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Należy także w ciągu dnia kilka 
razy wywietrzyć mieszkanie.

Bardzo ważne jest abyśmy 
zawsze przed sezonem grzew-
czym poddali kontroli urządze-
nia, którymi ogrzewamy 
mieszkanie. Do sprawdzenia 
pieca gazowego oraz insta-
lacji gazowej należy wezwać 
specjalistę. To samo dotyczy 
sprawdzenia przez kominiarza, 
czy w kominach spalinowych, 
dymowych i wentylacyjnych 
jest dostateczny ciąg powi-
etrza i czy spaliny nie wracają 
do naszego mieszkania. Jeżeli 
nie mamy specjalistycznych 
uprawnień, nie wykonujmy 
samodzielnych przeróbek 
oraz napraw urządzeń grze-
wczych. Prace konserwacyjne 
powinien wykonać specjalista 
z odpowiednimi uprawnie-
niami. Nie używajmy także 
urządzeń, które nie posiadają 
atestu.

Sadza płonie, 
a czad zabija

Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i 
terenów nakazuje w obiektach 
lub ich częściach, w których 
odbywa się proces spalania pa-
liwa stałego, ciekłego lub gazo-
wego, obowiązkowe usuwanie 
zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych w 
następujących terminach:
-  od palenisk zakładów’ 

zbiorowego żywienia i 
usług gastronomicznych – 
co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej;

-  od palenisk opalanych pa-
liwem stałym niewymieni-
onych w pkt 1 – co najmniej 
raz na 3 miesiące;

Przygotuj się 
do sezonu grzewczego

Kończą się ciepłe dni, a wraz z nadejściem jesiennych chłodów zaczniemy intensywnie 
dogrzewać mieszkania i domy. – Przed sezonem grzewczym należy wykonać serwis urządzeń 
grzewczych oraz instalacji kominowych – zalecają strażacy, którzy każdego roku wzywani są 

do akcji ratunkowych, spowodowanych przez niesprawne ogrzewanie i kominy.

Ciepła jesień sprawiła, że w 
ostatnich tygodniach nie było 
jeszcze konieczności ciągłego 
używania urządzeń grzew-
czych. Ale spadek temperatury 
w najbliższych dniach sprawi, 
że piece zaczną intensywnie 
pracować. Wraz z nastaniem 
sezonu grzewczego pojawia 
się także zagrożenie zatruciem 
czadem, czyli tlenkiem węgla. 
A czad może zabić w każdym 
momencie, ponieważ jest 
bezwonnym gazem o silnych 
właściwościach toksycznych. 
Dlatego, aby zapobiec trage-
dii, warto zainwestować w no-
woczesny system ogrzewania 
oraz wentylacji swojego miesz-
kania lub domu. Pamiętajmy 
także o regularnym przeprow-
adzaniu kontroli technicznych 
przewodów kominowych, in-
stalacji gazowych oraz pieców, 
które służą nam do ogrzewania 

mieszkania. Warto także kupić 
czujnik, który powiadamia o 
pojawianie się tlenku węgla w 
pomieszczeniu.

- W związku z tym, że roz-
poczyna się sezon grzewczy, 
zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców Wałbrzycha 
i powiatu wałbrzyskiego z 
apelem i przypominamy, aby 
nie zatykać przewodów wen-
tylacyjnych i dbać o drożność 
przewodów kominowych 
– podkreślają funkcjonari-
usze straży pożarnej. - Nie-
dostateczna wymiana powi-
etrza w pomieszczeniu może 
spowodować zatrucie się 
tym związkiem chemicznym, 
który w zależności od stężenia 
może doprowadzić do zatru-
cia organizmu, co skutkuje 
bólami głowy, wymiotami, a 
w poważniejszych przypadk-
ach śpiączką, a nawet zgonem. 

-  od palenisk opalanych pa-
liwem płynnym i gazowym 
niewymienionych w pkt 1 – 
co najmniej raz na 6 miesię-
cy;

-  z przewodów wentylacy-
jnych, co najmniej raz w 
roku, jeżeli większa częs-
totliwość nie wynika z 
warunków użytkowych.
Ustawa Prawo budow-

lane określa, że właściciel 
lub zarządca budynku jest 
zobowiązany, co najmniej 1 
raz w roku zlecić przeprow-
adzenie kontroli okresowej 
kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie 
uprawnienia – mistrza ko-
miniarskiego, a w przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub 
braków właściciel, zarząd-
ca lub użytkownik budynku 
są obowiązani w czasie lub 
bezpośrednio po przeprow-
adzonej kontroli, usunąć st-
wierdzone uszkodzenia oraz 
uzupełnić braki, które mogły-
by spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bez-

pieczeństwa mienia bądź śro-
dowiska.

Zachowaj ostrożność!
Pamiętajmy, aby nie pozos-

tawiać bez opieki włączonej 
kuchenki gazowej, czy też 
piekarnika. Przypilnujmy dzieci, 
aby nie bawiły się pokrętłami w 
tych urządzeniach. Do pieców 
węglowych nie wrzucajmy 

wszystkiego, co się da. Sami 
nie zaśnijmy z papierosem 
odpalonym w ręku, który 
może spowodować pożar. W 
przypadku gorszego samo-
poczucia wywołanego praw-
dopodobnym podtruciem 
tlenkiem węgla niezwłocznie 
udajmy się do lekarza – apelują 
strażacy.

(RED)
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Echa naszych publikacji
Rzecznik prasowy wałbrzyskiej policji przesłał do na-

szej redakcji odpowiedzi na pytania o nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu wałbrzyskiej komendy, postawione 
przez Janusza Bartkiewicza. Problemy w wałbrzyskim 
garnizonie Janusz Bartkiewicz opisał w felietonach: 
„Wałbrzyski folwark policyjny” oraz „O kuchnia Olek!”.

W odpowiedzi na pierwszą część Pana pytań informuję, 
że Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu, na podstawie przepisów Rozdziału 10 Usta-
wy z dnia 15 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 360 z późń. zm.), przeprowadził postępowanie dyscy-
plinarne, w którym zebrał materiał dowodowy, podejmując 
czynności niezbędne do wyjaśniania sprawy, w tym przesłu-
chał świadków i obwinionego. Na podstawie zebranego w 
postępowaniu materiału dowodowego Komendant Miejski 
Policji w Wałbrzychu orzekł o uznaniu policjanta winnym 
popełnienia czynu, za który ponosi odpowiedzialność dys-
cyplinarną i odstąpił od wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Jeżeli chodzi o druga część pytań, to zdarzenie począt-
kowo zostało przez dyżurnego zakwali�kowane jako usiło-
wanie dokonania czynu z art. 280§2 Kodeksu Karnego. Kwa-
li�kacja taka została przyjęta przez dyżurnego po wstępnej 
rozmowie ze zgłaszającym. Zgodnie z Decyzją Nr 100/2018 
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 
16.03.2021 roku w sprawie określenia katalogu zawierają-
cego rodzaje zdarzeń oraz trybu meldowania o tych zda-
rzeniach dyżurnemu KWP we Wrocławiu przez dyżurnych 
komend miejskich/powiatowych woj. dolnośląskiego § 3 
ust.1 określa, że dyżurny o zdarzeniu wyszczególnionym w 
załączniku nr 1, melduje dyżurnemu KWP nie później niż w 
czasie do 30 minut od momentu potwierdzenia informacji 
uzyskanej przez Policję, według stanu i uzyskanych infor-
macji na chwilę wprowadzenia danych (m.in. wstępna kwa-
li�kacja, przebieg zdarzenia, działania podjęte przez Policję 
itp.). Z uwagi na ten czas dyżurny wstępnie zakwali�kował 
zdarzenie jako usiłowanie dokonania czynu z art. 280§2 kk, 
nie biorąc udziału w dalszych czynnościach procesowych z 
udziałem zgłaszającego. 

W przypadku tego zdarzenia, zgodnie z § 3 ust. 3 jeże-
li brak jest możliwości wprowadzenia do systemu Policji 
wszystkich danych wskazanych w ust. 3 w czasie do 30 
minut, należy je uzupełniać na bieżąco niezwłocznie po 
ich uzyskaniu, z adnotacją, że czynności trwają. Dopiero 
po przeprowadzeniu pełnej analizy przebiegu zdarzenia, 
w tym wykonaniu czynności procesowych w postaci prze-
słuchania osoby pokrzywdzonej, Komendant Komisariatu 
Policji I w Wałbrzychu uznał, że brak jest w nim znamion 
przestępstwa określonego w art. 280§2 kk, a zdarzenie wy-
pełnia znamiona zdarzenia określonego w art.157§1 kk. Na 
tej podstawie dokonano mody�kacji kwali�kacji czynu.

Należy zauważyć, że przyjęta kwali�kacji czynu z art 157 
kk w żaden sposób nie wpłynęła na proces wykrywczy, bo-
wiem w pierwszych godzinach od przyjęcia zawiadomienie 
o przestępstwie przeprowadzone zostały wszystkie czynno-
ści zmierzające do uzyskania materiału dowodowego da-
jącego podstawę do ustalenia personaliów sprawcy, a tym 
samym przedstawienia zarzutów i późniejszego postawie-
nia przed sądem. W tym momencie najważniejsze jest za-
trzymanie sprawcy tego zdarzenia. Czynności te oczywiście 
objęte są nadzorem prokuratorskim.

Z poważaniem
O�cer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży

Od redakcji: w kolejnym wydaniu odniesiemy się do 
informacji przekazanych przez podkomisarza Marcina Świe-
żego.
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PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• KIEROWCA KAT. „C” WYWROTKI 3-OSIOWEJ 
(mile widziana KAT. C+E)

• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI-OPERATOR WALCA
• ROBOTNIK DROGOWY
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane 

doświadczenie)
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych (w zależności od 

wykonywanego stanowiska pracy)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C (mile widziane 

C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia

Kandydatów prosimy o aplikację na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod nr tel. 721-700-307
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf

R E K L AMA

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przestrzega przed 
oszustami, którzy podszywa-
ją się pod pracowników ZUS i 
oferują pomoc przy wypełnie-
niu wniosku o czternastą eme-
ryturę. Tymczasem tzw. czter-
nastkę ZUS wypłaci z urzędu. 
Nie trzeba w tej sprawie skła-
dać żadnych wniosków.

- Dotarła do nas informacja 
od klientki, że ktoś do niej za-
telefonował i podając się za 
pracownika ZUS i oferował po-
moc przy wypełnieniu wniosku 
o czternastą emeryturę – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – Ta osoba pró-
bowała nakłonić emerytkę do 
podania swoich danych osobo-
wych - dodaje.

Oszustwo 
na 14 emeryturę

Rzeczniczka przypomina, że 
pracownicy ZUS nie dzwonią w 
sprawie czternastej emerytury 
i nie proponują pomocy przy 
wypełnianiu wniosku, ponie-
waż czternastą emeryturę ZUS 
wypłaci z urzędu wraz z wypła-
tą listopadową.

- Oszuści, którzy telefonują 
do naszych klientów i podają 
się za pracowników ZUS, liczą 
na zaufanie seniorów i chcą w 
ten sposób wyłudzić ich dane 
osobowe – przestrzega Iwona 
Kowalska-Matis.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpli-
wości, co do tożsamości osoby 
podającej się za pracownika 
ZUS, powinien skontaktować 
się z najbliższą placówką ZUS 
lub z Centrum Obsługi Telefo-
nicznej ZUS pod nr tel. 22 560 
16 00. O każdej próbie oszu-
stwa należy również niezwłocz-
nie powiadomić policję.

(IKM)

Radarowe 
wyświetlacze
Na drogach powiatu wałbrzy-
skiego zakończył się montaż 
radarowych wyświetlaczy 
prędkości. Prócz prędkości 
wyświetlają ilość punktów, 
jakie kierowca mógłby otrzy-
mać po zatrzymaniu przez po-
licję. Radarowe wyświetlacze 
prędkości stoją w: Czarnym 
Borze przy ul. Głównej (oko-
lice szkoły), Cieszowie przy 
ul. Górnej (okolice przejścia 
dla pieszych), Głuszycy przy 
ul. Kolejowej (okolice szkoły), 
Boguszowie-Gorcach przy ul. 
Żeromskiego oraz przy ul. Ko-
synierów, Mieroszowie przy 
ul. Kwiatowej i ul. Hożej (hala 
sportowa), Dziećmorowicach 
przy ul. Bystrzyckiej (plac za-
baw), Jugowicach przy ul. 
Głównej oraz w Starych Bo-
gaczowicach przy ul. Głównej 
(okolice szkoły). Koszt inwe-
stycji to 99 630.

(RED)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Tomasz Drabina – Inspiracje, 
23.09 o godz. 19.00, bilety: 40 
zł.
Sonori Gala Operowo Ope-
retkowa, 02.10 o godz. 19.00, 
bilety: 50 zł.
Goła Baba - spektakl Joanny 
Szczepkowskiej, 9.10 o godz. 
19.00, bilety: 35 i 45 zł.
Maj z muzyką dawną - edy-
cja jesienna, 15.10 o godz. 
19.00, wstęp wolny.
Justyna Steczkowska - 25 
lat, 16.10 o godz. 20.00, bilet 
na: royalconcert.pl.
Artur Andrus - recital kaba-
retowy, 24.11 o godz. 19.00, 
bilety: 80 zł.
Michał Bajor - Kolor Cafe, 
11.12 o godz. 18:00, bilety: 80 
zł na kupbilecik.pl.

(RED)

W pierwszy weekend paź-
dziernika ekolog i podróżnik 
Dominik Dobrowolski wraz 
z wolontariuszami pokonał 
ostatni etap Górskiej Odysei 
– trasę ze Szklarskiej Porę-
by do Świeradowa Zdroju. 
Celem akcji, której jednym 
z etapów były Góry Wał-
brzyskie i Góry Sowie, jest 
zwrócenie uwagi na problem 
zaśmiecania gór i lasów od-
padami, szczególnie tymi z 
plastiku.

Mróz, śnieg, ulewy, burze, 
żar słońca, a nawet ogranicze-
nia związane z pandemią nie 
powstrzymały go przed walką 
z plastikowymi odpadami w 
środowisku. W ciągu dziesięciu 
miesięcy pokonał łącznie 830 
km wzdłuż południowej gra-
nicy Polski: najpierw przeszedł 
460 km przez Karpaty, później 
przejechał na rowerze 160 km 
przez Bramę Morawską i prze-
płynął 25 km kajakiem pod 
prąd Nysą Kłodzką, a na koniec 
przemaszerował jeszcze 185 
km przez Sudety. Cała trasa 
prowadziła górskimi i leśny-
mi szlakami przez Bieszczady, 
Beskid Niski, Beskid Sądecki, 
Gorce, Beskid Żywiecki, Beskid 
Śląski, Bramę Morawską, Góry 
Opawskie, Góry Złote, Góry 
Bardzkie, Góry Sowie, Góry 
Wałbrzyskie, Góry Kamienne, 
Karkonosze i Góry Izerskie. W 
akcjach sprzątania szlaków i w 
marszu uczestniczyło ponad 
200 wolontariuszy z całej Pol-
ski, którzy zebrali ponad 350 
worków śmieci. Łączna suma 
podejść wyniosła 26978 m, a 
zejść – 26819 m!

 – To tak jakbym od pozio-
mu morza trzy razy wszedł na 
Mount Everest i trzy razy zszedł 
– porównuje ekolog. – Cel ak-
cji, czyli czyste szlaki, to był 
„szczyt” moich marzeń. Warto 
się zatem wspinać na ten eko-
logiczny Everest. To wielkie 
wyzwanie, ale bez wysiłku nie 

Zakończyli Górską Odyseję

osiągniemy dobrego efektu – 
dodaje.

Górska Odyseja kończy 
się w momencie, kiedy rząd 
przygotował nową ustawę 
wprowadzającą kaucję na pla-
stikowe butelki PET. To sym-
boliczny sukces akcji, której 
istotnym celem było wprowa-
dzenie właśnie zmian syste-
mowych, dzięki którym zużyte 
opakowania plastikowe nie 
będą tra�ać do śmietników, do 
środowiska, ale będą zbierane 
w systemie kaucyjnym, dzięki 
czemu tra�ą do recyklingu. 
Pora wprowadzić kaucję też 
na inne opakowania: puszki 
aluminiowe i jednorazowe 
butelki szklane, które masowo 
zaśmiecają, zanieczyszczają i 
zatruwają polskie góry, lasy, 
plaże i rzeki.

 - W zeszłym roku ekolog 
posprzątał nadmorskie plaże 

i przeszedł dystans 500 km od 
Świnoujścia do Piasków na 
Mierzei Wiślanej. Okazało się, 
że większość (80%) śmieci w 
Bałtyku spływa z lądu, rzekami, 
z gór. Dlatego w tym roku ak-
cja właśnie dotarła w góry, do 
źródeł problemu. W przyszłym 
roku akcja będzie kontynuowa-
na. Ekolog połączy góry i Bałtyk 
– będzie wędrował szlakiem 
Wisły. W planie 1200-kilome-
trowa wyprawa, akcje sprzą-
tania Wisły, spotkania z miesz-
kańcami, realizacja �lmów 
edukacyjnych oraz promocja 
recyklingu. Akcji towarzyszy 
plenerowa wystawa fotogra�i, 
a także cykl podcastów i we-
binarów. Przedsięwzięcie jest 
częścią kampanii edukacyjnej 
#MniejPlastiku – wylicza Piotr 
Drozdowicz, asystent akcji Gór-
ska Odyseja.

(RED)
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Zgodnie z zapowiedzią z 
ubiegłego tygodnia („Tragifar-
sy odsłona pierwsza”, Tygodnik 
DB2010 nr 36/2021) kontynu-
uję temat dotyczący tego, co 
dzieje się na białoruskim od-
cinku naszej granicy, objętym 
strefą stanu wyjątkowego, któ-
ry kilka dni temu został prze-
dłużony na kolejne 60 dni.

Od razu zwracam uwagę 
na bardzo charakterystyczną 
zmianę w tłumaczeniu po-
wodów, dla których zarówno 
ogłoszenie, jak i przedłużenie 
stanu wyjątkowego było i jest 
warunkiem niezbędnym i ko-
niecznym. W pierwszej wersji 
stan wyjątkowy miał zabezpie-
czyć nas przed grożącą nam 
inwazją ze strony nie tyle Biało-
rusi, co całej rosyjskiej potęgi, 
kierowanej przez ponoć krwio-
żerczego prezydenta Putina. 
Oczywiście powód ten nie zo-
stał o�cjalnie podany, ale wy-
nikał wprost z licznych publicz-
nych wypowiedzi bojącego 
się igły strzykawki prezydenta 
Dudy, premia IV RP uznanego 
przez sąd za kłamcę oraz same-
go ich szefa, wicepremiera do 
spraw bezpieczeństwa (a jakże) 

Kolejna odsłona dramatu
narodowego. Namacalnym do-
wodem tego zagrożenia były 
zorganizowane (przy naszych 
granicach) wielkie rosyjsko-
-białoruskie manewry wojen-
ne, w których miało brać udział 
200 tys. sołdatów. Faktycznie, 
groza naród polski mogła ogar-
nąć, zważywszy, że IV RP pod 
bronią ma niecałe 100 tys. wo-
jaków, z których znaczna część 
całe swoje wojskowe życie spę-
dza za mniejszymi lub większy-
mi biurkami, a kontakt z bronią 
palną miała dosyć dawno, i to 
w bardzo ograniczonym zakre-
sie. Oczywiście nie biorę tu pod 
uwagę dzielnych wiarusów 
z oddziałów Obrony Teryto-
rialnej Kraju, którymi sprawną 
ręką zarządza mistrz wojsko-
wej taktyki i strategii, niejaki 
Macierewicz. Człowiek, który 
się Ruskim nie kłania, chociaż 
ponoć różnie to zawżdy bywa-
ło, o czym w książce „Maciere-
wicz i jego tajemnice” napisał 
Tomasz Piątek, który ujawnił 
w niej liczne powiązania tego 
pana z putinowską Rosją. Opis 
tych powiązań tak mocno Ma-
cierewicza zbulwersował, że 
złożył na niego zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa do 
departamentu do spraw woj-
skowych prokuratury, zarzuca-
jąc mu "publiczne znieważanie 
lub poniżanie konstytucyjnego 
organu RP" oraz "stosowanie 
przemocy lub groźby wobec 
funkcjonariusza publicznego w 

celu podjęcia lub zaniechania 
czynności służbowych". I tak 
szybko jak je złożył, tak samo w 
szybkich abcugach je wycofał 
i… zapadła cisza. Taka sama, 
jak ta, która zapadła po tym, 
kiedy się te wielkie manewry 
(powtarzane cyklicznie od wie-
lu lat, tym razem z udziałem 
– według o�cjalnych danych 
– 18 tysięcy żołnierzy na Bia-
łorusi) skończyły i 2500 rosyj-
skich żołnierzy i 50 żołnierzy z 
Kazachstanu, z Białorusi wróci-
ło do swych koszar i o „ruskim 
zagrożeniu” nikt już nie wspo-
minał, aby się na śmieszność 
nie wystawiać.

W związku z tym w obiegu 
publicznym funkcjonuje tłu-
maczenie, że stan wyjątkowy 
wprowadzono po to, aby unie-
możliwić nieprzychylnym rzą-
dowi dziennikarzom szwenda-
nie się w pobliżu granicy (sam 
to kilka razy z ust pisowskich 
dygnitarzy słyszałem), którzy 
swą obecnością zagrażają istot-
nym czynnościom taktyczno-
-operacyjnym, prowadzonym 
przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, a także przez poli-
cyjne i wojskowe „szwadrony”, 
które ściągnięto z terenu nie-
omal całej Polski. Rzecz w tym, 
że nikt z tych pisowskich dy-
gnitarzy nie był i nie jest w sta-
nie powiedzieć, na czym owe 
„taktyczne i operacyjne czyn-
ności” mają polegać, a mnie 
się wydaje, że chodzi po prostu 

o pilnowanie szczelności pol-
skiej granicy. Czyli dokładnie to 
samo, co pogranicznicy czynili 
do czasu wprowadzenia stanu 
wyjątkowego. Po co więc ta 
prymitywna ściema z użyciem 
wojennego języka?

Odpowiedź przyniosło 
samo życie w momencie, kiedy 
cały świat miał okazję zobaczyć 
to, co szczelnym kordonem 
mundurowych miało być sku-
tecznie zasłonięte. Prawdziwy 
obraz tego, co miało być utaj-
nione, pokazały zdjęcia i na-
grania �lmowe z ośrodka dla 
uchodźców w miejscowości 
Michałowo, która stała się już w 
świecie sława w takim samym 
stopniu, jak Kiejkuty, gdzie w 
tajnym ośrodku MSWiA pod-
dawano torturom, zabronio-
nym nie tylko przez polskie 
prawo, bezprawnie przetrzy-
mywanych obywateli państw 
muzułmańskich. Tak samo jak 
„Kiejkuty”, hasło „dzieci z Mi-
chałowa” na lata pozostanie 
symbolem tego, co się nigdy 
w cywilizowanym świecie – 
zwłaszcza po tragedii II wojny 
światowej – stać nie powinno. 
Kiedy oglądałem to w telewizji, 
bez przerwy miałem w oczach 
widok uzbrojonych w pistolety 
maszynowe niemieckich wach-
manów, wyłapujących żydow-
skie dzieci, które wybierały się 
poza mury getta po żywność. 
I nie uważam, aby to porów-
nanie było zbyt drastyczne 

dlatego, że takie fotogra�e, 
przedstawiające muzułmań-
skich maluchów pilnowanych 
przez uzbrojonych w broń 
maszynową polskich żołnierzy, 
obiegły cały świat i zapewne 
w milionach głów takie samo 
skojarzenie wywołały. Kto nie 
wierzy, niech odszuka w Inter-
necie zdjęcie „małego Dawid-
ka” idącego ulicą pod eskortą 
uzbrojonych po zęby esesma-
nów i porówna małe dzieci 
pilnowane przez osobników w 
polskich mundurach, uzbrojo-
nych w broń maszynową. Jed-
nym słowem: niewyobrażalna 
hańba. Inaczej tego określić nie 
jestem w stanie. Pytanie, co się 
stało z dziećmi z Michałowa, do 
tej pory nie znalazło prawdzi-
wej odpowiedzi. Rzeczniczka 
Straży Granicznej, jak mantrę, 
kłamliwie powtarza, że grupa 
migrantów z tymi dziećmi (w 
wieku od kilkunastu miesięcy) 
została odstawiona do linii gra-
nicznej, co jest oczywistym eu-
femistycznym określeniem la-
sów tam rosnących, gdzie ludzi 
tych pozostawiono na pastwę 
losu i zimna. I pani ta zapewne 
po służbie, w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku, udała 
się do domu, gdzie być może 
przytuliła do siebie jakieś małe 
dziecko, bez żadnej re�eksji, 
że jeszcze nie tak dawno inne, 
przerażone dziecko zostało po-
zostawione gdzieś w przygra-
nicznych lasach, narażone nie 

tylko na utratę zdrowia, ale być 
może i na utratę życia.

Głęboko w mej ateistycznej 
pamięci zapadły słowa siostry 
zakonnej Małgorzaty Chmie-
lewskiej, że pomiędzy rozumem 
a sercem nie ma i nie powinno 
być sprzeczności, a to, co się 
na polsko-białoruskiej granicy 
dziej, jest cyniczną demoraliza-
cją sumień. A ja dodam od sie-
bie, że jest to brutalnym gwał-
tem na istocie człowieczeństwa. 
I to wszystko miało być osłonię-
te szczelnym kordonem, aby się 
Polacy nie dowiedzieli, co przed 
nimi zechciał ukryć wicepremier 
do spraw bezpieczeństwa na-
rodowego i jego podwładni w 
osobach prezydenta i premiera 
IV RP. Nie udało się i już wiemy, i 
nie zapomnimy!

Przeraża mnie jednak myśl, że 
świadomość tego okrucieństwa 
nie do wszystkich jednak docie-
ra, czego namacalnym dowo-
dem są wypowiedzi wielu przed-
stawicieli prostego ludu, który 
wciąż wymienionych zbawicieli 
narodu popiera zapominając, że 
wszyscy ludzie pochodzą z tego 
samego adamowego żebra. Ja 
natomiast, uznając, że wszyscy 
mamy tego samego przodka, 
który kiedyś zszedł z drzewa na 
ziemię, powoli zaczynam wie-
rzyć, że oto jestem świadkiem 
procesu odwrotnego. Procesu, 
w efekcie którego powoli na 
mentalne drzewa powracamy, 
stając się coraz bardziej prymi-
tywnymi osobnikami, dbającymi 
tylko o to, aby nikt obcy z na-
szych gałęzi „bananów” nam nie 
podkradał. I na koniec chciałbym 
bardzo wyraźnie zaakcentować, 
że jestem zdeklarowanym zwo-
lennikiem ochrony naszych i 
unijnych granic, co jednakże nie 
pozbawia mnie poczucia przy-
zwoitości i współczucia dla na-
prawdę potrzebujących. Kiedyś 
– przecież nie tak dawno – sami 
tego od innych oczekiwaliśmy i 
się nie zawiedliśmy. Ale pamięć 
mamy niesamowicie krótką, po-
nieważ stała się ona już tylko… 
narodową. I jakoś nikt nie chce 
pamiętać, że chaos na Bliskim 
Wschodzie wywołany został 
przez amerykańską agresję na 
kraje muzułmańskie, w okupacji 
których brali też udział i nasi, pol-
scy żołnierze. A to nas do czegoś, 
mimo wszystko, zobowiązuje.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Janusz
Bartkiewicz
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Rowerzyści między inny-
mi z Wrocławia, Wałbrzy-
cha, Głuszycy czy Walimia 
sprawdzili uruchomioną w 
tym roku trasę J1 w Jedlinie-
-Zdroju. - Bardzo nas cieszy, 
że Piknik „Bike(owa) Jedli-
na” na trasie Rowerowej 500 
przyciągnął nie tylko na-
szych mieszkańców. Co bar-
dzo cieszy, razem z nami ba-
wiły się całe rodziny – mówi 
burmistrz Leszek Orpel.

Piknik rowerowy „Bike(owa) 
Jedlina” zorganizowany został 
w sobotę, 2 października przy 
hotelu Jedlinka, obok wjazdu 
na single tracki.

- Tędy biegnie malownicza 
trasa J1, wyznaczona w ramach 
Rowerowej 500, czyli przedsię-
wzięcia Jedliny-Zdroju, Głuszy-
cy i Walimia. Przypomnę, że w 
tym roku wyznaczyliśmy około 
500 kilometrów tras rowero-
wych o różnym stopniu trud-
ności, aby wspierać turystykę 
rodzinną w naszym regionie. 
Na trasie J1 zobaczymy mię-

Aktywnie w Jedlinie-Zdroju
dzy innymi zabytkowe obiek-
ty kolejowe i pałac Jedlinka, 
będziemy mogli skorzystać z 
atrakcji Kompleksu Active Je-
dlina oraz Parku Aktywności 
Czarodziejska Góra. Do dyspo-
zycji naszych gości są również 
wypożyczalnie sprzętu, Miejsca 
Obsługi Rowerzystów i bez-
płatne parkingi. Dla bardziej 
wymagających turystów wy-
znaczyliśmy około dziesięciu 
kilometrów tras single track – 
podkreśla Leszek Orpel.

Piknik ob�tował w wiele 
atrakcji. Młodsi uczestnicy zda-
wali na kartę rowerową, zmie-
rzyli się w zawodach up hill, 
czyli wjeździe pod górę na czas, 
uczyli się też trików na jedno-
śladzie. Chętni, bez względu na 
wiek, mogli wziąć udział w kon-
trolnym przejeździe trasą J1. 
Nagrody rozlosowano wśród 
wszystkich startujących.

 - Warto było bawić się z 
nami, bo do naszych uczestni-
ków powędrowały vouchery 

do Browaru Jedlinka, bony po-
darunkowe do sklepu z odzie-
żą dziecięcą, bilety na atrakcje 
Czarodziejskiej Góry, a nawet 
bidony z surowców wtórnych – 
zachwala Wiesław Zalas, dyrek-
tor Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju, główny organizator 
pikniku.

Browar Jedlinka nakarmił 
też wszystkich, którzy brali 
udział w pikniku, a serwowano 
ciepły chleb i kiełbaski z rożna.

- Duże zainteresowanie 
wydarzeniem dopinguje nas 
do organizacji kolejnych pikni-
ków, podczas których będzie-
my prezentowali następne tra-

sy Rowerowej 500. Jeśli tylko 
pogoda pozwoli, to jeszcze w 
tym roku zorganizujemy dwie 
takie imprezy, tym bardziej, że 
planujemy uruchomienie ko-
lejnych single tracków w Jedli-
nie-Zdroju – dodaje burmistrz 
miasta.

(MS)
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W trosce o zdrowie 
mieszkańców, Gmina Bo-
guszów-Gorce wraz z Urzę-
dem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
oraz Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we Wrocławiu 
realizuje projekt „Profilak-
tyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego – badanie na 

krew utajoną w kale dla ko-
biet i mężczyzn”.

1 października 2021 r. akcję 
zainaugurowali Wicemarsza-
łek Województwa Dolnoślą-
skiego Grzegorz Macko oraz 
Burmistrz Boguszowa-Gorc 
Sylwia Dąbrowska, podpisu-
jąc deklarację współpracy. 
Podjęte działania mają na celu 
dotarcie do jak największej 
liczby osób kwali�kujących 

się do badań przesiewowych 
w zakresie raka jelita grubego. 
Badanie kału na krew utajoną 
jest łatwe do wykonania i nie-
inwazyjne.

Kto może wziąć udział 
w programie?
-  osoby w wieku 50-65 lat,
-  osoby w wieku 40-49 lat, 

które mają krewnego pierw-
szego stopnia, u którego 

rozpoznano raka jelita gru-
bego,

- osoby w wieku 25-49 lat ze 
stwierdzoną mutacją gene-
tyczną.

Gdzie pobrać bezpłatny 
zestaw testowy?

Zestaw do samodzielnego 
wykonania w domu można 
pobrać w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – Centrum Kultury 

Bezpłatne badania dla mieszkańców przy Pl. Odrodzenia 4 w Bogu-
szowie-Gorcach (parter – dział 
dla dzieci) od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 10:00 
do 16:00 i w piątek w godzi-
nach od 10:00 do 15:00. Przed 
wizytą w placówce, przygotuj 
swój numer PESEL. Przed otrzy-
maniem testu wypełnij ankietę 
uczestnictwa, którą otrzymasz 
od pracownika MBP-CK.

Zrobiłem test, co dalej?
Wykonany test wraz z an-

kietą przekaż do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej – Cen-
trum Kultury. Możesz to zro-
bić w każdy… w godzinach 
od 10:00 do 16:00. Po ok. 14 
dniach placówka wydaje wy-
niki uczestnikom. Dodatni 
wynik testu na krew utajoną 
w kale świadczy o krwawie-
niu w przewodzie pokarmo-
wym. Ustalenie przyczyn 
krwawienia wymaga wyko-
nania innych badań, przede 
wszystkim badania kolono-
skopowego.

(JCF)

• Kopalnia wspomnień
Centrum Kulturalno-Kongreso-
we Witold zaprasza na cykl roz-
mów: „Kopalnia wspomnień”. 8 
października o godz. 17.00 od-
będzie się spotkanie z uczest-
nikami akcji ratowniczej, która 
została przeprowadzona 20 
czerwca 1981 r. w nieistnieją-
cym już szybie Barbara Kopelni 
Węgla Kamiennego Victoria w 
dzielnicy Kuźnice.

• Pamiętaj, 
gdy dzwonisz 
do straży pożarnej
Numer alarmowy 998 w na-
szym regionie został przełączo-
ny do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego we Wrocławiu. 
Oznacza to, że dzwoniąc na nu-
mer alarmowy zostaniemy au-
tomatycznie przekierowani, a 
zgłoszenie będzie przyjmować 
teraz operator 112, a nie jak do 
tej pory - dyżurny państwowej 
straży pożarnej. Dla tego jest 
ważne, aby podczas zgłosze-
nia podawać dokładny adres 
zdarzenia - pełną nazwę miasta 

i nazwę ulicy. Nie należy uży-
wać nazw zwyczajowych jak 
np. Kuźnice czy Stary Lesieniec. 
Przypominamy, że z numeru 
112 należy korzystać wyłącznie 
w sytuacjach alarmowych.

• Zabawa z gadżetami
Trwa zabawa na o�cjalnej stro-
nie Gminy Boguszów – Gorce 
na Facebooku „Jak piąteczek... 
to gadżet!”. Co tydzień można 
zdobyć najfajniejsze gadżety z 
logiem gminy. - Zasady są pro-
ste: w poniedziałek na naszym 
pro�lu zamieścimy post z pyta-
niem/ zagadką/ zadaniem. Od 
poniedziałku do piątku swoje 
odpowiedzi/ zdjęcia/ teksty 
umieszczajcie w komentarzach 
pod naszym postem. Lajkujcie 
komentarze, które najbardziej 
Wam się podobają do piątku, 
do godziny 10:00. Komentarz, 
który zbierze najwięcej lajków 
wygrywa! W piątek ogłaszamy 
zwycięzcę i losujemy dla niego 
gadżet – wyjaśniają organiza-
torzy zabawy.

(RED)

Raport z Boguszowa - Gorc

4 października zostały odebrane roboty budowlane wykonane 
w ramach zadania „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu 
drogi powiatowej nr 3366 D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach”. 
Inwestycja została zrealizowana na podstawie porozumienia pomiędzy 
powiatem wałbrzyskim a Gminą Boguszów-Gorce.

(JCF)

Nowe chodniki
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• Warsztaty z artystą 
malarzem
Centrum Kultury Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza dzieci w wieku 6 - 12 
lat na warsztaty plastyczne 
z artystą malarzem. Zajęcia 
odbędą się 15 października 
w godz. 16.00-18.00 w czytel-
ni internetowej w CK-MBP w 
Głuszycy. Zapisy na warsztaty 
prowadzone są w dni powsze-
dnie pod nr tel. 503 102 817 w 
godz. 9:00-18:00. Koszt zajęć to 
15 zł od dziecka. Warunkiem 
koniecznym uczestnictwa jest 
wypełnienie przez rodziców 
lub opiekunów prawych de-
klaracji uczestnictwa dziecka w 
warsztatach. Deklaracje należy 
przesyłać na adres mailowy: in-
struktorzy@gluszyca.pl lub zo-
stawić w pokoju instruktorów 
w budynku CK-MBP. Uwaga – 
liczba miejsc ograniczona.

• Smaki z przeszłości
Lokalna Grupa Działania Part-
nerstwo Sowiogórskie infor-
muje o rozpoczęciu „Festiwalu 
kulinarnego: tradycje wsi pol-
skiej i czeskiej”. - W ramach 
festiwalu LGD Partnerstwo So-
wiogórskie zaprasza do udzia-
łu w konkursie kulinarnym: 
„Smaki z przeszłości – najlepszy 
przepis regionu”. Do są wygra-
nia atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. W ramach uczestnictwa w 
konkursie należy przygotować 
krótki �lm - maksymalnie 15 
minutowy, wraz ze zdjęciami 
produktu �nalnego potrawy 
lub przygotować relację zdję-
ciową zawierającą wszystkie 
etapy przygotowania potrawy, 
wypieku, wraz z przepisem, 
obróbką oraz produktem go-
towym do konsumpcji. Termin 
nadsyłania prac upływa 25 paź-

dziernika 2021 roku – mówią 
organizatorzy. Szczegółowe 
informacje o projekcie oraz re-
gulamin konkursu są na stronie 
www.partnerstwo-sowiogor-
skie.pl.

• Pióro Stanisława 
Michalika
Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
organizuje Konkurs Literacki o 
Pióro Stanisława Michalika.  - 
Zapraszamy do uczestnictwa 
pasjonatów literackiego two-
rzenia z Głuszycy oraz miłośni-
ków Głuszycy. Celem konkursu 
jest zaprezentowanie własnej 
twórczości literackiej, promo-
cja zasobów kulturowych, hi-
storycznych i przyrodniczych 
Gminy Głuszyca, a także upa-
miętnienie postaci śp. Stani-
sława  Michalika, lokalnego 
twórcy, pasjonata historii i mi-
łośnika regionu. Do udziału w 
konkursie zachęcamy dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe. 
W tegorocznej edycji konkur-
su czekamy prace konkursowe 
zakwali�kowane do jednej z 
trzech kategorii: historia ze sta-
rych fotogra�i, w krainie fanta-
zy, kryminalne zagadki. Ważne 
jest to, by nadesłane prace na-
wiązywały do Głuszycy. Każda 
z trzech kategorii szczegółowo 
opisana jest w regulaminie do-
stępnym na stronie www.ckm-
bp.gluszyca.pl. Dla najlepszych 
pisarzy przewidziane są nagro-
dy rzeczowe. Na prace czeka-
my do 2 listopada 2021 r. do 
godz. 10.00. Finał konkursu z 
wręczeniem nagród odbędzie 
się 11 listopada 2021 r. – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury-Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Głuszycy.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

Dziewięcioro funkcjona-
riuszy garnizonu wałbrzy-
skiego, w tym czworo dziel-
nicowych, rozpoczęło służbę 
w nowo otwartym Posterun-
ku Policji w Mieroszowie. Pla-
cówka powstała w samym 
centrum miasta, przy pl. Nie-
podległości 2.

Łączny koszt wykonania re-
montu to 361 tysięcy złotych, 
z czego 21,5 tysiąca złotych 
kosztował sprzęt teleinforma-
tyczny. Posterunek składa się 
z pięciu pomieszczeń: pocze-
kalni dla petentów, pokoju 
kierownika, pokoju służbowe-
go, toalety oraz pokoju socjal-

Policja w Mieroszowie misariatu, dzielni-
cowi pełniący służ-
bę na terenie gminy 
mogli tam być tylko 
doraźnie. Patrole 
interwencyjne po-
trzebowały sporo 
czasu, aby dojechać 
do Mieroszowa z 
odległego o kilka-
naście kilometrów 
Wałbrzycha, czy 
Boguszowa-Gorc. 
Teraz ponownie wszystko się 
zmieniło, a policjanci będą 
w Mieroszowie oraz miejsco-
wościach ościennych pełnili 
służbę patrolową na co dzień. 
Obywatele natomiast w cią-
gu dnia będą mogli przyjść na 
posterunek z prośbą o pomoc, 
którą od policjantów na pew-
no niezwłocznie otrzymają. Po-
sterunek Policji w Mieroszowie 
swoim zasięgiem obejmować 
będzie rejon Mieroszowa, Go-
lińska, Nowego Siodła, Łącznej, 
Różanej, Unisławia Śląskiego, 

nego. W jednostce pracować 
będzie dziewięciu policjantów 
prewencji, w tym czterech 
dzielnicowych. Kierownikiem 
jednostki został asp. szt. Artur 
Gargas, który przez ostatnie 
lata pracował jako dyżurny 
Komisariatu Policji w Boguszo-
wie-Gorcach, a większość swo-
jej służby związany był właśnie 
z pionem prewencji.

Zaproszonych na piątkową 
uroczystość gości przywitał 

Komendant Miejski Policji w 
Wałbrzychu nadkom. Krzysz-
tof Lewandowski. Symbolicz-
ny klucz do Posterunku Policji 
w Mieroszowie asp. szt. Artur 
Gargas odebrał z rąk Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu mł. insp. 
Roberta Frąckowiaka oraz Bur-
mistrza Mieroszowa Andrzeja 
Lipińskiego.

- W związku z zamknięciem 
kilka lat temu miejscowego ko-

Kowalowej, Sokołowska, Ryb-
nicy Leśnej, czy też malutkiej 
miejscowości, jaką jest Kamion-
ka. Ma spełniać oczekiwania 
zarówno policjantów, którym 
poprawią się warunki pracy, jak 
i mieszkańcom, którzy z każdym 
kolejnym dniem będą czuli się 
jeszcze bezpieczniej mając po-
licjantów na co dzień w swoich 
miejscowościach – mówi pod-
komisarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miejskie-
go Policji w Wałbrzychu.

(RED)
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Tytułowe powiedzenie – 
„znalezione, nie kradzione”, 
znane jest powszechnie każ-
demu od dziecka. Dziecięce 
powiedzonka niekoniecznie 
muszą opierać się na praw-
dzie, a już na pewno nie muszą 
być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Jak należy 
zatem postąpić po znalezieniu 
rzeczy? Czy znalezienie rzeczy 
powoduje, że znalazca staje 
się jej właścicielem?

Zacząć należy od tego, jaki 
charakter może mieć rzecz „zna-
leziona”. Możliwe są generalnie 
dwa stany prawne. W pierwszym 
to właściciel wyzbył się rzeczy, a 
więc świadomie i dobrowolnie 
zrezygnował z przysługującego 
mu prawa własności. Wejście 
w posiadanie takiej rzeczy nie 
wiąże się, w tym wypadku, z żad-
nymi dodatkowymi wymogami. 
Inaczej jest, jeżeli rzecz została 
przypadkowo zagubiona. Rze-
czą zgubioną może być tylko 
rzecz ruchoma, której władztwo 
faktyczne utracił właściciel lub 
posiadacz bez zamiaru wyzby-
cia się prawa własności i nie 
wie, gdzie rzecz ta obecnie się 
znajduje. Do tej kategorii prze-
pisy zaliczają również zwierzęta, 
które zabłąkały się lub uciekły. 
Znalazcą rzeczy jest natomiast 

każdy, kto objął w swoje włada-
nie rzecz zgubioną.

Samo zagubienie rzeczy nie 
wiąże się jeszcze utratą prawa 
własności do niej. By prawo 
własności zostało utracone 
konieczne jest znalezienie rze-
czy przez osobę trzecią oraz 
zaistnienie dalszych zdarzeń. 
Ze znalezienia rzeczy wynikają 
bowiem dla znalazcy określo-
ne obowiązki, tzw. „obowiązki 
uczciwego znalazcy”. Znalazca, 
bez niepotrzebnej zwłoki, po-
winien zawiadomić o znalezie-
niu rzeczy osobę uprawnioną 
do odbioru rzeczy. Jeśli znalaz-
ca nie wie, kto jest uprawnio-
ny do odbioru rzeczy albo, co 
prawda zna właściciela, lecz nie 
zna miejsca jego zamieszkania, 
powinien niezwłocznie zawia-
domić o znalezieniu właściwy 
organ państwowy. Aktualnie 
takim organem jest starosta 
właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania znalazcy lub miej-
sce znalezienia rzeczy.

Istnieją także pewne rzeczy, 
co do których postępowanie 
jest przepisami określone bar-
dzo dokładnie. I tak: ten, kto 
znalazł pieniądze, papiery war-
tościowe, kosztowności lub 
rzeczy o wartości historycznej, 
naukowej lub artystycznej i 
nie zna osoby uprawnionej 

do ich odbioru lub nie zna jej 
miejsca pobytu, oddaje rzecz 
niezwłocznie właściwemu sta-
roście, chyba że znalezione 
zostały jedynie pieniądze, a ich 
kwota nie przekracza 100 zło-
tych lub rzecz o równowartości 
tej kwoty. Ten zaś, kto znalazł 
rzecz, której cechy zewnętrzne 
lub umieszczone na niej znaki 
szczególne wskazują, że stano-
wi ona sprzęt, ekwipunek woj-
skowy lub dokument wojsko-
wy (np. legitymacja) również 
powinien niezwłocznie oddać 
rzecz lub dokument właściwe-
mu staroście. Znalezienie rze-
czy, której posiadanie wymaga 
pozwolenia np. broń, amunicja, 
materiały wybuchowe, a także 
dokumentów takich jak dowód 
osobisty lub paszport, wymaga 
z kolei ich niezwłocznego odda-
nia najbliższej jednostce policji. 
Jeżeli oddanie rzeczy wiązało-
by się z zagrożeniem życia lub 
zdrowia – zawiadomienia poli-
cji o miejscu, w którym rzecz się 
znajduje.

Rzecz znalezioną w bu-
dynku publicznym lub po-
mieszczeniu otwartym dla 
publiczności albo środku trans-
portu publicznego, należy od-
dać właściwemu zarządcy. Je-
żeli w ciągu 3 dni nie zgłosi się 
osoba uprawniona do odbioru 

Prawo w pigułce: znalezione, nie kradzione
rzeczy, to zarządca przekazuje 
ją staroście.

Rzecz znaleziona, która nie 
zostanie przez osobę uprawnio-
ną odebrana w ciągu roku od 
dnia doręczenia jej wezwania 
do odbioru, a w przypadku nie-
możności wezwania - w ciągu 
dwóch lat od dnia jej znalezie-
nia, staje się własnością znalazcy, 
jeżeli uczynił on zadość swoim 
obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz 
została oddana staroście, to wy-
znaczona on znalazcy termin do 
odbioru rzeczy. Po odebraniu 
rzeczy w tym terminie znalazca 
staje się jej właścicielem.

Znalazca, który uczynił za-
dość swoim obowiązkom, może 
żądać wypłaty znaleźnego w wy-
sokości jednej dziesiątej warto-
ści rzeczy. Co ważne, swoje rosz-
czenie należy zgłosić najpóźniej 
w chwili wydania rzeczy osobie 
uprawnionej do jej odbioru. W 
przypadku, gdy rzecz znaleziona 
jest zabytkiem lub materiałem 
archiwalnym i stała się własno-
ścią Skarbu Państwa, znalazcy 
przysługuje nagroda, której wy-
sokość i warunki wypłaty okre-
śla minister właściwy do sprawy 
kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

4 października 2021 r. zo-
stał uroczyście otwarty Dom 
Opieki nad Osobami Star-
szymi „Poranek” w Zagórzu 
Śląskim.

Pałac w Zagórzu Śląskim ma 
ciekawą historię. Został zapro-
jektowany przez Karla Lüdec-
ke w połowie XIX wieku. Po 
II wojnie światowej budynek 
był zajmowany przez Armię 
Czerwoną. Od 1946 r. aż do 
końca lat 90 mieściło się tutaj 
sanatorium rehabilitacyjne dla 
dzieci „Poranek” oraz ośrodek 
kolonijny. W 2018 r. nowym 
właścicielem zabytkowego bu-
dynku został Caritas Diecezji 
Świdnickiej.

- Obiekt będzie miał dwie 
funkcje. Przygotowanych zo-
stało 30 pokoi dla osób star-
szych, potrzebujących opieki, 
ale będzie również realizowa-
ny program współpracy osób 
starszych z młodzieżą i dzieć-

mi – powiedział ks. Radosław 
Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji 
Świdnickiej. 

Projekt „Adaptacja i reno-
wacja zabytkowego pałacu 
w Zagórzu Śląskim na dom 
opieki nad osobami starszymi” 
współ�nansowany był przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
„Regionalnego programu ope-
racyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020”.

- Gratuluję realizacji tego 
projektu. Miejsca, w których 
osoby starsze mogą znaleźć 
opiekę i wsparcie są niezwykle 
potrzebne. W ramach realiza-
cji programu współdziałania 
pokoleń, zaprosiłem do współ-
pracy z tą placówką Świetlicę 
Wiejską w Zagórzu Śląskim – 
powiedział Adam Hausman, 
Wójt Gminy Walim.

(AM)

Poranek dla seniorów
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Biegacze odliczają dni do 
startu IV Półmaratonu Gór-
skiego „Z �agą na Trójgar-
bie”. - Tegoroczna edycja ze 
względu na panujące w maju 
obostrzenia sanitarne odbę-
dzie się jesienią. Wierzymy, 
że fauna górskich terenów 
zachwyci tysiącem barw, a 

rześka pogoda nie odstraszy 
biegowych „wyjadaczy” – 
podkreślają organizatorzy.

Półmaraton „Z �agą na 
Trójgarbie” i „Górska Dycha” 
to cykliczna impreza biegowa, 
organizowana na przemian 
przez dwie partnerskie gminy: 
Czarny Bór i Stare Bogaczowi-

ce, wykorzystując potencjał 
przyrodniczo-turystyczno-
-sportowy drzemiący w Górze 
Trójgarb, która łączy nieroze-
rwalnie te tereny.

- W tym roku odbędzie się 
już po raz szósty. Zaplanowany 
termin to sobota - 23 paździer-
nika 2021 roku. Półmaraton 

z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością, o czym 
świadczy chociażby liczba za-
wodników, która w ubiegłym 
roku przekroczyła 200. Rywali-
zacja odbywa się w kilku kate-
goriach wiekowych, z podzia-
łem na kobiety i mężczyzn, na 
dystansach ok. 10 i 21 km. Tra-

Z �agą na Trójgarb

sa imprezy będzie tym atrak-
cyjniejsza, że nie tylko przebie-
ga przez masyw Trójgarbu, ale 
u podnóża powstałej w 2018 
r. wieży widokowej, która od 
momentu otwarcia podbiła 
serca turystów z całej Polski. 
Już w sobotę - 23 października 
miłośnicy biegów górskich, po-
czątkujący amatorzy sportowej 
aktywności i wreszcie profesjo-
nalni zawodnicy, dla których 
bieganie to podstawa egzy-
stencji pojawią się na starcie 
w Witkowie. Miło nam poinfor-
mować, że patronat honorowy 
nad naszą imprezą objął Cezary 
Przybylski - Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Nad 
unikatowymi medalami dla za-
wodników pracuje mieszkanka 
naszej gminy. O nawodnienie 
podczas zawodów zadba Sta-
ropolanka. Biblioteka+ Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze 
- współorganizator imprezy 
otrzymała do�nansowanie na 
organizację imprezy sporto-
wej z Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Invest-
-Park. Serdecznie dziękujemy 
za otrzymane wsparcie! Ale 
Gmina Czarny Bór i Biblioteka+ 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze nie zwalniają tempa przy 
organizacji zawodów. Cały 
czas dbamy o to, aby Półma-
raton „Z �agą na Trójgarbie” 
i „Górska Dycha” dostarczyły 
zawodnikom i kibicom nie-
zapominanych sportowych 

emocji. Podejmujemy rozmo-
wy z lokalnymi podmiotami i 
�rmami, które mogłyby wes-
przeć organizacyjnie imprezę. 
Tak, by wybrzmiał jej nie tylko 
sportowy charakter, ale także 
aby promować regionalność i 
unikatowość terenu, na jakim 
te zawody są organizowane. 
Jeszcze możesz się zapisać 
pod linkiem: https://zapisy.ulti-
masport.pl/710 – podkreślają 
organizatorzy.

Trójgarbgedon
A już w najbliższą niedzie-

lę – 10 października o godz. 
13.00, nad Zalewem w Starych 
Bogaczowicach odbędzie się 
nietypowa impreza sportowa - 
Trójgarbgedon.

- To nie jest zwykły bieg! 
Do mety będzie prowadziła 
trasa pełna błota, opon, siana 
i innych przeszkód. Wydarze-
nie skierowane jest do dzieci z 
roczników 2004-2017, a także 
dorosłych. Wszystkie niezbęd-
ne informacje znajdują się w 
regulaminie dostępnym na 
stronach organizatora, którym 
jest Funatleci LKS Górnik Wał-
brzych. Parter wydarzenia to 
Gmina Stare Bogaczowice oraz 
Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne w Starych Bogaczo-
wicach – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

(JJ)

21.10.2021 r. o godzinie 
19.00 na stadionie w Miero-
szowie odbędzie się impreza 
biegowa „Smerfowanie po 
tartanie”. Zapisy prowadzo-
ne są na stronie https://zapi-
sy.ultimasport.pl/714.

Impreza skierowana jest do 
osób pełnoletnich, które w dniu 
zawodów ukończyły 18 lat. Ry-
walizacja będzie prowadzona 
na dystansach 3000 m i 5000 m 
po bieżni tartanowej na Stadio-
nie Sportowym przy ul. Sporto-
wej 4 w Mieroszowie. Początek 
rywalizacji o godzinie 19.00. Za 

zgłoszenie uważane jest pra-
widłowe wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego na stronie 
www.ultimasport.pl i wpłacenie 
opłaty startowej w wysokości 
10 zł na konto organizatora. O 
znalezieniu się na liście star-
towej decyduje wpłata opłaty 
startowej. Limit uczestników 
wynosi 50 osób (suma wszyst-
kich zawodników na każdym z 
dystansów). Nagrodzone zosta-
ną osoby, które zajmą pierwsze 
trzy miejsca w kategorii open 
kobiet i mężczyzn.

(RED)

Smerfowanie 
po tartanie
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Koszykarze Górnika Wał-
brzych odnieśli piesze zwy-
cięstwo rozgrywkach I ligi. 
Podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego na własnym 
parkiecie pokonali Kotwicę 
Kołobrzeg 88:77. Kolejny 
mecz wałbrzyszanie roze-
grają 8 października o godz. 
19.00 w Krakowie z AZS AGH.

Kotwica, w której gra aż 
czterech zawodników, którzy 
w poprzednim sezonie wy-
walczyli 1 miejsce w I lidze i 
awans do ekstraklasy z Czrny-
mi Słupsk (wychowanek Gór-
nika Damian Pieloch, Mikołaj 
Kurpisz, Piotr Śmigielski oraz 
Szymon Długosz), choć roz-
poczęła mecz od 0:6, to szyb-

ko wyrównała i wygrała dwie 
pierwsze kwarty. Jeszcze w 27 
min. spotkania kołobrzeżanie 
prowadzili 44:40, ale wtedy sy-
gnał do szturmu dał tra�eniem 
za 3 pkt. Krzysztof Jakóbczyk. 
W niespełna 3 min. gospoda-
rze zdobyli aż 18 punktów i w 
30 min. zawodów wygrywali 
już 58:45! W IV kwarcie biało – 

niebiescy powiększyli dystans 
do 21 pkt. (34 min. 73:52) i choć 
po serii tra�eń Kurpisza goście 
zbliżyli się na 8 pkt., to w ostat-
nich 2 min. Górnik nie pozwolił 
już na więcej i wygrał 88:77.

Górnik Wałbrzych - Kotwica Kołobrzeg 
88:77 (19:21, 8:10, 33:19, 28:27)
Górnik: Malesa 19, Dymała 16, 
Jakóbczyk 15, Kruszczyński 14, Pabian 

Zadecydowała trzecia kwarta

11, Durski 6, Ratajczak 5, Pawlak 2, 
Jeziorowski 0, Zywert 0.
Kotwica: Kurpisz 17, Nelson 15, Pieloch 
15, Śmigielski 14, Jakubiak 7, Wieczo-
rek 6, Długosz 3, Itrich 0, Wyszkowski 0.

Klęska w Siechnicach
Borykający się z proble-

mami kadrowymi MKS Basket 
Szczawno – Zdrój doznał klę-
ski w wyjazdowym starciu z 
KKS Siechnice. Rywale wygra-
li wysoko wszystkie kwarty i 
cały mecz aż 124:64. Okazja do 
odniesienia pierwszego zwy-
cięstwa w rozgrywkach grupy 

dolnośląsko – lubuskiej III ligi 
będzie już w najbliższą sobotę. 
W hali przy ul. Słonecznej pod-
opieczni trenera Bartłomieja 
Józefowicza będą od godz. 
15.00 podejmowali Basket Le-
gnica.

KKS Siechnice - MKS Basket Szczaw-
no-Zdrój 124:64 (23:20, 26:10, 36:19, 
39:15)
MKS: Paweł Piros 18, Adam Adranowicz 
15, Kuba Niziński 15, Alan Stochmiałek 
7, Bartłomiej Józefowicz 6, Szymon 
Sapiechowski 2, Oleksiy Jakushev 1, 
Adam Bydłowski, Hubert Skwark.

(RED)

Siatkarze KPS Chełmiec 
Wałbrzych przegrali wyjaz-
dowy mecz z AZS Częstocho-
wa 1:3. A w sobotę o godz. 
18.00 w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów zamierzą się SMS 
Spała.

- Legendarna hala Polonia w 
Częstochowie niestety nie była 
szczęśliwa dla nas. Po bardzo 
wyrównanym i emocjonują-
cym meczu, który trwał ponad 
2 godziny, przegraliśmy z AZS 
Częstochowa 1:3 (23:25, 25:23, 
23:25, 23:25). Ale nie spuszcza-
my głów i koncentrujemy się 
na operacji „SMS Spała” – mówi 
Fabian Kurzawiński, trener KPS 
Chełmiec. A przed nami pierw-
szy dwumecz w Wałbrzychu. 
Na parkiecie Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów w najbliższą sobotę 
zaprezentują się obie drużyny 
seniorskiej. Mecze rozpoczną 
się o godz. 15.00 i 18.00. Jako 
pierwsi do gry wejdą nasi III-li-
gowcy. Podopieczni trenerów 
Dariusza Ratajczaka i Mariusza 
Jerzyka podejmą Gwardię Wro-
cław II. Początek meczu o godz. 

15.00. Po zakończeniu tego 
spotkania czekają na kibiców 
ponownie siatkarskie emocje. 
W meczu 3 kolejki II ligi męż-
czyzn nasza ekipa podejmie 
SMS PZPS Spała – zaplecze 
młodzieżowej Reprezentacji 
Polski. Mecz rozpocznie się 
o godzinie 18.00. Wstęp jest 
bezpłatny, a dla kibiców mamy 
przygotowane konkursy, w 
których do wygrania będą 
atrakcyjne upominki.

Zwycięska inauguracja
Drugoligowe zmagania 

rozpoczęły także siatkarki MKS 
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych. Podopieczne trenera 
Marka Olczyka w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów pokona-
ły MUKS Sari Żory 3:0 (25:18, 
25:21, 25:22), a najlepszą za-
wodniczką spotkania wybrana 
została Aleksandra Małodobra 
- kapitan wałbrzyskiego nasze-
go. Następny mecz siatkarki 
Chełmca rozegrają 9 paździer-
nika we Wrocławiu z AZS AWF.

(RED)

Częstochowa obroniona
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Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150
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DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

(4) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 

inne stolarskie. TANIO! 692-123-

981. 

(4) ANTENY SATELITARNE – 

montaż, naprawy, ustawianie - w 

najlepszej cenie i w najkrótszym 

czasie. Tel. 606 937 229

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia indy-

widualne – TANIO! www. meble-i-

bg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i maszyn 
parowych, a także syreny strażackie. 
Tel. 889-706-226. 

INNE

(4) JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CERTY-
FIKATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 
515-949-954

KUPIĘ

(13) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 
i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy 
z garażem i ogródkiem. Cena 180 
tys. zł.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
tys. zł. 

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w Śródmieściu, blisko 
szpitala w spokojnej części miasta 
o pow.53m2. Cena: 185 tys. zł.

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech

wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727
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• Ogłoszenia okolicznościowe  

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu 
db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY! 

Tel. 790 709 590

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

Wynajmę 

mieszkanie 34 m2. 

Pokój z kuchnią, łazienka 

z ubikacją. Dzielnica Stary 

Zdrój. Czynsz 1000 zł. 

Tel. 603 250 601

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (plac Wolności 1), został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie,  stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz Nr 09/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 
dnia 28 października 2021 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska tutejszego urzędu.

RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642
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R E K L AMA

Punkt Informacyjno - Konsul-
tacyjny dla osób uzależnionych 
i ich rodzin funkcjonuje w Wał-
brzychu trzeci rok. W siedzibie 
Rady Wspólnoty Samorządowej 
Sobięcin – Gaj przy ul. 1 Maja 149 
pomocy udzielają instruktorki 
terapii uzależnień: Izabela Mrzy-
głód i Magdalena Kulaszewicz.

- Nasza praca jest naszą pasją - 
każdy kto do nas przychodzi otrzy-
ma nie tylko konkretną pomoc, 
ale także uwagę, zrozumienie i 
empatię – mówią Izabela Mrzygłód 
i Magdalena Kulaszewicz, które 
pomagają w Punkcie Informacyjno 
– Konsultacyjnym przy ul. 1 Maja 
149 w Wałbrzychu.

Komu pomagają?
 - Zgłaszają się do nas osoby 

uzależnione od alkoholu, narkoty-
ków, środków psychoaktywnych, 

Pomagają uzależnionym i ich rodzinom
a także osoby współuzależnione, 
ofi ary przemocy oraz bezdomni . 
Udzielamy tym osobom bezpłat-
nych konsultacji, niekiedy wie-
lokrotnych. Bywa, że osoby uza-
leżnione muszą zostać poddane 
detoksykacji, a my dysponujemy 
wiedzą, numerami telefonów i ad-
resami, gdzie taki detoks mogą 
odbyć. Posiadamy także bazę in-
formacyjną stacjonarnych oraz 
zamkniętych ośrodków lecznictwa 
odwykowego, do których to kieru-
jemy naszych petentów – wylicza-
ją instruktorki terapii uzależnień z 
punktu Punkt Informacyjno - Kon-
sultacyjnyego dla osób uzależnio-
nych i ich rodzin w Wałbrzychu.

W pandemii też pomagają
- W okresie pandemii nasz 

punkt funkcjonował cały czas, je-
śli nie było możliwości spotkań 

osobistych, prowadziłyśmy kon-
sultacje i porady telefoniczne. W 
tym okresie PiK pełnił ważną rolę, 
gdyż wiele ośrodków z powodu 
obostrzeń wstrzymywało przyjęcia 
na leczenie, my miałyśmy możli-
wość udzielania wsparcia. Osobom 
współuzależnionym udzielamy 
informacji na temat różnych form 
pomocy im oraz osobie uzależnio-
nej, z którą żyją. Zdarza się nam 
pomagać konstruować wnioski do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a lu-
dziom dotkniętym bezdomnością, 
u których bardzo często występują 

uzależnienia krzyżowe (głownie od 
narkotyków i alkoholu), pomagamy 
załatwić formalności w związku z 
umieszczeniem ich w zamkniętych 
ośrodkach lecznictwa odwykowe-

go - wyjaśniają Izabela Mrzygłód i 
Magdalena Kulaszewicz.

Uzależnienie jest podstępne, 
dotyka praktycznie każdego – wo-
kół nas: w rodzinie, w sąsiedztwie, 
w pracy są osoby, których nałogo-
we picie, czy zażywanie środków 
psychoaktywnych, wpływa de-
strukcyjnie nie tylko na nich sa-
mych, ale także na ich najbliższych 
i na ludzi, którzy ich otaczają. Z 
matni uzależnienia trudno jest się 
wyrwać samemu, ale dla każdego 
jest światełko nadziei.

- I my to światełko staramy się 
wskazać. Dlatego wszystkie osoby, 
które potrzebują wsparcia w tym 
zakresie zapraszamy do Punku 
Informacyjno – Konsultacyjnego, 
który ma siedzibę na I piętrze sie-
dziby Wspólnoty Samorządowej 
Sobięcin – Gaj przy ul. 1 Maja 149 
w Wałbrzychu. Przyjmujemy we 
wtorki w godz. 14.00 – 18.00 oraz 
we czwartki w godz. 9.00 – 13.00. 
Można się z nami także kontakto-
wać telefonicznie, pod numerem 
785  803  000 lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej: pik@
napalestynie.pl – zachęcają in-
struktorki terapii uzależnień.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 
„Na Palestynie” - 2021
Dofi nansowany przez Gminę Wałbrzych 
w ramach konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

W Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
odbyła się konferencja szko-
leniowa „Nowe wyzwania w 
erze uzależnień. Sieć współ-
pracy, szkolenie kadr, efek-
tywność wsparcia”.

Organizatorami konferencji 
byli: Gmina Wałbrzych, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Stara Kopania i Fundacje Edu-
kacji Europejskiej, a gościem 
specjalnym dr med. Bohdan 
Woronowicz z Centrum Kon-
sultacyjnego AKMED z War-
szawy – psychiatra, seksuolog, 
superwizor psychoterapii uza-
leżnień.

W wykładach i warsztatach 
wzięło udział blisko 100 osób, w 
tym nauczyciele, psycholodzy i 
pedagodzy, pracownicy socjal-
ni, pracownicy Działu Pro�lakty-

ki Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu, funk-
cjonariusze policji oraz Straży 
Miejskiej w Wałbrzychu, którzy 
zajmują się tworzeniem lokal-
nych strategii rozwiązywania 
problemów uzależnień. Celem 
konferencji była ewaluacja do-
tychczas funkcjonujących form 
pro�laktyki oraz specjalistycz-
nego wsparcia, które działa na 
terenie miasta.

Podczas konferencji wice-
prezydent Wałbrzycha Sylwia 
Bielawska przedstawiła ogólny 
raport z diagnozy problemów 
społecznych miasta, po czym 
uczestnicy zostali wprowadze-
ni w problematykę uzależnień 
przez doktora med. Bohda-
na Woronowicza. W swoim 
wystąpieniu dr Woronowicz 
zwrócił szczególną uwagę 

na niespotykany dotychczas 
rozwój uzależnień behawio-
ralnych (uzależnień od czyn-
ności, zachowań), zwłaszcza 
od smartfonów i mediów spo-
łecznościowych, który wyma-
ga kompetentnego wsparcia 
specjalistycznego. W części 
warsztatowej uczestnicy pra-
cowali w czterech grupach, 
pod okiem psychologów, te-
rapeutów i trenerów: Moniki 
Wójtowicz, Macieja Jonka, 
Przemysława Mieszkowskiego 
oraz Grzegorza Kruszyńskiego, 
próbując znaleźć odpowie-
dzi na pytanie: jak stworzyć 
idealny, „szyty na miarę” pro-
gram pro�laktyki uzależnień. 
Uczestnicy prezentowali swo-
je pomysły, dzielili się do-
świadczeniami oraz uwagami 
do obecnie działającego pro-

Nowe wyzwania w erze uzależnień

gramu pro�laktycznego oraz 
komponentów wsparcia. Efek-
tem końcowym konferencji 
będzie wspólny raport opisu-
jący planowane działania pro-
�laktyczne, dostosowane swo-
ją formą do grup docelowych 
oraz przedstawiający sposoby 
pomocy ludziom borykającym 
się z problemem uzależnień, 

zarówno od środków psy-
choaktywnych, jak i uzależnień 
behawioralnych. Zwrócono 
uwagę na atrakcyjność form 
oraz konsekwentność działań, 
a także konieczność mody�ka-
cji udzielanego wsparcia. Pod-
kreślono potrzebę nieustannej 
edukacji, tak aby wzrosła świa-
domość społeczna zwłaszcza w 

zakresie uzależnień behawio-
ralnych. Ważnym elementem 
ożywionej dyskusji były także 
zagadnienia związane z do-
skonaleniem zasad współpracy 
pomiędzy instytucjami zaan-
gażowanymi w pro�laktykę 
oraz działania pomocowe dla 
osób uzależnionych.

(MB)


