowanie zabójstwa grozi jej surowa kara powyżej 8 lat pozbawienia wolności.

Z zazdrości usiłowała zabić

Policjanci do walki z Prze-
stępczością Gospodarczą
skierowali akt oskarżenia
przeciwko 28-letniej miesz-
kance Niemczy, która będąc
pracownikiem firmy zaj-
mującej się usługami finan-
sowo-kredytowymi przywłasz-
czyła sobie pieniądze po-
chodzące z kont klientów.
Kobieta jako kasjerka firmy
miała dostęp do kont klientów
tej placówki. Postanowiła to
wykorzystać na "dodatkowe
premie". Przez okres 5 mie-
sięcy dziewięciokrotnie z kont
klientów pobierała wypłaty
od 50 do 1600 zł. Łączna
wartość strat jakie powstały
w wyniku jej przestępczej
działalności to 3550 zł. Pro-
ceder ten przerwał jeden 
z pokrzywdzonych, który za-
wiadomił kierownictwo pla-

cówki, po tym jak stwierdził
wypłatę pieniędzy, której nie
dokonał.

Teraz 28-latce grozi kara
nawet do 5 lat pozbawienia
wolności oraz obowiązek
zwrotu przywłaszczonych
pieniędzy.

Policjanci do walki z Przestępczością Gospo-
darczą skierowali akt oskarżenia przeciwko
28-letniej mieszkance Niemczy, która będąc pra-
cownikiem firmy zajmującej się usługami 
finansowo-kredytowymi przywłaszczyła sobie
pieniądze pochodzące z kont klientów. Sąd
może skazać kobietę nawet na 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Kasjerka przywłaszczyła
pieniądze z kont klientów

Policjanci zostali poinfor-
mowani przez współpa-
sażerów i obsługę pociągu
relacji Ustka-Katowice o tym,
że jedna z pasażerek za-
uważyła podejrzanie zacho-
wującego się mężczyznę.

Kobieta zaczęła go bacz-
niej obserwować. Mężczyzna

często wchodził i wychodził 
z toalety pociągu. Pasażerka
weszła więc do ubikacji 
i przeszukała ją. Znalazła

tam umocowaną do deski
toalety kamerę, która ukry-
ta była w pudełku i ob-
wiązana taśmą. O wszystkim
powiadomiła obsługę po-
ciągu. Mężczyzna został
przekazany funkcjonariu-
szom na stacji we Wrocła-
wiu. Okazał się nim 44-latek
z Kędzierzyna Koźla. Funk-
cjonariusze znaleźli przy nim
kilka kart SD oraz przenoś-
nych pamięci. Policjanci
sprawdzają, do jakich celów
mogły zostać wykorzystane
dokonane nagrania.

Podglądacz usłyszał już
zarzut. Kto podstępem, bez
wiedzy i zgody utrwala wi-
zerunek nagich osób, pod-
lega karze do 5 lat więzienia.

źródło: 
dolnoslaska.policja.gov.pl

Policjanci z Komisariatu Kolejowego we
Wrocławiu zatrzymali 44-letniego mieszkańca
Kędzierzyna-Koźla, który za pomocą kamer na-
grywał to co działo się w toalecie pociągu rela-
cji Ustka-Katowice. Grozi mu teraz kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Pociąg z nielegalną 
kamerą w toalecie

13 września 2012 r około
godziny 9 policjanci otrzy-
mali informację o ładunku
wybuchowym znajdującym
się w jednym z wrocław-
skich dyskontów spożyw-
czych. Oficer dyżurny Ko-
mendy Miejskiej Policji we
Wrocławiu natychmiast skie-
rował na miejsce policjantów,
w tym przewodników z psa-
mi specjalnie wyszkolonymi
do wykrywania materiałów
wybuchowych oraz policyj-
nych pirotechników. Miejsce
zdarzenia zabezpieczały do-
datkowo wszystkie, nie-
zbędne w takich sytuacjach,
służby ratunkowe. Dla bez-
pieczeństwa z obiektu ewa-
kuowano ponad 180 osób
(personelu oraz klientów).
Policjanci dokładnie spraw-
dzali wszystkie miejsca. W
wyniku prowadzonych

działań nie znaleziono żad-
nych materiałów niebez-
piecznych. Równolegle funk-
cjonariusze prowadzili
działania w kierunku usta-
lenia i zatrzymania sprawcy
fałszywego alarmu bombo-
wego. Efektem ich było za-
trzymanie 57-letniego
wrocławianina, podejrzane-
go o udział w tym zdarzeniu.
W chwili zatrzymania
mężczyzna był pijany miał
1,7 promila alkoholu w or-
ganizmie.

Wrocławscy policjanci zatrzymali 57-letniego
mężczyznę, podejrzanego o spowodowanie
fałszywego alarmu bombowego w jednym 
z dyskontów spożywczych.

Fałszywy alarm bombo-
wy w markecie
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Zalew w Mietkowie zmienia oblicze

Woda i piaszczysta plaża, bliskość natury i malowni-
czy widok na Masyw Ślęży to tylko niektóre z zalet Za-
lewu Mietkowskiego, który przyciąga coraz liczniejsze
rzesze turystów z okolic i spoza regionu.

R E K L A M A

- Celem projektu, finan-
sowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu So-
cjalnego jest rozwój zawo-
dowych i socjalnych kom-
petencji uczestników - po-
informowała pani Wiolet-
ta Beyer, koordynatorka
projektu międzynarodo-
wej współpracy - Do tego
należy również poprawie-
nie swojej elastyczności 
i zdolności do komunika-
cji. Zwłaszcza, jeśli się
mieszka nieopodal grani-
cy z Polską powinno się
władać tym językiem. Staż
ten stwarza możliwość
nauczenia się lub udo-
skonalenia języka pol-
skiego. Oprócz wyżej wy-
mienionych celów, ważne
jest dla nas również poz-
nanie wspólnej historii re-
gionu, aby przekazać ją
uwidocznioną na przykła-
dzie cmentarza żydow-

skiego w Strzegomiu dla
przyszłych pokoleń. Pod-
czas czterotygodniowego
pobytu w Strzegomiu be-
neficjenci poznają wiele
interesujących wiadomoś-
ci o kulturze żydowskiej 
i jej historii - dodała.
Ze strony polskiej projekt
wspiera młodzież z Ze-
społu Szkół w Strzegomiu
przy ul. Krótkiej pod
opieką pani Doroty So-
zańskiej, Urząd Miejski 
w Strzegomiu i Fundacja
Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Pomoc fa-
chową i materialną, na
prośbę burmistrza, za-
pewnia pan Marian Nay-
da, dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych 
w Strzegomiu wraz z pod-
ległymi mu pracownikami.
Należy podkreślić, że za-
kres prac i sposób ich
przeprowadzenia zostały

skonsultowane w dn.
26.06.2012r. podczas
spotkania z przedstawi-
cielami Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Naczelnym
Rabinem Polski Michae-
lem Schudrichem i panią
Tamarą Włodarczyk,
przedstawicielką Fundacji
Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego.
Prace porządkowe na
cmentarzu rozpoczęła 

w dn.18.09.2012 r. grupa
niemieckich uczestników.
W tym też dniu przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych na czele z burmist-
rzem Zbigniewem Suchytą
powitali uczestników pro-
jektu w Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu, życząc
miłego pobytu w  Strzego-
mi oraz oferując pomoc
materialną i rzeczową.

źródło: um.strzegom.pl

Jeszcze dwa lata temu
mało kto tutaj zaglądał.
Nawet jeśli raz na jakiś
czas pojawił się jakiś tu-
rysta, to zniechęcony bra-
kiem infrastruktury tu-
rystycznej i sportowej
szybko stąd wyjeżdżał, za-

zwyczaj już tu nie wra-
cając. Dziś krajobraz
Zbiornika Mietkowskiego 
i jego otoczenia zwłaszcza
w miejscowości Borzyg-
niew (2 km od Mietkowa)
już w niczym nie przypo-
mina tego niegdyś mało
atrakcyjnego miejsca na
mapie powiatu wrocław-
skiego i gminy Mietków. 
A wszystko to za sprawą
decyzji, które w 2008 r.
podjęły wspólnie powia-
towe i gminne władze sa-

morządowe, przystępując
razem do unijnego pro-
jektu, którego efektem było
wybudowanie Ośrodka
Sportów Wodnych w Bo-
rzygniewie (OSW). Inwes-
torem projektu był Powiat
Wrocławski, a jego part-

nerem gmina Mietków.
Ośrodek powstał w ra-

mach projektu pn. „Bu-
dowa Ośrodka Sportów 
w Borzygniewie (I etap)“,
współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regional-
nego Programu Operacyj-
nego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata
2007-2013.

źródło: powiatwroclawski.pl
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Projekt renowacji Cmentarza 
Żydowskiego w Strzegomiu rozpoczęty

Pięcioosobowa grupa młodych bezrobotnych pod
opieką pana Mario Hellmich przyjechała do Morawy 
w dn. 17.09.2012 r., by uczestniczyć w Projekcie Re-
nowacji Cmentarza Żydowskiego w Strzegomiu, opra-
cowanym przez pana Güntera Grütznera, kierownika
projektów Stowarzyszenia na Rzecz Zatrudnienia 
i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde.
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