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Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Staszica 5 - ulice: Władysława Broniewskiego, 
Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Kościuszki, Nowy Lubominek, Olimpijska, 
Różana, Stanisława Staszica, Warszawska.

Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Staszica 5 - pl. Zwycięstwa oraz ulice: Cicha, Gór-
nicza, Grunwaldzka, Partyzantów, Kazimierza Pułaskiego, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spo-
kojna, Romualda Traugutta, Zachodnia.

Nr 3 - Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury(I piętro), pl. Odrodzenia 4 - ulice: 
Dworcowa, Wojciecha Kossaka, Antoniego Józefa Madalińskiego, Racławicka, Henryka Sienkiewi-
cza, Strażacka od nr 18 do nr 35.

Nr 4 - Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 3 - ulice: Jana Kasprowicza, Kolejowa, Adama 
Mickiewicza, Władysława Sikorskiego, Strażacka od nr 1 do nr 17 oraz od nr 36 do nr 40, Szkolna, 
Kazimierza Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego.

Nr 5 - Centrum Obsługi Jednostek, ul. Waryńskiego 10 - ulice: Akacjowa, Azaliowa, Główna, 
Krakowska, Kwiatowa, Lawendowa, Lipowa, Nadziei, Ogrodowa, Pokoju, Anny Walentynowicz, 
Mikołaja Reja, Sobięcińska, Wałbrzyska, Ludwika Waryńskiego, Wrzosowa, Złota.

Odwołają burmistrza?
15 marca w godzinach od 7.00 do 21.00 mieszkańcy Boguszowa – Gorc będą głosowali 

w referendum w sprawie odwołania burmistrza Jacka C., który od 19 grudnia 2018 roku 
przebywa w areszcie. By referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział 

minimum 3089 osób.
- Jako inicjatorzy referen-

dum, staraliśmy się dołożyć 
wszelkich starań, aby należy-
cie poinformować mieszkań-
ców o samym referendum, ale 
także o powodach dla którego 
zostało zorganizowane. W na-
szym przekonaniu, w świetle 
zdarzeń jakie miały u nas miej-
sce: aresztowania burmistrza 
po niespełna miesiącu od za-
przysiężenia i postawionych 
mu zarzutów, których w toku 
śledztwa przybywało, uzna-
liśmy za właściwe oddanie 

głosu mieszkańcom oraz pod-
daniu ich ocenie, poprzez gło-
sowanie, zaistniałej w mieście 
sytuacji. To oni sami pytali: nas 
co będzie dalej po tym, jak or-
ganizacji referendum, głosami 
koalicji rządzącej teraz mia-
stem, sprzeciwiła się rada mia-
sta? Czy mamy jakiś pomysł 
na przyszłość, czy też zostaje 
nam już tylko oczekiwanie na 
wyrok, który - z uwagi na zło-
żoność sprawy - może zapaść 
nawet za kilka lat? Odpowie-
dzią na te pytania i oczekiwa-

nia jest właśnie referendum 
na wniosek mieszkańców, 
czyli referendum obywatel-
skie. Uzyskaliśmy poparcie 
dla tej inicjatywy od 3 000 
mieszkańców miasta, którzy w 
większości, ze zrozumieniem 
i życzliwością, składali swoje 
podpisy na kartach z popar-
ciem dla referendum. To, co 
jest istotą tego głosowania i 
co jest w nim najważniejsze, to 
jego temat i sens. My nie pyta-
my mieszkańców o winę Pana 

Burmistrza, nie takie pytanie 
jest postawione na karcie do 
głosowania. W tej sprawie 
toczy się już proces sądowy 
i to sąd rozstrzygnie, po roz-
poznaniu sprawy, o wyroku 
skazującym bądź o uniewin-
nieniu. Pytanie referendalne 
dotyczy dalszego sprawowa-
nia urzędu Burmistrza Miasta 
przez Jacka C., wobec tak po-
ważnych oskarżeń jakie posta-
wiła mu prokuratora. Naszym 
zdaniem, jak i zdaniem dużej 

części mieszkańców miasta, 
odwołanie burmistrza pozwo-
li w krótkiej perspektywie na 
ponowne wybory i tym sa-
mym na wybranie osoby, któ-
ra będzie mogła sprawować 
swój urząd bez cienia oskar-
żeń. Która będzie obecna na 
miejscu, w urzędzie, i otrzyma 
do sprawowania tej funkcji 
legitymację od mieszkańców, 
a będzie nią wynik powszech-
nego głosowania. O ważności 
głosowania, zdecyduje fre-

kwencja. Bardzo byśmy pra-
gnęli, aby mieszkańcy licznie 
stawili się w lokalach wybor-
czych, aby każdy się wypo-
wiedział i oddał glos na „TAK” 
lub na „NIE” i żeby to był głos 
większości - ważny głos więk-
szości społeczeństwa miasta 
Boguszów-Gorce – mówi Ar-
tur Wiaderny w imieniu grupy 
mieszkańców, która zainicjo-
wała referendum o odwołanie 
burmistrza Jacka C.

(RED)

OBWODY GŁOSOWANIA
Nr 6 - Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury (parter), plac Odrodzenia 4 - pl. Jana 
Pawła II, pl. Odrodzenia, ulice: Browarna, Władysława Jagiełły, Kamieniogórska, Marcina Kasprzaka, 
Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Janusza Kusocińskiego, Łączna, 1 Maja, Generała Stefana Grota-Ro-
weckiego, Młodzieży Polskiej, Rynek, Rzeźniana, Słodowa, Wincentego Witosa.

Nr 7 - Świetlica Środowiskowa nr 4, ul. Żeromskiego 17 - ulice: gen. Józefa Bema, Dębowa, Barto-
sza Głowackiego, Górna, Krótka, Leśna numery 1, 2, 5, 6, 7 i nr 99, Mała, Jana Matejki, Miła, Wincente-
go Pola, Polna, Promyka, Piotra Skargi, Sportowa, Średnia, Towarowa, Tunel, Wąska, Zielona, Stefana 
Żeromskiego. 

Nr 8 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kopernika 7 - ulice: Królowej Jadwigi, Mikołaja Ko-
pernika, Piękna, Władysława Grabskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Widokowa, Wysoka.

Nr 9 - Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury Filia nr 5, ul. Kosynierów 81 - ulice: Bocz-
na, Jasna, Kosynierów, Leśna od nr 85 do nr 96A, Osiedle Górnicze, Józefa Poniatowskiego, Świerko-
wa, Św. Barbary, Zamkowa.
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Antykwariat FAJNEBOSTARE 
kupuje szkło kolorowe, porcelanę, 

starą ceramikę, talerze na ścianę, zegarki, 
�gurki, zabawki PRL, meble PRL

ul. Ząbkowicka 51b
58-200 Dzierzoniów
tel. 880 369 526
        796 686 048

DOJAZD DO KLIENTA
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

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
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O sprawie tej pisałem w 
Tygodniku DB 2010 wielokrot-
nie, a ostatni raz w nr 36 z 26 
września 2019 roku. Chodzi 
oczywiście o proces sądowy 
w sprawie śmiertelnego pobi-
cia Piotra Grucy, które miało 
miejsce 9 sierpnia 2013 roku 
na terenie V Komisariatu Poli-
cji w Wałbrzychu. Przypomnę 
w kilku zdaniach historię tego 
procesu.

W październiku 2016 r. świd-
nicki sąd okręgowy, jako sąd I 
instancji, uniewinnił obydwu 
oskarżonych policjantów, od 
czego odwołała się Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy i w lutym 
2017 roku wyrok ten uchylił 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. 
W ponownym procesie Sąd 
Okręgowy w Świdnicy jedne-
go z policjantów skazał na 5 lat 
pozbawienia wolności, a w sto-
sunku do drugiego ponownie 
wydał wyrok uniewinniający. 
Tym razem do Sądu Apelacyj-
nego we Wrocławiu wpłynęły 
dwie apelacje. Jedna wniesio-
na przez prokuraturę - doty-
cząca wyroku wobec dwóch 
oskarżanych, a druga przez 
skazanego policjanta, w efek-
cie czego Sąd Apelacyjne we 
Wrocławiu wyrok uniewinnia-
jący utrzymał, a wobec skaza-
nego na 5 lat policjanta wyrok 
uchylił i również go uniewinnił, 

Wałbrzyski policjant prawomocnie skazany
Janusz
Bartkiewicz

a wyrok ten był wyrokiem pra-
womocnym. 17 września 2019 
roku został jednak w całości 
uchylony przez Sąd Najwyższy, 
a sprawa została przekazana 
do ponownego rozpoznania 
przez Sąd Apelacyjny we Wro-
cławiu. W uzasadnieniu wyro-
ku Sąd Najwyższy stwierdził 
m.in., że należyte rozpoznanie 
wniesionych apelacji, a nade 
wszystko prawidłowa i zgodna 
z zasadami ocena przeprowa-
dzonych w sprawie dowodów, 
powinna prowadzić do innego 
rozstrzygnięcia w przedmio-
cie odpowiedzialności karnej 
oskarżonych. Kolejny więc raz 
sąd apelacyjny nad sprawą 
pochylił się 10 marca 2020 r., 
czego efektem był prawomoc-
ny wyrok utrzymujący 5 lat 
pozbawienia wolności wobec 
Pawła H., a wobec wcześniej 
uniewinnionego Grzegorza K. 
wyrok uchylił i przekazał spra-
wę do Sądu Okręgowego w 
Świdnicy w celu ponownego 
jej rozpatrzenia w I instancji. W 
jego przypadku sąd apelacyj-
ny uznał, że istnieją poważne 
wątpliwości co do tego, czy 
Grzegorz K. nie brał udziału w 
pobiciu i dlatego uznał, że ich 
usunięcie wymaga ponowne-
go i wnikliwego procesu. Tak 
więc na kolejne rozstrzygnie-
cie przyjdzie jeszcze poczekać, 
aczkolwiek i w sprawie pra-
womocnie skazanego Pawła 
H. można z całą pewnością 
założyć, iż złoży on wniosek 
do Sądu Najwyższego o kasa-
cję. Pamiętać bowiem należy, 
że już raz wyroki wobec obu 

funkcjonariuszy miały status 
wyroków prawomocnych, ale 
skuteczny wniosek prokura-
tury o kasację spowodował 
zniesienie tej prawomocności. 
Tak więc tylko wtedy będziemy 
mieli pewność, że wyroku wo-
bec Pawła H. nic już nie zmie-
ni, kiedy wniesiony przez jego 
obrońcą wniosek kasacyjny, 
zostanie przez Sąd Najwyż-
szy oddalony. Dlatego tylko z 
tego powodu wstrzymuję się z 
podaniem jego danych perso-
nalnych, chociaż obowiązujące 
prawo, w przypadku wyroku 
prawomocnego na to pozwala.

Paweł H. w ostatnim słowie 
ponownie stwierdził, że to nie 
on pobił Piotra Grucę i oskarżył 
świadków, że świadomie kolo-
ryzują wiele faktów, aby wyka-
zać, że związek z jego śmiercią 
mieli właśnie policjanci. We-
dług Pawła H. świadkowie ci 
postąpili tak, albowiem mo-
gli mieć własne powody, aby 
winą za śmierć tego człowieka 
obciążyć policję. Jednakże po-
wodów tych nie wskazał, a ja 
przypomnę, że świadkowie ci 
zeznali tylko, że zaraz po wyj-
ściu z komisariatu Piotr Gruca 
do nich dzwonił i skarżył się, iż 
został na komisariacie pobity i 
źle się czuje. To, że faktycznie 
kilka minut po opuszczeniu 
komisariatu do nich dzwonił, 
wykazał billing rozmów pro-
wadzonych z jego telefonu. 
Ponadto policjanci, a więc ko-
ledzy Pawła H., nie byli w stanie 
ustalić, czy po wyjściu z komi-
sariatu Piotr Gruca spożywał 
gdzieś i z kimś alkohol, a na-

stępnie został pobity, co skut-
kowało jego śmiercią. Nie trze-
ba być więc sądem, aby te kilka 
faktów logicznie ze sobą po-
wiązać i wykazać, że do pobicia 
mogło dojść tylko i wyłącznie 
na terenie komisariatu, bo fak-
ty (inaczej: dowody) dla Pawła 
H. są nieubłaganie czytelne. A 
jeżeli pobicie miało miejsce na 
terenie komisariatu, to zasta-
nawiam się, czy Grzegorz K. 
miał lub mógł mieć coś z trym 
wspólnego. Trochę go znam z 
czasów początków jego służ-
by, ale także z opowieści i opi-
nii o nim jego kolegów i wiem, 
że jest to człowiek pozbawio-
ny wszelkiej agresji, w odróż-
nieniu od Pawła H., którego 
agresywny charakter sam w 
jakiś sposób odczułem, kiedy 
celowo uderzył mnie łokciem 
w bok, w momencie gdy mija-
liśmy się (po tym kiedy został 
przywrócony do służby po 
wyroku uniewinniającym) na 
chodniku przy ul. Wieniaw-
skiego w Wałbrzychu podczas 
porannego joggingu. Paweł 
H. - wiem to na pewno – przez 
lata trenował sztuki walk i był 
w stanie jednym celnym kop-
nięciem w klatkę piersiową 
i bardzo silnym uderzeniem 
pięścią w brzuch, spowodo-
wać takie obrażenia, jakie 
stwierdzono podczas sekcji 
zwłok P. Grucy. Wytrenowa-
ny człowiek takie ciosy jest w 
stanie zadać błyskawicznie, a 
więc Grzegorz K. mógł – sie-
dząc w drugim pokoju – na-
wet nie zauważyć. Po „takim” 
pobiciu Piotr Gruca wyszedł z 

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
UWAGA – TERAZ DUŻE RABATY !!!

MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

komisariatu o własnych siłach, 
co przekonuje, że faktu pobicia 
nie zauważyli także inni funk-
cjonariusze przebywający w 
tym samu czasie w komisaria-
cie.

Wracając do sprawy mojego 
„�zycznego kontaktu” z Paw-
łem H., to informuję, że wów-
czas Komendant Główny Poli-
cji zobowiązał na piśmie (mam 
to pismo w swoim archiwum) 
Komendanta Miejskiego z Wał-
brzycha do wyjaśnienia spra-
wy i powiadomienia zarówno 
jego, jak i mnie, o efektach 
podjętych i przeprowadzonych 
przez niego działań. Niestety, 
jedynym efektem polecenia 
Komendanta Głównego było 
pismo, w którym Komendant 
Miejski prosi mnie o wskazanie 
kamery publicznego monito-
ringu na ul. Wieniawskiego, 
aby policja mogła to zdarzenie 
sama sobie obejrzeć. Uśmia-
łem się wówczas bardzo i w 
odpowiedzi zapytałem Pana 
Komendanta, czy naprawdę 
wałbrzyscy policjanci to takie 
niedojdy, iż sami nie są w stanie 
ustalić lokalizacji kamer moni-
toringu miejskiego, a jedno-
cześnie poinformowałem go, 
że po kilku miesiącach od zda-
rzenia nie ma żadnych szans, 
aby cokolwiek w tej sprawie 
policjanci na nagraniach mogli 
zobaczyć i Pan Komendant wi-
nien o takich prostych rzeczach 
wiedzieć. Niestety, nie wiem co 
podwładni Pana Komendanta 

wówczas ustalili, bo informacji 
o tym do chwili obecnej nie 
otrzymałem, co bez wątpliwo-
ści dowodzi tego, gdzie Pan 
Komendant ma moją osobę. 
No cóż, temu dziwić się nie mu-
szę, zważywszy na to, że od lat 
zwracam uwagę na różne pa-
tologie, jakie się w szeregach 
wałbrzyskiej (ale nie tylko) po-
licji zdarzają. Ale że w tym sa-
mym miejscu ma Komendanta 
Głównego Policji, to już spore 
moje zdziwienie wywołuje, co 
nie pomniejsza faktu, iż mogę 
się tylko cieszyć, mając w tym 
miejscu Komendanta Główne-
go za sąsiada. I tym mało zresz-
tą optymistycznym akcentem 
felieton ten zakończę, infor-
mując jeszcze tylko, że ostat-
nio otrzymałem kolejne wieści 
o bulwersującym zachowaniu 
kilku wałbrzyskich policjantów, 
w tym o�cera dyżurnego KMP. 
Albo jego pomocnika. Być 
może niedługo napiszę o tym 
więcej, kiedy tylko informacje 
te potwierdzę, albo o ich po-
twierdzeniu dowiem się z usta-
leń innej instytucji.

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.
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Celem projektu jest zapewnienie warunków dla powstawania oraz rozwoju 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pobudzanie i promowanie lokal-
nej przedsiębiorczości. Projekt ma nowatorski w skali regionu charakter dzięki 
udostępnieniu przedsiębiorcom powierzchni, które można modułowo powięk-
szać wraz z rozwojem działalności. Realizacja projektu obejmuje:
1. budowę hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 

3 900 m2,
2. pomieszczenia administracyjno-usługowe o powierzchni 1 400 m2,
3. place manewrowe, drogi wewnętrznej, parkingi, chodniki, pozostałą infra-

strukturę.
Planowana data zakończenia inwestycji 30 sierpnia 2021 r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Uczniowskiej 16, 
pozyskała ponad 17 mln. zł dofi nansowania na utworzenie „Biznes Inkubatora” 
– Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości przy ul. Strefowej w Świebodzicach.

- Apeluję do podatników, 
aby zgłaszali się do Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu 
tylko w sytuacjach kiedy 
jest to naprawdę niezbęd-
ne– mówi Małgorzata Łę-
kawska, Zastępca Naczelni-
ka Urzędu Skarbowego w 
Wałbrzychu.

- W związku z zagrożeniem 
koronawirusem i wskazaniem 
ograniczania przebywania 
w zatłoczonych pomieszcze-
niach, w Urzędzie Skarbo-
wym w Wałbrzychu mogą być 
wprowadzone ograniczenia 
dostępu. Obsługa klientów 
może być prowadzona tylko 
na sali obsługi podatnika, a 
liczba osób przebywających 
jednocześnie w urzędzie 
może być ograniczona przez 
ochronę. W holu urzędu znaj-
duje się urna, do której można 
wrzucać zeznania, deklaracje, 
pisma. Urna opróżniana jest 
każdego dnia przez pracow-
nika urzędu, a dokumenty 
wprowadzane do systemu. 
Przypominam, że Minister-
stwo Finansów i Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa oferują 
wygodne i bezpieczne sposo-

by rozliczenia podatków bez 
wychodzenia z domu, poprzez 
Twój e-PIT i e-Deklaracje. Za-
chęcam do korzystania z elek-
tronicznych form rozliczeń i 
zdalnego kontaktu z KAS oraz 
do korzystania z e-usług oraz 
kontaktu z urzędem skarbo-
wym poprzez e-PUAP i infoli-
nie. Oprócz usługi Twój e-PIT 
i systemu e-Deklaracje, na 
stronie podatki.gov.pl znajdu-
ją się wszystkie informacje po-
trzebne do złożenia PIT, m.in.: 
instrukcje i broszury informa-
cyjne, pytania i odpowiedzi, 
jak przekazać 1% podatku. 
Podaję numery infolinii KIS: 22 
330 03 30 (z telefonów komór-
kowych), 801 055 055 (z tele-
fonów stacjonarnych), +48 22 
330 03 30 (z zagranicy). Dla 
usługi Twój e-PIT została de-
dykowana specjalna linia tele-
foniczna (wybieranie tonowe). 
Infolinia działa od poniedział-
ku do piątku w godz. od 7.00 
do 18.00. Dodatkowy dyżur 
zaplanowany jest w sobotę 
25 kwietnia 2020 r. w godz. od 
7.00 do 15.00 – dodaje Małgo-
rzata Łękawska.

(RED)

Osoba poddana kwaran-
tannie lub izolacji ma prawo 
do zasiłku z tytułu choroby. 
Podstawą do ich wypłacenia 
jest decyzja państwowego 
inspektora sanitarnego.

Za okres trwania kwaran-
tanny lub izolacji przysługuje 
na ogólnych zasadach wyna-
grodzenie za czas choroby, 
zasiłek chorobowy lub opie-
kuńczy, wypłacany przez płat-
nika składek, czyli przez praco-
dawcę lub Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.Państwowy in-
spektor sanitarny lub państwo-
wy graniczny inspektor sani-
tarny może wydać decyzję o 
poddaniu kwarantannie lub 
izolacji osoby przebywającej 
na terytorium RP, jeśli jest ona 
zakażona, chora na chorobę 
zakaźną albo podejrzana o za-
każenie lub chorobę zakaźną 
lub miała styczność ze źródłem 
biologicznego czynnika choro-
botwórczego – wyjaśnia Iwona 
Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. – Zaświadczenie 
można dostarczyć swojemu 
pracodawcy bądź do placów-
ki ZUS po zakończeniu kwa-
rantanny lub izolacji – dodaje 
rzeczniczka.

Ponadto, jeżeli lekarz uzna, 
że w trakcie hospitalizacji, 

izolacji lub kwarantanny ze 
względu na stan zdrowia oso-
by poddanej tym obowiązkom 
uzasadnione jest orzeczenie 
o czasowej niezdolności do 
pracy z powodu choroby i po-
twierdzi to wystawiając zwol-
nienie lekarskie, jest ono do-
kumentem do ustalenia prawa 
i wypłaty świadczeń z tytułu 
choroby.

Ocena, czy stan zdrowia 
uzasadnia wystawienie za-
świadczenia lekarskiego, po-
zostaje w kompetencji lekarza 
– podkreśla Kowalska-Matis.

W przypadku, gdy ktoś po-
dejmie decyzje o tym, że ze 
względu na złe samopoczucie 
nie idzie do pracy i nie dostanie 
zaświadczenia lekarskiego ani 
decyzji inspektora sanitarnego, 
nie przysługuje mu prawo do 
świadczeń pieniężnych w razie 
choroby.

Zasiłek opiekuńczy
Rodzic ma prawo do zasił-

ku opiekuńczego z powodu 
konieczności sprawowania 
opieki nad dzieckiem, jeżeli 
powiatowy inspektor sani-
tarny lub państwowy gra-
niczny inspektor sanitarny 
wydał decyzję o konieczno-
ści izolacji lub kwarantanny 
dziecka.

Masz kwarantannę? Dostaniesz choroboweOgraniczenia 
w urzędzie skarbowym

– Konieczność izolacji lub 
kwarantanny dziecka jest trak-
towana analogicznie jak choro-
ba dziecka. Oznacza, bowiem 
niemożność wykonywania pra-
cy przez jednego z rodziców 
dziecka w związku z koniecz-
nością zapewnienia mu opieki 
– wskazuje Iwona Kowalska-
-Matis.

Prawo do zasiłku opiekuń-
czego przysługuje również w 
sytuacji konieczności sprawo-
wania opieki nad dzieckiem do 
ukończenia ósmego roku życia 
w przypadku nieprzewidziane-

go zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub 
szkoły.

Dodatkowy zasiłek
Po wejściu w życie ustawy 

ws. szczególnych rozwiązań 
związanych z koronawirusem 
przysługuje dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy za okres nie dłuż-
szy niż 14 dni, jeżeli w związ-
ku ze zwalczaniem zakażenia 
wirusem i rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej u ludzi, 
wywołanej tym wirusem na-
stąpi zamknięcie żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub 
szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy nie wlicza się do limitu 60 
dni pobierania zasiłku opiekuń-
czego w roku kalendarzowym. 
Dodatkowy zasiłek przysługuje 
łącznie obojgu rodzicom w wy-
miarze do 14 dni, niezależnie 
od liczby dzieci wymagających 
opieki w związku z zamknię-
ciem placówki z powodu wi-
rusa.

(IKM)
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- Zgodnie z informacjami 
po posiedzeniu Rządowego 
Zespołu Kryzysowego, prze-
kazanymi przez premiera 
Mateusza Morawieckiego, 
a dotyczącymi odwołania 
wszystkich imprez maso-
wych, podjąłem decyzję o 
czasowym odwołaniu wyda-

rzeń i imprez organizowa-
nych przez Gminę Mieroszów 
– mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

- Informacje przekazane 
przez właściwe służby w Mie-
roszowie nie potwierdzają 
stwierdzonego przypadku 
zarażenia koronawirusem. 

Obserwując rozwój sytu-
acji, uznałem jednak, że ze 
względów bezpieczeństwa, a 
przede wszystkim profilakty-
ki, trzeba podjąć taką decyzję. 
Wszystkie sobotnie zajęcia 
organizowane w ramach Uni-
wersytetu III Wieku zostają 
czasowo odwołane. Miero-

szowskie Centrum Kultury 
poda nowy harmonogram 
zajęć w najbliższym czasie. 
Imprezy i wydarzenia groma-
dzące większe grupy osób 
odwołane są do końca marca 
bieżącego roku, ale termin ten 
jest uzależniony od rozwoju 
sytuacji na terenie naszego 

województwa. Szczególną 
troskę kieruję w stronę osób, 
które borykają się z chorobami 
przewlekłymi jak i w stronę se-
niorów – jest to bowiem gru-
pa najbardziej zagrożona. Na 
naszych stronach interneto-
wych zamieszczone są wszel-
kie pomocne informacje na 

temat postępowania w przy-
padku podejrzenia wystąpie-
nia objawów chorobowych. 
Rekomenduję ograniczenie 
przebywania w miejscach 
publicznych oraz stosowanie 
zasad higieny – dodaje bur-
mistrz AndrzejLipiński.

(RED)

Mieroszów odwołuje imprezy

Wernisaż wystawy „Per-
spektywy” zorganizowany 
przez klasę 3 DP z maturą 
międzynarodową w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu zgromadził 
wielu sympatyków talentów 
artystycznych młodzieży z I 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu.

- Uczniowie na co dzień 
doskonalą swój warsztat arty-
styczny podczas zajęć „Visual 
Arts”, które prowadzi Sylwia 
Sobieraj-Borowiec. Na wystawę 
objętą patronatem Prezydenta 
Wałbrzycha Romana Szełemeja 
przybyli liczni goście, a wśród 
nich przedstawiciele Rady 
Miejskiej Wałbrzycha, Urzę-
du Miejskiego w Wałbrzychu, 
wałbrzyskich instytucji kultury, 
a także dyrekcja, nauczyciele 
i przyjaciele I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wałbrzy-
chu. Wystawę „Perspektywy” 
przygotowali: Barbara Szpilka, 
Maja Krzyżańska, Róża Gregor-
czyk, Michał Kawa, Katarzyna 
Rongiers i Aleksander Pyka. 

Perspektywy 
w Starej Kopalni

- Zapraszamy wolontariuszy na wspólne sprzątanie rzeki Ścinawka. 
Rejestracja uczestników prowadzona jest w Mieroszowskim Centrum 
Kultury oraz pod numerem telefonu 662 203 457. Czekamy na Wasze 
zapisy do 3 kwietnia. Każdy wolontariusz otrzyma materiały niezbędne 
podczas akcji oraz pamiątkową koszulkę. Po skończonej pracy 
zapraszamy wszystkich wspólne ognisko. Więcej o akcji na stronie: 
http://www.operacjarzeka.pl – mówi Ilona Henko z Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

(RED)

Sprzątanie rzeki 
Ścinawka

Wystawę można oglądać na 
pierwszym piętrze budynku B 
10 Starej Kopalni – mówi Beata 
Urbaniak, wicedyrektor I LO w 
Wałbrzychu.

(RED)
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Chcesz wiosną zmienić 
coś w swoim życiu? Zmień 
meble w swojej kuchni i od-
nów serce swojego domu, a 
przy tym skorzystaj z okazji 
i kup meble z ekspozycji z 
rabatem do 50 procent!

W kuchni skupia się po-
zytywna energia domu. W 
kuchni tworzy się przyjazna 
atmosfera. I w kuchni po-
wstaje to co najpyszniejsze. 
Co zrobić by było to miej-
sce wyjątkowe i przez cały 
rok dodawało nowej, dobrej 
energii?

- Zapraszamy do Komfort 
Kuchnie – profesjonalnego 
studia mebli kuchennych z 
siedzibą przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu, w którym 
oferujemy szerokie spek-
trum różnorodnych roz-
wiązań systemów kuchen-
nych wykonywanych pod 

Wiosenna odnowa 
z Komfort Kuchnie

wymiar. Współpracujemy 
m.in. z Wolsztyńską Fabry-
ką Mebli oraz niemieckimi 
�rmami Nobilia i Sachsen 

Kuchen. Dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu oraz do-
stępowi do nowinek we 
wzornictwie, materiałach i 

rozwiązaniach technicznych, 
jesteśmy w stanie sprostać 
najbardziej wygórowanym 
wymaganiom klientów, któ-

rym zapewniamy swobodę 
w procesie tworzenia ich 
wymarzonej kuchni. Dodat-
kowym atutem naszej �rmy 
jest aż pięcioletnia gwaran-
cja, której udzielamy na cały 
asortyment. Wszystkich, któ-
rzy cenią sobie najwyższą 
jakość produktu i najwyższe 
standardy obsługi klienta, 

zapraszamy do profesjonal-
nego studia mebli kuchen-
nych Komfort Kuchnie przy 
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu 
oraz do kontaktu pod nu-
merem telefonu 601 77 13 
57 – mówi Adam Krzywda, 
właściciel Studia Mebli Ku-
chennych Komfort Kuchnie 
w Wałbrzychu.

Konsekwencje wywoła-
ne złożeniem oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku mogą być poważne. 
Trudność podjęcia decyzji 
wynika często z braku wie-
dzy o składzie spadku, w tym 
zwłaszcza o długach spadko-
wych.

Złożenia oświadczenia o 
przyjęciu spadku oznacza, że 
spadkobierca zgadza się dzie-
dziczyć po zmarłym. W skład 
spadku wchodzi jednak nie 
tylko majątek, ale również dłu-
gi zmarłego. O tym, do jakiej 
wysokości spadkobierca odpo-
wiada za odziedziczone długi, 
decyduje sposób przyjęcia 
przez niego spadku.

Przyjąć spadek można 
na dwa sposoby:
• Złożenie oświadczenia o 
przyjęciu spadku wprost, co 
skutkuje tym, że spadkobier-
ca odpowiada za wszystkie 
długi spadkowe.

Przykład: spadkodawca po-
zostawił samochód o wartości 5 
000 zł oraz dług w wysokości 10 
000 zł, stanowiący niespłacony 
kredyt. Spadkobierca odpowia-
da za długi w pełnej wysokości 
– czyli do kwoty 10 000 zł.
• Złożenie oświadczenia o 
przyjęciu spadku z dobro-

dziejstwem inwentarza, co 
oznacza, że za długi spadko-
we spadkobierca odpowiada 
z ograniczeniem, do wysoko-
ści równej wartości odziedzi-
czonego spadku.

Przykład: spadkodawca po-
zostawił samochód o wartości 
5 000 zł oraz dług w wysokości 
10 000 zł stanowiący niespła-
cony kredyt. Spadkobierca w 
tym wypadku odpowiada za 
długi do wysokości odziedzi-
czonego majątku – czyli do 
kwoty 5000 zł.

Jeżeli w terminie sześciu 
miesięcy, od chwili dowiedze-
nia się o swoim powołaniu do 
spadku, nie zostanie złożone 
żadne oświadczenie, to z mocy 
prawa przyjmuje się, że spadek 
zostaje nabyty z dobrodziej-
stwem inwentarza. Wcześniej, 
do 18 października 2015 r., na-
bycie spadku w takiej sytuacji 
następowało wprost.

Odrzucenie spadku ozna-
cza natomiast, że potencjalny 
spadkobierca zostaje wyłączo-
ny od dziedziczenia, tak jakby 
nie dożył otwarcia spadku. W 
takiej sytuacji, gdy do dziedzi-
czenia dochodzi na mocy usta-
wy, uprawnienie do spadku 
przechodzi na dalsze, bliskie 
spadkodawcy, osoby. Oświad-
czenie o odrzuceniu spadku 

można złożyć wyłącznie w ter-
minie sześciu miesięcy, licząc 
od dnia powzięcia informacji o 
swoim powołaniu do spadku. 
Może to być chwila otwarcia 
spadku (śmierć spadkobiercy) 
lub chwila, gdy spadkobier-
ca dowie się, że dziedziczący 
przed nim odrzucił spadek.

Oświadczenie o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku skła-
da się przed sądem lub przed 
notariuszem. Sąd przyjmuje 
wówczas ustne oświadczenie 
i sporządza na tę okoliczność 
protokół, natomiast notariusz 
dokonuje spisania takiego 
oświadczenia w formie aktu 
notarialnego.

Podstawowy problem 
związany z podjęciem decy-
zji o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku sprowadza się czę-
sto do braku wiedzy o stanie 
majątkowym spadkodawcy. 
Z ustaleniem tych informa-
cji potencjalny spadkobierca 
może mieć problem. Ze swojej 
strony powinien jednak zrobić 
wszystko, co jest możliwe, by 
stan majątkowy spadkodawcy 
ustalić np. złożyć zapytania do 
BIK, banków, przejrzeć znajdu-
jące się w domu spadkodawcy 
dokumenty, rozpytać rodzinę i 
sąsiadów zmarłego. Warto bo-
wiem pamiętać, że - zgodnie 

Prawo w pigułce: przyjęcie lub odrzucenie spadku

z przepisami - raz złożonego 
oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzucenie spadku nie moż-
na odwołać lub zmienić. Dla-
tego tak ważne jest dokładne 
przemyślenie swojej decyzji. 
Istnieje wprawdzie możliwość 
tzw. uchylenia się od skut-
ków prawnych złożonego 
oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku i złoże-
nie oświadczenia nowego, o 
odmiennej treści. W takiej sy-
tuacji nie uniknie się jednak, 
dosyć skomplikowanej, drogi 
sądowej.

Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel 

i Wspólnicy

9 marca w wieku 77 
lat zmarł Marek Malinow-
ski – wieloletni redaktor 
naczelny Trybuny Wał-
brzyskiej. Ceremonia po-
grzebowa rozpocznie się 
13 marca o godz. 13.00 na 
Cmentarzu Komunalnym 
w Szczawnie-Zdroju.

Marek Malinowski uro-
dził się w 1943 roku. Ukoń-
czył studia na wydziale 
�lologii polskiej oraz po-
dyplomowe na wydziale 
nauk politycznych. W czasie 
studiów był inicjatorem po-
wstania czasopisma literac-
kiego Glosy, w którym pełnił 
funkcję redaktora naczelne-
go, poza tym przez rok był 
także kierownikiem literac-
kiego teatru Kalambur. W 
1973 roku został redakto-
rem naczelnym tygodnika 
Trybuna Wałbrzyska, który 
prowadził do 1991 roku. 
Od końca lat 70-tych pro-
mował twórczość środowi-
ska wałbrzyskich literatów. 
Współtworzył Informator 
Kulturalny Województwa 

Odszedł redaktor 
Marek Malinowski

Wałbrzyskiego, Kronikę 
Wałbrzyską oraz Rocznik 
Województwa Wałbrzyskie-
go. W latach 1994 – 1998 
był radnym Rady Miejskiej 
Wałbrzycha.
Cześć Jego Pamięci!

(RED, fot. archiwum rodzinne 
M.Malinowskiego)
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Chcesz wiosną zmienić 
coś w swoim życiu? Zmień 
meble w swojej kuchni i od-
nów serce swojego domu, a 
przy tym skorzystaj z okazji 
i kup meble z ekspozycji z 
rabatem do 50 procent!

W kuchni skupia się po-
zytywna energia domu. W 
kuchni tworzy się przyjazna 
atmosfera. I w kuchni po-
wstaje to co najpyszniejsze. 
Co zrobić by było to miej-
sce wyjątkowe i przez cały 
rok dodawało nowej, dobrej 
energii?

- Zapraszamy do Komfort 
Kuchnie – profesjonalnego 
studia mebli kuchennych z 
siedzibą przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu, w którym 
oferujemy szerokie spek-
trum różnorodnych roz-
wiązań systemów kuchen-
nych wykonywanych pod 

Wiosenna odnowa 
z Komfort Kuchnie

wymiar. Współpracujemy 
m.in. z Wolsztyńską Fabry-
ką Mebli oraz niemieckimi 
�rmami Nobilia i Sachsen 

Kuchen. Dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu oraz do-
stępowi do nowinek we 
wzornictwie, materiałach i 

rozwiązaniach technicznych, 
jesteśmy w stanie sprostać 
najbardziej wygórowanym 
wymaganiom klientów, któ-

rym zapewniamy swobodę 
w procesie tworzenia ich 
wymarzonej kuchni. Dodat-
kowym atutem naszej �rmy 
jest aż pięcioletnia gwaran-
cja, której udzielamy na cały 
asortyment. Wszystkich, któ-
rzy cenią sobie najwyższą 
jakość produktu i najwyższe 
standardy obsługi klienta, 

zapraszamy do profesjonal-
nego studia mebli kuchen-
nych Komfort Kuchnie przy 
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu 
oraz do kontaktu pod nu-
merem telefonu 601 77 13 
57 – mówi Adam Krzywda, 
właściciel Studia Mebli Ku-
chennych Komfort Kuchnie 
w Wałbrzychu.

Konsekwencje wywoła-
ne złożeniem oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku mogą być poważne. 
Trudność podjęcia decyzji 
wynika często z braku wie-
dzy o składzie spadku, w tym 
zwłaszcza o długach spadko-
wych.

Złożenia oświadczenia o 
przyjęciu spadku oznacza, że 
spadkobierca zgadza się dzie-
dziczyć po zmarłym. W skład 
spadku wchodzi jednak nie 
tylko majątek, ale również dłu-
gi zmarłego. O tym, do jakiej 
wysokości spadkobierca odpo-
wiada za odziedziczone długi, 
decyduje sposób przyjęcia 
przez niego spadku.

Przyjąć spadek można 
na dwa sposoby:
• Złożenie oświadczenia o 
przyjęciu spadku wprost, co 
skutkuje tym, że spadkobier-
ca odpowiada za wszystkie 
długi spadkowe.

Przykład: spadkodawca po-
zostawił samochód o wartości 5 
000 zł oraz dług w wysokości 10 
000 zł, stanowiący niespłacony 
kredyt. Spadkobierca odpowia-
da za długi w pełnej wysokości 
– czyli do kwoty 10 000 zł.
• Złożenie oświadczenia o 
przyjęciu spadku z dobro-

dziejstwem inwentarza, co 
oznacza, że za długi spadko-
we spadkobierca odpowiada 
z ograniczeniem, do wysoko-
ści równej wartości odziedzi-
czonego spadku.

Przykład: spadkodawca po-
zostawił samochód o wartości 
5 000 zł oraz dług w wysokości 
10 000 zł stanowiący niespła-
cony kredyt. Spadkobierca w 
tym wypadku odpowiada za 
długi do wysokości odziedzi-
czonego majątku – czyli do 
kwoty 5000 zł.

Jeżeli w terminie sześciu 
miesięcy, od chwili dowiedze-
nia się o swoim powołaniu do 
spadku, nie zostanie złożone 
żadne oświadczenie, to z mocy 
prawa przyjmuje się, że spadek 
zostaje nabyty z dobrodziej-
stwem inwentarza. Wcześniej, 
do 18 października 2015 r., na-
bycie spadku w takiej sytuacji 
następowało wprost.

Odrzucenie spadku ozna-
cza natomiast, że potencjalny 
spadkobierca zostaje wyłączo-
ny od dziedziczenia, tak jakby 
nie dożył otwarcia spadku. W 
takiej sytuacji, gdy do dziedzi-
czenia dochodzi na mocy usta-
wy, uprawnienie do spadku 
przechodzi na dalsze, bliskie 
spadkodawcy, osoby. Oświad-
czenie o odrzuceniu spadku 

można złożyć wyłącznie w ter-
minie sześciu miesięcy, licząc 
od dnia powzięcia informacji o 
swoim powołaniu do spadku. 
Może to być chwila otwarcia 
spadku (śmierć spadkobiercy) 
lub chwila, gdy spadkobier-
ca dowie się, że dziedziczący 
przed nim odrzucił spadek.

Oświadczenie o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku skła-
da się przed sądem lub przed 
notariuszem. Sąd przyjmuje 
wówczas ustne oświadczenie 
i sporządza na tę okoliczność 
protokół, natomiast notariusz 
dokonuje spisania takiego 
oświadczenia w formie aktu 
notarialnego.

Podstawowy problem 
związany z podjęciem decy-
zji o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku sprowadza się czę-
sto do braku wiedzy o stanie 
majątkowym spadkodawcy. 
Z ustaleniem tych informa-
cji potencjalny spadkobierca 
może mieć problem. Ze swojej 
strony powinien jednak zrobić 
wszystko, co jest możliwe, by 
stan majątkowy spadkodawcy 
ustalić np. złożyć zapytania do 
BIK, banków, przejrzeć znajdu-
jące się w domu spadkodawcy 
dokumenty, rozpytać rodzinę i 
sąsiadów zmarłego. Warto bo-
wiem pamiętać, że - zgodnie 

Prawo w pigułce: przyjęcie lub odrzucenie spadku

z przepisami - raz złożonego 
oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzucenie spadku nie moż-
na odwołać lub zmienić. Dla-
tego tak ważne jest dokładne 
przemyślenie swojej decyzji. 
Istnieje wprawdzie możliwość 
tzw. uchylenia się od skut-
ków prawnych złożonego 
oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku i złoże-
nie oświadczenia nowego, o 
odmiennej treści. W takiej sy-
tuacji nie uniknie się jednak, 
dosyć skomplikowanej, drogi 
sądowej.

Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel 

i Wspólnicy

9 marca w wieku 77 
lat zmarł Marek Malinow-
ski – wieloletni redaktor 
naczelny Trybuny Wał-
brzyskiej. Ceremonia po-
grzebowa rozpocznie się 
13 marca o godz. 13.00 na 
Cmentarzu Komunalnym 
w Szczawnie-Zdroju.

Marek Malinowski uro-
dził się w 1943 roku. Ukoń-
czył studia na wydziale 
�lologii polskiej oraz po-
dyplomowe na wydziale 
nauk politycznych. W czasie 
studiów był inicjatorem po-
wstania czasopisma literac-
kiego Glosy, w którym pełnił 
funkcję redaktora naczelne-
go, poza tym przez rok był 
także kierownikiem literac-
kiego teatru Kalambur. W 
1973 roku został redakto-
rem naczelnym tygodnika 
Trybuna Wałbrzyska, który 
prowadził do 1991 roku. 
Od końca lat 70-tych pro-
mował twórczość środowi-
ska wałbrzyskich literatów. 
Współtworzył Informator 
Kulturalny Województwa 

Odszedł redaktor 
Marek Malinowski

Wałbrzyskiego, Kronikę 
Wałbrzyską oraz Rocznik 
Województwa Wałbrzyskie-
go. W latach 1994 – 1998 
był radnym Rady Miejskiej 
Wałbrzycha.
Cześć Jego Pamięci!

(RED, fot. archiwum rodzinne 
M.Malinowskiego)
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Zamek Książ i Palmiarnia 
w Wałbrzychu zostały za-
mknięte do 27 marca. Kom-
pleks sportowo – rekreacyj-
ny Aqua – Zdrój czeka na 
rozwój sytuacji.

- W związku z rozprzestrze-
niającą się pandemią korona-
wirusa, zamek Książ oraz Pal-
miarnia w Wałbrzychu zostają 

zamknięte na najbliższe dwa 
tygodnie. Decyzja zarządu 
spółki zacznie obowiązywać 
od 12 do 27 marca 2020 roku. 
W tym czasie na terenie zam-
ku Książ i Palmiarni nie będą 
odbywały się także żadne 
wcześniej planowane imprezy 
m.in. nocne zwiedzanie, kola-
cja degustacyjna oraz koncert 

Książęcej Orkiestry Salonowej. 
O ich nowych terminach poin-
formujemy niebawem. Decyzja 
ta spowodowana jest troską o 
zdrowie i bezpieczeństwo pra-
cowników i turystów odwie-
dzających wałbrzyskie zabytki. 
Bilety kupione drogą elektro-
niczną na zwiedzanie w tym 
terminie zostaną przebukowa-

Jedni zamykają, inni czekają ne na inny termin uzgodniony 
z klientem lub będą podlegać 
zwrotowi. Zaznaczamy, że ter-
min ten może ulec zmianie – 
wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn 
ze spółki Zamek Książ.

- Pracujemy i jesteśmy go-
towi pracować dalej – infor-
mowało w środę kierownic-
two kompleksu Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu. - Czekamy na 
rozwój sytuacji i kolejne decy-
zje władz. Stosujemy wszystkie 
środki zapobiegawcze. Cały 

czas śledzimy komunikaty 
stosownych służb i na bieżą-
co wdrażamy ich zalecenia i 
wytyczne. Pracownicy dostali 
stosowne instrukcje. Zespól 
Aqua Zdroju podjął szereg 
dodatkowych działań, których 
celem jest zminimalizowanie 
ryzyka: wszystkie toalety wy-
posażyliśmy w instrukcje doty-
czące prawidłowego mycia rąk 
oraz w mydło antybakteryjne; 
w kasach znajduje się też płyn 
dezynfekcyjny; mamy prawo 
odmówić wejścia na obiekt 
osobom, które noszą widoczne 

znamiona choroby (nadmierna 
potliwość, gorączka, kaszel/
katar); dezynfekujemy miejsca 
kontaktu – blaty, klamki, porę-
cze i inne, dodatkowo czyścimy 
powierzchnie wspólne; nasze 
kanały informacyjne pokazują 
�lmiki dotyczące pro�laktyki 
koronawirusa, dostępne są też 
ulotki. Organizatorzy przenieśli 
na inne terminy, takie wyda-
rzenia jak: koncert zespołu Kult 
oraz balet Jezioro Łabędzie – 
czytamy w komunikacie spółki 
Aqua – Zdrój.

(RED)

- Wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na wiosnę, 
która niestety odkrywa nie-
przyjemne pozostałości po 
zimie. Dołóżmy wspólnie 
wszelkich starań by nasze 
miasto było czyste i zadba-
ne – apeluje Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna Zdroju.

- Prosimy więc mieszkań-
ców, aby zadbali o porządek 
i czystość na terenach wła-
snych posesji. Utrzymanie 
porządku i czystości na tere-
nie naszego uzdrowiskowe-
go miasta jest nie tylko obo-
wiązkiem władz ale również 
wszystkich mieszkańców. 
Porządek i czystość w naszym 
otoczeniu służy nie tylko este-
tyce, ale też zdrowiu i dobre-

mu samopoczuciu. To od nas 
zależy czy zdrowe i przyjazne 
będzie otaczające nas środo-
wisko. Utrzymanie porząd-
ku wymaga zaangażowania 
wszystkich mieszkańców. W 
związku z powyższym zwra-
cam się do wszystkich miesz-
kańców Szczawna-Zdroju 
oraz właścicieli i zarządców 
posesji o przystąpienie do 
wiosennych porządków. Po-
przez swoje działanie dajmy 
przykład i zachęćmy sąsiadów 
do wypełnienia obowiązków 
utrzymania czystości. Pamię-
tajmy o tym, że nasze oto-
czenie świadczy o nas – pod-
kreśla burmistrz Szczawna 
- Zdroju Marek Fedoruk.

(RED)

„Mali bohaterowie, nasze 
serduszka tobie, Polsko” - 
pod takim tytułem w Teatrze 
Zdrojowym im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju odbył się spektakl 
poetycko - muzyczny orga-
nizowany przez Wałbrzyskie 
Zrzeszenie Wolność i Nieza-
wisłość.

- Podpisujemy się pod tak 
zacnym wydarzeniem, współ-
tworzonym przez młodzież. 
Nie są nam obojętne losy i he-
roiczne postawy najmłodszych, 
bohaterów ryzykujących życie 
dla ojczyzny. Nie zapominamy, 

że i tak trudne chwile wpisa-
ły się w karty naszej historii, a 
spotkania jak to skłaniają do 
re�eksji. Poszanowanie dla 
ludzkiego życia i rodziny, wza-
jemny szacunek, patriotyzm, 
odwaga, empatia – to postawy 
i wartości, które należy stawiać 
jako wzorzec do naśladowania 
przez współczesną młodzież – 
podkreślają organizatorzy.

Wydarzenie zostało objęte 
patronatem honorowym Bur-
mistrza Szczawna - Zdroju Ma-
rek Fedoruk, a patronem me-
dialnym był Tygodnik DB 2010.

(RED)

Uczcili małych 
bohaterów

Wiosenne porządki
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131 900 złotych tra� do 
podopiecznych Fundacji Pol-
ska Fala - kwotę zgromadzono 
dzięki aukcji przeprowadzo-
nej podczas uroczystej gali 
Ambasadorów Wałbrzycha. 
W tym roku to zaszczytne 
miano otrzymali sportowcy: 
ojciec i syn Marcin i Aleksan-
der Balcerowscy oraz aktorki 
Karolina Bruchnicka i Renata 
Dancewicz. Wśród gości i dar-
czyńców gali znaleźli się m.in. 
księżniczka Sophie Rumuń-
ska, księżna Ede Sapieha i hra-
bianka Carolin von Hochberg.

Marcin i Aleksander Balce-
rowscy - wyjątkowy rodzinny 
duet wałbrzyskich sportowców. 
Ojciec i syn, którzy pokochali 
koszykówkę i rozsławiają Wał-
brzych na polskich i międzyna-
rodowych parkietach. Obaj są 
wychowankami Górnika i Graja 
w reprezentacjach Polski: Mar-
cin w koszykówce na wózkach, 
a Aleksander w pierwszej repre-
zentacji Polski.

Renata Dancewicz - na wiel-
kim ekranie zadebiutowała w 
1993 r. rolą Anki w „Samowolce” 
Feliksa Falka. Dzisiaj każdy koja-
rzy ją z takich kasowych produk-
cji jak „Ekstradycja”, „Pułkownik 

Kwiatkowski” czy „Tato”, a pu-
bliczność telewizyjna od wielu 
lat śledzi losy jej postaci We-
roniki Rostockiej w serialu „Na 
wspólnej”. Swoją profesjonalną 
karierę zaczęła jednak w Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Sza-
niawskiego w Wałbrzychu, w 
którym występowała w latach 
1991-93. 

Karolina Bruchnicka - uro-
dziła się 12 sierpnia 1994 w Wał-
brzychu. Dziś jest absolwentką 
Wydziału Aktorskiego Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Te-
lewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. Jej �lmogra�a 
zawiera osiem, w większości te-
lewizyjnych tytułów z których te 
najbardziej znane to serial „M jak 
Miłość” w którym występuje od 
2018 roku jako Kaja oraz doskona-
le przyjęty debiut kinowy u boku 
Jacka Barciaka w „Córce Trenera”, 
gdzie zagrała główną rolę Wiktorii 
Kornet. Zrobiła to w taki sposób, 
że z miejsca została ochrzczona 
jedną z największych nadziei pol-
skiej kinematogra�i. Od 2018 roku 
związana jest z Teatrem Drama-
tycznym w Wałbrzychu. Można 
ją zobaczyć w spektaklu „Po nas 
choćby kosmos”.

(MM)

Ambasadorowie 
Wałbrzycha Trwa remont jednego z 

najbardziej charakterystycz-
nych obiektów na terenie 
Gminy Głuszyca - budynku 
po byłym Zespole Szkół w 
Głuszycy przy ul. Parkowej 
9. Po oddaniu do użytku zo-
stanie on przeznaczony na 
potrzeby wielofunkcyjnego 
budynku użyteczności pu-
blicznej.

Projekt obejmuje remont 
istniejących klatek schodo-
wych, roboty budowlane 
wewnątrz obiektu (piwnica, 
parter, I piętro, poddasze), re-
mont ścian fundamentowych 

wewnątrz obiektu, remont ele-
wacji i cokołu, remont stolarki 
okiennej i drzwiowej w całym 
obiekcie, remont instalacji 
grzewczej, budowę instalacji 
gazowej i sygnalizacji gazu, 
remont dachu, remont insta-
lacji elektrycznej i niskoprądo-
wej, instalacji teletechnicznej, 
instalacji odgromowej i uzie-
mienia, montaż instalacji od-
dymiania klatek schodowych,  
instalacji fotowoltaiki, insta-
lacji wodociągowej i hydran-
towej oraz montaż telewizji 
przemysłowej CCTV.  Udogod-
nieniem będzie nowopowsta-

jąca platforma dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz dla 
starszych mieszkańców. Nad 
całością prac czuwa konser-
wator, by efekt końcowy był 
jak najbardziej podobny do 
pierwowzoru.

Ogólna wartość projektu 
rewitalizacji budynku przy 
ul. Parkowej 9 wynosi 1 970 
702,17 zł, z czego Gmina Głu-
szyca otrzymała do�nansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wy-
sokości 1 064 494,47 oraz do-
�nansowanie z Budżetu Pań-
stwa wynoszące 126 124,94 

zł. Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych 
to wrzesień 2020 roku. Wcze-
śniej zmodernizowane zostało 
oświetlenie wokół obiektu oraz 
droga dojazdowa. Na to zada-
nie przeznaczono łącznie kwo-
tę 697 372,67zł, z czego 592 
766,77 zł to do�nansowanie z 
EFRR i 69 737,26 zł to do�nan-
sowanie z Budżetu Państwa. 
Oba projekty otrzymały środki 
dzięki współpracy ze Zintegro-
wanymi Inwestycjami Teryto-
rialnymi Aglomeracji Wałbrzy-
skiej.

(MC)

Remontują starą szkołę

- A nade wszystko szanuj 
mowę twą ojczystą. Nie znać 
języka swego jest hańbą 
oczywistą – słowa Franciszka 
Ksawerego Dmochowskiego 
stanowiły motto tegoroczne-
go VIII Dyktanda Miejskiego 
zorganizowanego przez Cen-
trum Kultury- Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Głuszycy z 
okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego. 26 
koneserów polszczyzny z 
terenu powiatu wałbrzyskie-
go przybyło do głuszyckie-
go CK-MBP, aby powalczyć 
piórem, sercem i umysłem 
o zaszczytny tytuł „Mistrza 
Ortogra�i 2020”. Swoich sił 
spróbował również - poza 
konkursem - mieszkaniec Kę-
dzierzyna-Koźla.

Tekst konkursowy VIII Dyk-
tanda Miejskiego w Głuszycy 

przygotowała i osobiście od-
czytała uczestnikom legniczan-
ka, absolwentka psychologii i 
lingwistyki stosowanej, powie-
ściopisarka Kamila Mitek. Prace 
uczestników dyktanda ocenia-
ła komisja w składzie: Marta Bo-
rowiec (nauczyciel języka pol-
skiego w SP nr 3), Aneta Kalenik 
(polonista, dyrektor Żłobka 
Gminnego w Głuszycy), Ewe-
lina Kamińska-Sawicka (polo-
nista, nauczyciel akademicki, 
nauczyciel PSP nr 5 w Boguszo-
wie-Gorcach), Jadwiga Paprota 
(polonista), Bożena Waliszew-
ska (polonista). W oczekiwaniu 
na zakończenie prac Komisji 
Konkursowej uczestnicy mie-
li okazję podziwiać występy 
grup tanecznych kierowanych 
przez Jadwigę Schwebs-Kost-
kiewicz. Była także możliwość 
podzielenia się swoimi emocja-

Anna Słota mistrzem ortogra�i

mi przy �liżance kawy, herbaty 
i domowym cieście. 

„Mistrzem Ortogra�i 2020” 
została Anna Słota, mieszkan-
ka Mieroszowa, uzyskując 194 
punkty na 200 możliwych do 
zdobycia. Drugie miejsce wy-
walczyła Beata Mołda ze Sta-

rych Bogaczowic. Trzecie miej-
sce oraz nagrodę specjalną 
Burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda dla najlepszego zawod-
nika w kategorii do 18 roku ży-
cia zdobyła Małgorzata Mołda 
ze Starych Bogaczowic.

(SJ)
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Gmina Jedlina-Zdrój pod-
pisała z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu umowę pożyczki 
w wysokości 194 000 zł na 
realizację projektu dotyczą-
cego wymiany pieców wę-
glowych na ekologiczne.

Całkowity koszt realizacji 
zadania „Ograniczenie ni-
skiej emisji w mieście Jedli-
na-Zdrój. Zmiana sposobu 
ogrzewania - wymiana pie-
ców” wynosi 567 900 zł. Pro-
jekt współfinansowany jest 
przez  Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 

w ramach programu prioryte-
towego Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego.

W ramach projektu łącznie 
zlikwidowanych zostanie 45 
pieców indywidualnych zasi-
lanych węglem i drewnem, w 
których w ciągu roku spala-
nych było ok. 112 ton paliwa 
stałego. Piece zastąpione zo-
staną kotłami gazowymi oraz 
piecami elektrycznymi. Udzie-
lane mieszkańcom dotacje wy-
niosą maksymalnie 50% ponie-
sionych i udokumentowanych 
kosztów kwali�kowanych, nie 
więcej niż 5 000 zł.

(KS)

Doradzą 
bezrobotnym
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jedlinie-Zdroju zainicjował 
współpracę z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w zakresie prowadzenia usług 
doradczych wykonywanych 
przez psychologów i doradców 
zawodowych Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Za-
wodowej w Wałbrzychu. Podpi-
sane porozumienie o współpracy 
zainaugurowało pierwsze spo-
tkanie grupowe nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców Gminy 
Jedlina-Zdrój z psychologiem. 
Działania będą miały charakter 
wspierający, doradczy wobec 
wszystkich osób niepracujących 
(nie tylko tych zarejestrowanych 
w PUP), będących w wieku ak-
tywności Zawodowej, wobec 
których nie zachodzą okoliczno-
ści całkowitej niezdolności do 
pracy na mocy odrębnych orze-
czeń. Z fachowej pomocy mogą 
również skorzystać osoby młode, 
po zakończonym kształceniu, 
rozpoczynające swoją ścieżkę 
zawodową. Doradca zawodowy 
ukierunkuje i zaplanuje wspól-
nie z uczestnikiem ścieżkę ka-
riery zawodowej. Osoby chętne 
na spotkania prosimy kontakt 
ze specjalistą reintegracji w OPS 
Jedlina-Zdrój –Przemysławem 
Chmurskim.

(KS)

Gmina Jedlina-Zdrój zo-
stała wyróżniona w ogólno-
polskim konkursie „Inno-
wacyjny Samorząd 2020” za 
realizację projektu ,,Tele-
opieka - Bransoletka życia”.

26 lutego br. w Warszawie 
w Ministerstwie Rozwoju odby-
ło się uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu „Innowacyjny Samo-
rząd 2020”, organizowanego 
przez Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej pod 
patronatem Ministerstwa Roz-
woju, Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Mini-
sterstwo Cyfryzacji. Partnera-
mi strategicznymi byli Polski 
Fundusz Rozwoju i Budimex. 
Partnerzy medialni to TVP Info 
i Polskie Radio.

Do konkursu zgłoszono 
304 projekty, które nadesła-
ło 181 jednostek samorządu 
terytorialnego. Konkurs miał 
na celu promocję szeroko po-
jętych innowacji wdrażanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego, opartych na 
nowoczesnych technologiach 
i nie tylko. Nadesłane projek-
ty dotyczyły między innymi 
komunikacji, transportu, eko-
logii, pozyskiwania energii, a 
także edukacji i sfery społecz-
nej. Konkurs przeprowadzony 
został w pięciu kategoriach: 

Znikają kolejne 
kopciuchy

Wyróżnienie za bransoletki

duże miasta (powyżej 200 tys. 
mieszkańców), gminy miej-
skie, gminy miejsko-wiejskie, 
gminy wiejskie, powiaty. W 
każdej kategorii wyłoniono 
jednego zwycięzcę, a kilka 
projektów zostało wyróżnio-
nych.

Gmina Jedlina-Zdrój złoży-
ła do konkursu trzy projekty: 
,,Teleopieka - Bransoletka ży-
cia”, „Jadłodzielnia – nie mar-
nuj jedzenia” oraz „Bezpłatna 
wypożyczalna rowerów elek-

trycznych”. Podczas gali w Mi-
nisterstwie Rozwoju w gronie 
ponad 300 samorządowców, 
Jedlina-Zdrój znalazła się w 
ścisłym gronie �nalistów kon-
kursu, a wyróżniony został 
projekt ,,Teleopieka - Branso-
letka życia”. Dyplom odebrała 
Joanna Fornalska – Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
która reprezentowała Gminę 
Jedlina-Zdrój podczas wręcza-
nia nagród.

(KS)
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Gmina Jedlina-Zdrój pod-
pisała z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu umowę pożyczki 
w wysokości 194 000 zł na 
realizację projektu dotyczą-
cego wymiany pieców wę-
glowych na ekologiczne.

Całkowity koszt realizacji 
zadania „Ograniczenie ni-
skiej emisji w mieście Jedli-
na-Zdrój. Zmiana sposobu 
ogrzewania - wymiana pie-
ców” wynosi 567 900 zł. Pro-
jekt współfinansowany jest 
przez  Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 

w ramach programu prioryte-
towego Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego.

W ramach projektu łącznie 
zlikwidowanych zostanie 45 
pieców indywidualnych zasi-
lanych węglem i drewnem, w 
których w ciągu roku spala-
nych było ok. 112 ton paliwa 
stałego. Piece zastąpione zo-
staną kotłami gazowymi oraz 
piecami elektrycznymi. Udzie-
lane mieszkańcom dotacje wy-
niosą maksymalnie 50% ponie-
sionych i udokumentowanych 
kosztów kwali�kowanych, nie 
więcej niż 5 000 zł.

(KS)
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

R E K L AMA

Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza

Do naszej kręgielni można przyjść 
całą rodziną i świetnie bawić się 

nawet z małymi dziećmi

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do niedzieli od 1200 do 2200 

Świebodzice, ul. Rekreacyjna 1
Telefon kontaktowy: 667 404 051

Posiadamy tubę 
ochronną na bandy 
boczne dla dzieci, 
która zabezpiecza 
kule przed spadkiem 
do rynny w czasie gry
Mamy również rampę 
w kształcie słonia 
dla dzieci, która 
zapewnia bardziej 
precyzyjne rzuty

R E K L AMA

W swojej powieści „Pro-
wadź swój pług przez kości 
umarłych”, ubiegłoroczna lau-
reatka Nagrody Nobla Olga 
Tokarczuk opisuje pewną ha-
łaśliwą rodzinę, która kupiła 
stary dom w okolicy zamiesz-
kanej przez główną bohaterkę 
i próbuje go przebudować na 
wygodny, nowoczesny dworek 
z basenem, ładnie przystrzyżo-
ną trawą i murowanym grillem 
w ogrodzie. Rodzina nazywa 
się Studzienni. I - jak zauważa 
narratorka - to nazwisko do-
skonale pasuje do tych ludzi. 
Bowiem: „byli to rzeczywiście 
ludzie ze studni-tacy, co to 
wpadli do niej dawno temu i 
teraz na jej dnie urządzali sobie 
swoje życie, myśląc, że studnia 
jest całym światem”.

Ten opis konkretnej rodziny 
jest w istocie charakterystyką 
działania naszych umysłów. 
Wszyscy jesteśmy studzien-
ni. Żyjemy w swoich ciasnych 
studniach i wyglądamy z nich 
tylko od czasu do czasu, przy 
okazji ważnych, najczęściej 
globalnych i tragicznych wy-
darzeń, jak pożary w Australii, 
czy światowe rozprzestrzenia-
nie się koronawirusa, po czym 
szybko o nich zapominamy i 
zostajemy ponownie wciągnię-
ci do swoich małych światów, 
których granice wyznacza-
ją nasze codzienne, lokalne 

Okiem psychologa: Studzienni
Marek 
Gawroń

opowieści. Jesteśmy przy tym 
naiwnymi realistami. Wydaje 
nam się bowiem, że świat wy-
gląda tak, jak o nim myślimy, 
że jest jak nasza studnia. Kiedy 
ktoś próbuje podważyć lub za-
kwestionować naszą życiową 
opowieść, bez trudu potra�my 
stawić czoła wynikającym z 
tego zagrożeniom. Zostaliśmy 
wyposażeni przez naturę w 
mózgowy mechanizm redukcji 
niepewności i złożoności - za-
mkniętość umysłową. Badania 
jednoznacznie pokazują, że w 
warunkach niepewności, czy 
zagrożenia wyznawanych war-
tości i kluczowych przekonań 
o świecie i życiu, zamykamy 
nasze umysły i radykalizujemy 
nasze światopoglądy. Słowem 
- zamykamy się szczelnie we 
własnych studniach.

Dziś bardziej, niż kiedy-
kolwiek wcześniej obserwu-
jemy zanik stabilnego hory-
zontu moralnego, jasnych 
drogowskazów i wytycznych: 
jak żyć, w co wierzyć, w jakie 
działania się angażować. Róż-
norodność opcji, które oferuje 
współczesna rzeczywistość, 
kakofonia wartości i stylów 
życia powoduje jedynie zamęt 
i napawa nas lękiem. Ten kry-
zys prowadzi do obsesyjnego 
poszukiwania własnej tożsa-
mości, do jednoznacznego 
opowiedzenia się za wybrana 
opcją, nawet jeśli okazałaby 
się ona radykalna i nie po-
zostawiająca miejsca na to-
lerancję wobec innych. Taka 
zamkniętość wzmacnia nasze 
poczucie, że mamy rację, że 
prawda leży po naszej stronie, 
a inni błądzą i stanowią jedy-

nie zagrożenie dla ustanowio-
nego z trudem ładu i porządku 
- dla świata, w którym wszyst-
ko jest z góry określone, swoj-
skie, przewidywalne i czarno 
- białe. To zaciekłe odmawia-
nie możliwości koegzystencji 
rożnych światów, z których 
każdy ma swoją wartość i jest 
sensotwórczy, jest przejawem 
potrzeby obrony własnej toż-
samości w sytuacji niepewno-
ści. W takich okolicznościach 
łatwo o radykalizację własnych 
przekonań, bowiem stają się 
one zamknięte tylko wówczas, 
kiedy ludzie angażują się w ich 
obronę. Podsycane i podtrzy-
mywane społeczne podziały, 
toczące się spory, w których po 
obu stronach kon�iktu używa 
się języka agresji, wykorzystuje 
narracje deprecjonujące, czy 
wręcz poniżające adwersarza, 
sprawiają, że nasze przekona-
nia nabierają charakteru dog-
matów - prawd objawionych i 
jedynie słusznych. To niewiary-
godne, jak łatwo ludzie myślą-
cy wcześniej, wydawałoby się 
racjonalnie i konstruktywnie, 
wpadają w pułapkę radyka-
lizmu i braku tolerancji. Wy-
starczy, że ktoś lub coś zagrozi 
ich studniom. Psychologia jest 
nauką i - jak każda nauka - od-
słania jedynie pewne ukryte 
właściwości rzeczywistości 
i naszych umysłów, bez ich 
oceniania. Jednak prawda, 
którą ujawnia, powinna stać 
się przedmiotem głębokiej 
re�eksji - funkcji umysłu, któ-
ra zmniejsza nasze naturalne 
ograniczenia, demaskuje iluzje 
i otwiera na nieznane - inne. 
Świat jest za duży, by można 

go było pomieścić w jednym, 
mocno ograniczonym umyśle. 
A nawet jeśli pojedynczemu 
człowiekowi udałoby się go 
ogarnąć i zrozumieć w jego 
niewiarygodnej złożoności, 
różnorodności sensów, zna-
czeń i snutych opowieści, to 
podjęcie najprostszej decyzji 
stałoby się koszmarem. Dlate-
go budujemy swoje studnie, 
bo w nich, choć też nie za-
wsze, odnajdujemy porządek 
i bezpieczeństwo.

Żyjemy w czasach rosnącej 
niepewności. Co to może dla 
nas oznaczać? Niepewność bę-
dzie prowadzić do wzmacnia-
nia zachowań kompensacyj-
nych (jeśli tracę kontrolę nad 
jakąś częścią swojego życia, 
np. własnym związkiem, mogę 
ją zwiększyć w innych obsza-
rach np. zacząć biegać w ma-
ratonach, dbać o dietę, poddać 
się rzeczywistości wirtualnej, 
zacząć otaczać się luksusem), 
polaryzacji przekonań, postaw 
i wartości oraz nasilającej się 
potrzeby ich obrony. Częściej 
będziemy też skłonni ufać wy-
łącznie sobie i pomijać opinie 
innych, nasilać się będą złudze-
nia co do swojej skuteczności, 
wyjątkowości, moralności, 
inteligencji i wiedzy, a także 
przekonania, że własny styl ży-
cia i związana z nim opowieść 
są najlepsze z możliwych. Nie-
uchronnie w związku z tym 
rosnąć będzie ignorancja, a 
wraz nią zamkniętość na wie-
dzę naukową. Być może taka 
dystopiczna wizja przyszłości 
jest przesadą - jak zresztą każ-
da dystopia. Mam w każdym 
razie taką nadzieję. Niemniej 

jednak warto pamiętać, że nie 
jesteśmy całkowicie bezradni 
i pozbawieni jakiegokolwiek 
wpływu na rzeczywistość oraz 
stan naszych umysłów. Pro-
ponuję drogi Czytelniku i Czy-
telniczko, abyś uświadomił i 
uświadomiła sobie, że jesteś 
Studzienny (że żyjesz w swo-
jej studni, podobnie jak Twój 
sąsiad z przeciwka, rodak z in-
nego miasta i innej części kraju, 
mieszkaniec odległych lądów, 
Twój przyjaciel i Twój wróg). I 
każda z tych studni nie jest ani 
lepsza, ani gorsza od twojej. 
Jest tylko inna. Taka, na jaką 
stać jej mieszkańca. Taka, która 
zapewnia mu bezpieczeństwo 
i nadaje sens życiu. Więc za-
miast zaciekle bronić własnej, 
może warto zajrzeć czasami 
do innych, przyjrzeć się im, po-
pytać i postarać się zrozumieć. 
To niewiele kosztuje, a zmienia 
wszystko.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem - terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w 
czasopismach naukowych z za-
kresu psychologii emocji, em-
patii i relacji terapeutycznych. 
Prowadzi prywatny gabinet. 
Kontakt: margaw@op.pl.

***
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.

Do�nansują wymianę 
pieców
Gmina Stare Bogaczowice zaprasza 
chętnych do składania wniosków 
na do�nansowanie przedsięwzięć 
służących ochronie powietrza 
poprzez trwałą likwidację ogrze-
wania opartego na paliwie stałym 
lub biomasie. - Wysokość dotacji 
celowej ze środków budżetu Gmi-
ny Stare Bogaczowice wynosi do 50 
procent kosztów kwali�kowanych, 
które zostaną udokumentowane fak-
turami lub rachunkami. Wnioski wraz 
z załącznikami należy składać od 20 
marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. w 
sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bo-
gaczowice przy ul. Głównej 132. Pro-
szę o zapoznanie się z regulaminem 
udzielania dotacji zamieszczonym na 
stronie internetowej Gminy Stare Bo-
gaczowice, gdzie są także formularze 
zgłoszeń. Dodatkowe informacje oraz 
formularze zgłoszeń można uzyskać 
także w Urzędzie Gminy Stare Boga-
czowice – pokój nr 231 lub telefonicz-
nie: 74 845 21 59 – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Bezpiecznie mamy
W Gminie Stare Bogaczowice 
trwa realizacja projektu „Razem 
Działamy – Bezpiecznie Mamy” z 
grantów Fundacji Orlen. Dzieci z 
Przedszkoli w Starych Bogaczowi-
cach i Strudze miały okazję poznać 
uczniów klasy wojskowej z IV Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Integracyjnymi i Sportowymi 
w Wałbrzychu. Przyszli wojskowi 
opowiedzieli najmłodszym o swo-
ich zadaniach, o tym jak pomagają 
i pilnują porządku. Maluchy do-
wiedziały się dzięki temu, że każdy 
żołnierz musi być odważny i zdy-
scyplinowany. Oprócz tego odbyły 
się ćwiczenia musztry, trening woj-
skowy i zapoznanie ze sprzętem 
wojskowym. Dzieci mogły ubrać 
kamizelkę wojskową, użyć specjal-
nej latarki, czy maski gazowej. Po 
uśmiechach przedszkolaków moż-
na wywnioskować, że byli bardzo 
zadowoleni. 

(IL)
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L AMA

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Rok 1945, późna jesień, 
gdzieś w Białostockiem. Po-
woli, z mozołem sunie po-
ciąg, wlokąc ze dwadzieścia 
wagonów, wypełnionych 
po brzegi podróżnymi. Ale 
jacy to podróżni! Mężczyźni w 
łachmanach, z jakimiś poce-
rowanymi walizkami, niektó-
rzy w obozowych czapkach. 
Kobiety w pasiakach prosto 
z obozów koncentracyjnych, 
chustkami przykrywające 
nierówno odrastające włosy. 
Resztki rodzin, szukających 
się po Polsce w tym powo-
jennym koszmarnym kon-
tredansie. Jacyś młodziutcy 
żołnierze od Berlinga, nawet 
odznaczeni i ich rówieśnicy, 
w wysokich butach, obie gru-
py patrzą na siebie spode łba. 
Paru przestraszonych pasaże-
rów o semickim wyglądzie. A 
nade wszystko – dzieci. Małe, 
średnie i większe. Głównie 
płaczące. Z zimna, głodu, 
strachu…

Nagle pociąg zatrzymuje 
się. Panika. Padają jakieś ko-
mendy, potem strzały, znów 
komendy. Pociąg cichnie w 
przerażeniu. Tylko dzieci pła-
czą jeszcze głośniej. Wzdłuż 
wagonów idą uzbrojeni po 
zęby młodzi ludzie, komende-
rowani przez starszego wie-
kiem majora. „Leśni”, „leśni” 
– rozlega się po pociągu. Na 
to hasło berlingowcy bledną, 
szukając gwałtownie po kie-
szeniach, pewnie broni. Tym-
czasem zbrojni wchodzą do 
każdego z wagonów i wypro-
wadzają mężczyzn. Legitymu-
ją ich. Paru odstawiają na bok. 
Chłopców od Berlinga nawet 
nie legitymują. Podobnie jak 
Żydów. Dochodzi do szarpani-
ny. Jeden z żołnierzy wyrywa 

się i z jednym z Żydów próbu-
ją wejść na nasyp. Krótka seria. 
Padają obaj.

W tym momencie kobiety, 
te biedne wychudzone ko-
biety w pasiakach zaczynają 
krzyczeć: „Zostawcie ich! Jak 
tak można! Zostawcie ich! To 
Polacy!” Niektóre z pięściami 
rzucają się na „Leśnych” krzy-
cząc „bandyci, Gestapo”. Ci 
zaczynają je kopać i kolbować 
wrzeszcząc „bolszewików, Ży-
dów i zdrajców bronicie?”. W 
obronie kobiet stają mężczyź-
ni, nawet ci w wysokich bu-
tach.

Nagle seria w górę i broń 
wycelowana w pasażerów: „je-
den krok i rozwalimy wszyst-
kich”. Pod lufami odprowadzili 
wybranych nieszczęśników za 
nasyp. Dwie, dłuższe serie. Ko-
niec.

Jedną z tych kobiet była 
moja Babcia, zabiedzonych 
mężczyzn – mój Dziadek. 
Płaczącym oseskiem – moja 
Mama. Wszyscy wracali z obo-
zu. Do Polski. Innej nie było.

I to też jest część opowieści 
o Wyklętych, a jej autorami są 
moi Dziadkowie…

Maksymilian Stanulewicz

Od redakcji: autor urodził 
się w Wałbrzychu, jest profeso-
rem dr hab. na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicz w Po-
znaniu.

***
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.

Prawdziwa historia
Krążyła kiedyś taka plot-

ka dotycząca pożyteczności 
posiadania tasiemca. Ce-
lowe zarażenie tasiemcem 
miało być pomocne w zwal-
czaniu otyłości. Jak wiemy, 
osoby zarażone tasiemcem 
bez żadnych „super diet” i 
medykamentów traciły na wa-
dze. Ukryty w jelitach lokator 
odżywiał się bowiem częścią 
pożywienia przyjmowanego 
przez swojego ”gospodarza”, 
pozbawiając go gromadzenia 
niepotrzebnej tkanki tłusz-
czowej. Ponieważ medycyna 
znała już metody i lekarstwa 
ułatwiające pozbycia się ta-
siemca, ta teoria zakładała, 
że po odpowiednim spadku 
wagi pacjenta, przy pomocy 
tych lekarstw pozbywano się 
niechcianego już pasożyta. 
Nie jestem lekarzem ani biolo-
giem i nie wiem ile jest praw-
dy w tej plotce.

Potra�ę jednak przez ana-
logię ocenić problem po-
wstały w sprawie kłopotów 
z prezesem Najwyższej Izby 
Kontroli. Po upublicznieniu 
w reportażu TVN 24 podej-
rzanych związków prezesa 
Mariana Banasia ze światem 
przestępczym, kierownic-
two Prawa i Sprawiedliwości, 
które dotychczas określało 
go jako „kryształowego” w 
panice zażądało od opozycji 
przyłączenia się do propozy-
cji ustawowej zmiany konsty-
tucji, dotyczącej odbierania 
immunitetów. Z kolei opozy-
cja uznała, że byłoby to nie-
bezpiecznym precedensem, 

pozwalającym parlamentowi 
(na przykład posiadającemu 
większość parlamentarną) 
na odbieranie immunitetu 
dowolnemu politykowi na 
przykład Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich, sędziemu lub 
nawet prezydentowi. Dodat-
kowo pozwalałaby na wybór 
na stanowiska objęte immuni-
tetem osób, których nieujaw-
niana publicznie przeszłość 
nie gwarantuje nieskazitelno-
ści charakteru lub mogłaby 
być przedmiotem szantażu. 
Dodatkowym argumentem 
opozycji jest fakt, że już w 
trakcie posiedzenia Sejmu, na 
którym dokonywano wyboru 
(a więc udzielania immunitetu 
prezesowi Marianowi Bana-
siowi), poseł Platformy Oby-
watelskiej Robert Kropiwnicki 
zwracał z mównicy sejmowej 
uwagę na fakt prowadzone-
go przez Centralne Biuro An-
tykorupcyjne postępowania 
sprawdzającego rozliczenia 
kandydata. Nie wzięła pod 
uwagę tego wystąpienia Pani 
Marszałek Sejmu Elżbieta Wi-
tek i wyłączyła posłowi mi-
krofon, nie dając dokończyć 
wystąpienia. Z kolei wszyscy 
przedstawiciele służb spe-
cjalnych, którzy byli odpo-
wiedzialni za prześwietlenie 
kandydata, pierwsi rzucili się 
do gratulacji wyboru. Jednak 
przestraszony reportażem 
TVN24 prezes Jarosław Ka-
czyński wraz z premierem Ma-
teuszem Morawieckim oraz 
nadzorującym służby spe-
cjalne ministrem Mariuszem 

Kamińskim w siedzibie partii 
Prawo i Sprawiedliwość na ul. 
Nowogrodzkiej w Warszawie 
namawiali prezesa Mariana 
Banasia do podania się do dy-
misji. Stwierdził on jednak, że 
nie przyznaje się do zarzutów 
i zapowiedział wypełnianie 
swoich obowiązków jako pre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli. 
Rutynową potrzebą jest prze-
prowadzenie kontroli NIK w 
Ministerstwie Sprawiedliwości 
jak i innych instytucjach pań-
stwowych podległych koalicji 
posiadającej całkowity nadzór 
nad ich działaniem. Można 
mieć zastrzeżenia co do nie-
skazitelności charakteru i roz-
liczeń Pana Prezesa Banasia, 
ale jedno jest pewne: kontrola 
Najwyższej Izby Kontroli we 
wszystkich planowanych insty-
tucjach, w tym w Narodowym 
Banku Polskim i resortów go-
spodarczych, zlecających bez 
procedury przetargowej wy-
datkowanie miliardów złotych 
na zakupy oraz szastającymi 
stanowiskami w spółkach skar-
bu państwa bez żadnej pro-
cedury konkursowej, będzie 
bardzo skrupulatna.

Moje spostrzeżenia analo-
gii z działaniem tasiemca po-
wstały właśnie po wypowiedzi 
prezesa Mariana Banasia. Jest 
pewne, że wszelkie kontrole 
będą wykonywane przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli za sprawą 
kompetentnych inspektorów 
choćby dla tego, że prezesa 
nie obowiązuje już lojalność i 
dług wdzięczności względem 
prezesa naczelnego i swoich 

niedawnych protektorów. Dla 
swojej obrony w dochodze-
niu, które na pewno będzie 
wszczęte po upływie kadencji 
i ustaniu immunitetu, prezes 
Marian Banaś będzie swoje 
obowiązki wypełniał bardzo 
skrupulatnie, gdyż ma wiedzę 
o nieprawidłowościach jakich 
dokonuje niekontrolowana 
przez nikogo władza. Tak oto 
doszliśmy do poznania me-
tody działania „tasiemca” w 
łonie organizmu nazywającym 
się Polską. Zagadkę stanowi 
jedynie pytanie: co zrobi z ne-
gatywnymi ujawnionymi wyni-
kami kontroli prokuratura? Kie-
dy piszę ten tekst prokuratura 
podległa Ministrowi Sprawie-
dliwości ogłosiła umorzenie 
dochodzenia dotyczącego nie-
prawidłowości stwierdzonych 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w służbie więziennej podległej 
Ministerstwu Sprawiedliwości. 
Czy działanie „tasiemca” spo-
wodowało zbyt mały ubytek 
„wagi” umownego organi-
zmu? Problemem jest jednak 
zagrożenie chęcią zlikwidowa-
nia „tasiemca” przed wypeł-
nieniem przez niego zadania, 
w celu którym został zaimple-
mentowany w organizmie.

Jan Kołodziejczyk

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
liście nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

Listy do redakcji: Walka z pasożytami
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Siatkarkom MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych zabra-
kło jednego punktu, by mo-
gły w debiutanckim sezonie 
w II lidze zagrać w fazie play 
o�. Ostatecznie podopieczne 
trenera Marka Olczyka zajęły 
5 miejsce i będą musiały wal-
czyć o utrzymanie.

W ostatniej kolejce sezonu 
zasadniczego 3 grupy II ligi siat-
karek Jedynka Siewierz poko-
nała MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 3:0 (25:11, 25:19, 
25:12). Chełmiec w Siewierzu 
zagrał w składzie: Łuszyńska, Ge-
zella, Sławińska, Olczyk, Pawel-
ska, Sobolewska, Bojko (libero) 

oraz Małodobra, Judyta Rzeczyc-
ka, Gajczyk. - Niestety, wspar-
cie naszych wiernych kibiców, 
którzy są zawsze z drużyną, tym 
razem nie pomogło. Przygrywa-
my 0:3 z UKS Jedynką Siewierz i 
już wiemy, że będziemy grać w 
formule play - out, a naszym ry-
walem w walce do 3 zwycięstw 

Z Polonią o utrzymanie? najprawdopodobniej będzie 
rywal zza miedzy - MKS Polonia 
Świdnica – mówią działacze MKS 
Chełmiec Wodociągi.

Decyzją Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej, wszystkie me-
cze, aż do odwołania, będą roz-
grywane bez udziału publicz-
ności. - O wszystkich zmianach 
będziemy informowali na bie-
żąco – dodają działacze MKS 
Chełmiec Wodociągi.

(RED)

Siatkarze MKS Aqua Zdrój 
Wałbrzych odpadli z walki o 
awans do I ligi. Podopieczni 
trenera Janusza Ignaczaka 
przegrali w Żaganiu dwa 
spotkania z Sobieskim i za-
kończyli rozgrywki na 3 miej-
scu.

Po dwóch meczach rozegra-
nych w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów, w rywalizacji MKS Aqua 
Zdrój z Sobieskim był remis 1:1 
(3:0 i 1:3) i zmagania przeniosły 
się do Żagania. By awansować 

do �nału play o�, którykolwiek 
z zespołów musiał odnieść w 
sumie trzy zwycięstwa. Siatka-
rze Sobieskiego w pełni wyko-
rzystali atut własnego parkietu 
i najpierw pokonali MKS Aqua 
Zdrój 3:0 (30:28, 25:18, 25:20), a 
potem 3:1 (23:25, 25:10, 25:20, 
28:26) i w �nale play o� 4 gru-
py II ligi zagrają z Astrą Nowa 
Sól (która w trzech meczach 
wygrała z Bielawianką Bielawa 
3:0).

(RED)

Sobieski pokazał moc

AZS Częstochowa wygrał 
w Wałbrzychu pół�nałowy 
turniej mistrzostw Polski 
juniorów w siatkówce. Do 
wielkiego �nału awansowa-
ła także Resovia Rzeszów, a 
Chełmiec – po trzech poraż-
kach – zajął ostatnie miejsce.

Chełmiec uległ kolejno: 
Chemikowi Bydgoszcz 0:3 
(19:25, 17:25, 18:25), AZS Czę-
stochowa 0:3 (15:25, 15:25, 
22;25) oraz Resovii Rzeszów 0:3 
(16:25, 18:25, 16:25).

- Sezon 2019/20 dla junio-
rów dobiegł końca. Po zakoń-
czeniu turnieju pół�nałowego 
w Wałbrzychu ostatecznie 

zajmujemy 4 miejsce w klasy-
�kacji tych zawodów, co ozna-
cza, że ten sezon kończymy 
na miejscach 13-16 w kraju. 
Dziękujemy niezawodnym ki-
bicom za doping, sponsorom 
za okazane wsparcie, a naszym 
przeciwnikom: AZS 2020 Czę-
stochowa, AKS Resovia Rze-
szów i BKS Chemik Bydgoszcz 
- Siatkówka Młodzieżowa dzię-
kujemy za wspólną rywalizację 
w hali Aqua – Zdrój. W sezonie 
2019/20 notujemy bilans 17 
zwycięstw i 4 porażek – pod-
kreślają działacze KPS Cheł-
miec.

(RED, fot. Chełmiec)

Finał nie dla Chełmca

W sobotę 14.03.2020 r. 
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze Zamek Książ 
organizuje IX Marsz Nordic 
Walking „Czekamy na wio-
snę”.

- Zbiórka i zapisy uczestni-
ków w Sokołowsku w Sanato-
rium Biały Orzeł od godz. 9.30 
do godz. 10.00 – mówi Marek 
Henczka, prezes Wałbrzyskie-
go Klub Biegacza Podzamcze 
Zamek Książ. Uczestnicy będą 
mieli do pokonania dystans: 
około 10 kilometrów. Wyjazd 
z przystanku na ul. Nowy Świat 
w Wałbrzychu autobusem li-
nii numer 15 o godzinie 9.02. 

Opłata startowa wynosi 15 zł, 
a pakiet startowy zawiera: po-
siłek oraz losowanie nagród 
wśród uczestników.

Trwają także zapisy do ko-
lejnej imprezy organizowanej 
przez Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze Zamek Książ. - Na 
stronie internetowej https://
online.datasport.pl/ można 
zgłaszać się do XIII Biegu Ry-
cerskiego na zamek Grodno w 
Zagórzu Śląskim, który odbę-
dzie się 25.04.2020 r. Regula-
min na stronie Idola w zakładce 
„Zawody” i data sport – dodaje 
Marek Henczka.

(RED)

Nordic walking 
w Sokołowsku
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Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej podjął decyzję o prze-
łożeniu daty rozpoczęcia rundy 
wiosennej, co odnosi się także 
do rozgrywek klasy okręgo-
wej oraz A i B. Taka sytuacja 
ma uchronić kluby przed od-
powiedzialnością, która by na 
nich spoczęła w związku z or-
ganizacją zawodów.

– Rekomendujemy odwo-
łanie wszystkich imprez spor-
towych, niekoniecznie w skali 
masowej, tych mniejszych też, 
ze względu na ryzyko zarażenia 
koronawirusem. Mówimy nie 
tylko o imprezach sportu wy-
czynowego, ale również impre-
zach dzieci i młodzieży – mó-
wiła na konferencji prasowej 
Danuta Dmowska-Andrzejuk, 
Minister Sportu.

W związku z rekomendacją 
Minister Sportu, postanowili-

śmy zapytać eksperta o to, co 
grozi klubom w przypadku, 
gdyby faktycznie doszło do 
zarażenia koronawirusem na 
meczu piłki nożnej w niższych 
klasach rozgrywkowych.

– Generalnie należy pamię-
tać, że klub będący organizato-
rem meczu odpowiada za jego 
uczestników niezależnie od 
tego, czy dane wydarzenie jest 
imprezą masową czy też nie. W 
przypadku zarażenia któregoś 
z uczestników to klub może 
być pociągnięty do odpowie-
dzialności cywilnej. Przyjmując 
hipotetycznie, że podczas me-
czu określona osoba zachoruje 
na koronawirusa, sąd będzie 
badał, czy organizator docho-
wał tzw. „należytej staranno-
ści” tj. czy mógł przewidzieć, 
że organizując taki mecz może 
on spowodować rozprzestrze-

nianie się tej choroby – mówi 
dr r.pr. Mateusz Dróżdż, który 
specjalizuje się w ustawie o 
bezpieczeństwie imprez ma-
sowych.

Dr Mateusz Dróżdż z Uczelni 
Łazarskiego nie ma wątpliwo-
ści, że aktualna sytuacja jest dla 
organizatorów trudna.

– Oczywiście straty dla klu-
bów nawet tych amatorskich 
mogą być bardzo duże, ale 
generalnie cel takich decyzji 
ma charakter prewencyjny. 
Taka decyzja ma minimalizo-
wać powstanie, jakichkolwiek 
zagrożeń dla zdrowia lub ży-
cia osób a to może mieć aktu-
alnie miejsce, jeżeli zgroma-
dzenia ludzi, niezależnie od 
ich wielkości, zostaną ograni-
czone do minimum – dodaje 
dr Dróżdź.

Źródło: DolZPN

Piłkarze zagrają 
później

- Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ze względów bezpieczeństwa 
uczestniczących drużyn w rozgrywkach prowadzonym przez DolZPN, 
przekłada datę rozpoczęcia rundy wiosennej na 28-29.03. Terminarz 
nierozegranych spotkań zostanie opublikowana w serwisie Extranet 
przez Komisję ds. Rozgrywek – informuje Andrzej Padewski, prezes 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Ekstraliga 
w Wałbrzychu
Po przerwie związanej z wy-
stępami reprezentacji Pol-
ski, do zmagań w ekstralidze 
wracają piłkarki nożne. AZS 
PWSZ Wałbrzych, który sezon 
rozpoczął od zwycięstwa w 
Koninie nad Medykiem 2:0, 
kolejny mecz rozegra 14.03. z 
UKS SMS Łódź. Początek o go-
dzinie 12.00 na stadionie przy 
ul. Ratuszowej w Wałbrzychu. 
Wałbrzyszanki zajmują 8 miej-
sce w tabeli ekstraligi za stratą 
2 pkt. do Olimpii Szczecin. Ze-
społy te dotychczas nie roze-
grały między sobą spotkania 
z rundy jesiennej, które zapla-
nowane było na 21 września. Z 
powodu choroby kilku zawod-
niczek, AZS PWSZ wystąpił z 
wnioskiem o przełożenie tego 
spotkania, ale szczecinianie nie 
wyrazili zgody i nasz klub zo-
stał ukarany walkowerem. Po 
odwołaniu wyznaczony został 
nowy termin tego spotkania: 1 
kwietnia o godz. 16.00 w Wał-
brzychu.

(RED)

Gry kontrolne
Zespoły piłkarskie z niższych 
klas rozgrywkowych przy-
gotowują się do inauguracji 
rozgrywek i rozgrywają ko-
lejne mecze kontrolne:
Górnik Wałbrzych - LKS Marci-
nowice 3:2 (1:2)
Bramki: 0:1 Mariusz Kutela, 
0:2 Grzegorz Fedorowicz, 1:2 
Radosław Marciniak, 2:2 Piotr 
Krawczyk, 3:2 zawodnik testo-
wany.
Zdrój Jedlina-Zdrój - Górnik 
Nowe Miasto 6:1 (2:0)
Bramki: Rafał Lipiński 2, Ja-
rosław Piątek 2, Jonatan Dos 
Santos Pereira, Dominik Tłuścik 
oraz Kuba Fijałkowski.
Podgórze Wałbrzych – KS Cheł-
msko Śląskie 4:4
Bramki dla Podgórza: Łukasz 
Jaśkiewicz, Jarosław Grobar-
czyk, Sylwester Dębski, Damian 
Sysiak.

(RED)

W siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Invest-Park odbyło 
się spotkanie zarządu strefy 
z przedstawicielami klubów 
i stowarzyszeń sportowych 
z okazji podpisania porozu-
mienia o ich do�nansowaniu 
przez WSSE Invest-Park.

Wsparcie otrzymają: Akade-
mia Górnik Wałbrzych, Czarni 
Wałbrzych, Górnik Nowe Mia-
sto Wałbrzych i Gwarek Wał-
brzych, które na co dzień zaj-
mują się szkoleniem piłkarskim 
dzieci i młodzieży.

- Wsparcie wałbrzyskie-
go sportu i rozwoju kultu-
ry fizycznej wśród młodych 
mieszkańców Wałbrzycha i 
naszego regionu doskonale 
wpisuje się w strategię WSSE 
Invest-Parki. Spółka wspiera 
wartościowe projekty i przed-
sięwzięcia, które przynoszą 
korzyści mieszkańcom zarów-
no w sferze materialnej jak 
i kulturalnej - podkreślił dr 
Piotr Sosiński, prezes WSSE 
Invest-Park. 

- Wyrażam wielką radość, 
że wałbrzyska strefa może 
podzielić się wypracowanymi 
środkami �nansowymi również 
z innymi podmiotami i insty-
tucjami, w tym przypadku ze 
stowarzyszeniami szkolącymi 
młodych adeptów piłkarskich – 

dodał Kamil Krzysztof Zieliński, 
wiceprezes WSSE.

Przedstawiciele wałbrzy-
skich klubów i stowarzyszeń 
sportowych wyrazili wdzięcz-
ność za wsparcie i podziękowali 
zarządowi wałbrzyskiej strefy za 
aktywne włączenie się w proces 
rozwoju kultury �zycznej wśród 
młodych mieszkańców Wał-
brzycha miasta i okolic.

Przypomnijmy, że w lutym 
tego roku Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna Invest-
-Park dołączyła do grona spon-
sorów koszykarskiego Górnika 
Trans.eu Wałbrzych.  – Tak jak 
obiecywałem: wałbrzyska stre-
fa staje się mecenasem wał-
brzyskiego sportu. Koszykar-
ski Górnik buduje tożsamość 
mieszkańców, jednoczy kibi-
ców i sympatyków koszykówki 
oraz promuje miasto w całej 
Polsce. Nie mogło zabraknąć 
nas zatem wśród sponsorów 
biało-niebieskich – podkreślał 
Kamil Zieliński po podpisaniu 
umowy z klubem koszykówki.

WSSE od kilkunastu lat jest 
organizatorem, partnerem lub 
sponsorem lokalnych wyda-
rzeń. Tylko w 2019 roku wspar-
ciem strefy zostało objętych 
ponad 100 inicjatyw sporto-
wych, edukacyjnych, kultural-
nych oraz społecznych.

(RED)

Strefa wspiera 
kolejne kluby
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13, 

Świebodzice

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!

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) 

i na stronie Urzędu Gminy Walim 
(www.walim.pl: ogłoszenia) został 

wywieszony na okres od 12. 03.2020 r. 
do 02.04.2020 r. wykaz nr 2/2020 z dnia 
12.03. 2020 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

Antykwariat fajnebostare 
kupuje szkło kolorowe, 

porcelanę, starą ceramikę, 
talerze na ścianę, zegarki, 

� gurki, zabawki PRL, 
meble PRL.

DOJAZD DO KLIENTA, 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

ul. Ząbkowicka 51b
58-200 Dzierzoniów

tel. 880 369 526,796 686 048

Po emocjonującej koń-
cówce meczu w Łańcucie, 
koszykarze Górnika Trans.eu 
Wałbrzych pokonali Sokoła 
81:78. Dzięki tej wygranej i 
porażce Czarnych Słupsk w 
Pruszkowie, wałbrzyszanie 
zostali samodzielnym lide-
rem I ligi.

Spotkanie w Łańcucie Gór-
nik rozpoczął od prowadzenia 
4:0, ale po akcjach Bartłomieja 
Karolaka to Sokół wygrywał 7:4. 
W I kwarcie gospodarze byli 
trochę skuteczniejsi w akcjach 
ofensywnych i na niespełna pół 
minuty przed syreną kończącą 
tę część zawodów, prowadzili 
19:13. Na drugą ćwiartkę ekipy 
wyszły przy stanie 19:16, a w 13 
min. - po tra�eniu z wyskoku 
Dawida Zaguły - łańcucianie 
prowadzili 25:19. Górnik od-
powiedział błyskawicznie i w 
16 min., po tra�eniach Kamila 
Zywerta, zrobiło się 25:26. Wy-
miana ciosów trwała do końca 
I połowy, ale tuż przed długą 
przerwą, dwie akcje z podania 
Damiana Pielocha celnymi rzu-
tami z wyskoku wykończył Da-
mian Cechniak, dzięki czemu 
goście prowadzili 39:35.

Po zmianie stron Sokół 
przez półtorej minuty nie był w 
stanie oddać celnego rzutu, za 
to Grzegorz Kulka z Damianem 
Cechniakiem byli skuteczni 
pod koszem i w 23 min. biało – 
niebiescy wygrywali już 46:35. 
Potem goście kontrolowali grę 
i wynik, a w końcówce III kwar-
ty ich przewaga wzrosła do 16 
pkt. (64:48). W ostatniej minu-
cie tej części meczu Bartosz 
Czerwonka odrobił 4 pkt., a po 
wznowieniu gry kapitalną serię 
zanotował Karolak, który mię-
dzy 31 a 34 minutą zdobył 10 
z 12 punktów wywalczonych 
przez Sokoła. Przewaga wał-

Górnik liderem!

brzyszan zaczęła topnieć i na 
niespełna 3 min. przed końcem 
meczu, po akcji 2+1 Macieja 
Klimy, miejscowi przegrywali 
już tylko 74:75! W nerwowej 
końcówce więcej zimnej krwi 
zachowali koszykarze z Wał-
brzycha, a decydujący dla wy-
niku okazał się celny rzut za 3 
pkt., który Grzegorz Kulka od-
dał na 32 sekundy przed koń-
cową syreną. Ostatecznie Gór-
nik wygrał 81:78 i awansował 
na pierwsze miejsce w tabeli I 
ligi.

Teraz podopiecznych tre-
nera Łukasza Grudniewskiego 
czeka trzecie z rzędu spotkanie 
wyjazdowe. 14 marca o godz. 
18.00 Górnik Trans.eu zagra w 
Tychach z GKS-em. To spotka-
nie, jak i kolejne w najbliższych 
dniach, zostanie rozegrane bez 
udziału widzów.

– Zagrożenie rozprzestrze-
niania się koronowirusa w Pol-
sce jest coraz bardziej realne, 
a Polska Liga Koszykówki oraz 
Polski Związek Koszykówki 
dostosowuje się do obowią-

zujących przepisów. Premier 
Mateusz Morawiecki we wto-
rek poinformował o odwo-
łaniu wszystkich imprez ma-
sowych. Podjęliśmy decyzję, 
że mecze na szczeblu PZKosz 
będą odbywały się zgodnie z 
terminarzem, ale bez udziału 
publiczności. Taka sytuacja 
będzie miała miejsce do od-
wołania. Mamy jednocześnie 
nadzieję, że kibice będą mogli 
jak najszybciej wrócić do hal i 
wspólnie przeżywać sportowe 
emocje – powiedział Radosław 
Piesiewicz, prezes Energa Ba-
sket Ligi i Polskiego Związku 
Koszykówki (źródło pzkosz.pl).

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Rawlplug Sokół Łańcut - Górnik Trans.
eu Wałbrzych 78:81 (19:16, 16:23, 
17:25, 26:17)
Górnik Trans.eu: Grzegorz Kulka 21, Da-
mian Cechniak 18, Damian Pieloch 12, 
Kamil Zywert 12, Krzysztof Jakóbczyk 
9, Karol Kamiński 5, Maciej Koperski 
3, Marcin Wróbel 1, Rafał Glapiński, 
Damian Durski, Bartłomiej Ratajczak.

Górnik lepszy 
od Zastalu
W meczu VII kolejki w grupie 
walczącej o miejsca 1-8 III ligi 
koszykarzy Zastal II Zielona 
Góra uległ Górnikowi Trans.
eu II Wałbrzych 93:105 (26:22, 
21:27, 19:26, 27:30). Punkty dla 
Górnik II zdobyli: Damian Dur-
ski 40, Bartłomiej Ratajczak 35, 
Maciej Krzymiński 14, Maciej 
Szymański 5, Kuba Niziński 4, 
Mateusz Stankiewicz 3, Mateusz 
Podejko 2, Szymon Roszczyk 2, 
Marcin Jeziorowski, Bartosz Do-
miniak. Drużyna trenera Pawła 
Domoradzkiego sezon regular-
ny zakończyła już w środę w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów meczem 
KK Oleśnica (spotkanie zakoń-
czyło się po zamknięciu tego 
wydania, relacja na db2010.
pl). Wygrana wałbrzyszan przy 
korzystnych rozstrzygnięciach 
w pozostałych meczach może 
dać im drugie miejsce, które jest 
premiowane udziałem w turnie-
jach o awans do II ligi.

(RED)

Szczawno wygrało 
w Legnicy
W spotkaniu przedostatniej 
kolejki w grupie walczącej o 
miejsca 9-15 III ligi koszyka-
rzy Basket Legnica przegrał z 
MKS Mazbud Basket Szczaw-
no-Zdrój 85:101 (29:19, 18:30, 
18:27, 20:25). Punkty dla MKS Ma-
zbud Basket zdobyli: Paweł Piros 
36, Michał Kaczuga 28, Bartłomiej 
Józefowicz 21, Przemysław Ol-
szewski 9, Oskar Pawlikowski 4, 
Patryk Kowalski 4, Jakub Warmił-
ło, Maksymilian Karwik, Adrian 
Stochmiałek. Na zakończenie se-
zonu drużyna trenera Bartłomieja 
Józefowicza zagra 14 marca w 
Ziębicach z Orłem.

(RED)

Sierżant sztabowy Adam 
Markowski z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, który od kilku miesięcy 
walczy z nowotworem, speł-
nił jedno ze swoich marzeń i 
udowodnił, że chcieć to zna-
czy móc. Wziął udział w VIII 
Biegu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych i - co najważniejsze 
dla niego - ukończył go.

1 marca w całej Polsce odby-
wały się Biegi Tropem Wilczym 
z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Wałbrzyski bieg został zorga-
nizowany przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
Invest-Park w Parku im. Jana III 
Sobieskiego, a na starcie stanę-
ło ponad 460 uczestników. Jed-
nym z nich był sierżant sztabo-
wy Adam Markowski, który od 
kilku miesięcy walczy z ciążka 
chorobą nowotworową. Cho-
roba z dnia na dzień postępu-
je ale Adam nie poddaje się 
i walczy. 1 marca udowodnił 
jaki drzemie w nim hart ducha. 
Dzięki swojej ogromnej deter-
minacji, a także przy wsparciu 
rodziny, przyjaciół i znajomych, 
pokazał na jak wiele go stać, że 

można stawić czoło chorobie i 
realizować założone cele i speł-
niać marzenia. Będąc w cięż-
kiej chorobie pokonał dystans 
1963 metrów.

- Dla mnie ten bieg był walką 
z samym sobą i słabościami– 
mówi Adam Markowski. - Biorąc 
pod uwagę, że końcem zeszłe-
go roku byłem osobą paratak-
tycznie lezącą i nie wychodzącą 
z domu, jest to dla mnie duże 
osiągniecie. Była to również 
chęć pokazania, że nie można 
się poddawać, trzeba w każdej 
sytuacji walczyć do końca. Mo-
żemy wrócić z tarczą albo na 
tarczy, tutaj nie ma półśrodków, 
ponieważ życie mamy tylko jed-
no. Ten bieg był również oka-
zją do spotkania ze znajomy-
mi oraz do poznania nowych. 
Miałem bardzo duże wsparcie 
ze strony wałbrzyskiej grupy 
sportowców, dzięki którym po-
konałem trasę. Jak również od 
Komendanta Miejskiego Policji 
Krzysztofa Lewandowskiego, 
który brał udział w biegu i mnie 
do niego motywował oraz za-
pewnił o pełnym wsparciu ze 
strony komendy, za co jestem 
bardzo wdzięczny.

(RED, fot. KMP)

Bieg po życie
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Sprzedam dwie przyległe do siebie 
działki budowlano- rekreacyjne w 
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej 
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja! 
Cena 100 tys. zł. 

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze.  Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 tys. zł. 

Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kowalowa w gminie 
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena 
70 tys. zł

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną domem jednorodzinnym o 
pow. użytkowej 141 m2 na działce 
o pow. 1500 m2 w miejscowości 
Kowalowa w gminie Mieroszów. 
Cena 110 tys. zł

Pilnie poszukuję mieszkania w 
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w 
dzielnicy Rusinowa o pow. do 
60m2, dwa pokoje z łazienką i 
kuchnią. Warunek: ogrzewanie 
gazowe i tylko wysoki parter. Cena 
do 120 tys. zł

Pilnie poszukuję mieszkania w 
Głuszycy, minimum dwa pokoje, 
łazienka, standard do zamieszka-
nia. Cena do 70 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 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.

USŁUGI

(3) Hydraulik, instalacje co, 
wodno – kanalizacyjne, ga-
zowe, montaż kominów. Tel. 
506 206 102

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

(6) Hydraulik - instalacje c. o, wod-
no - kanalizacyjne, gazowe kotły c. 
o. Tel. 506 754 379

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

(3) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - 
w najlepszej cenie i w najkrót-
szym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI

(2) Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
łazienką, wc, ok. 46 m kw. w dom-
ku wolnostojącym. Cena 400 zł + 
media. Tel. 795 602 683

(1) Zamienię mieszkanie w 
Kamiennej Górze: 4 piętro, 31 
m kw., 2 małe pokoje, kuchnia, 
łazienka, niski czynsz, ciepłe, bez 
zadłużenia, przy bloku działka - na 
mieszkanie w Wałbrzychu. Tel. 723 
342 747

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.

(3) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

PRACA

(2) Osoby niepełnosprawne. 2 
zmiany. Pakowanie. Wałbrzych, 
734 108 163

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 248 935 

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY 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

BIAŁY KAMIEŃ   super okolica 2 
pokoje parter cena 85tys zł  tel do 
kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 1132

PIASKOWA GÓRA   3pokoje, 58m2 
1pietro cena 215tys zł  tel do 
kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 1131

NOWE MIASTO  72m2 3pokoje z 
dużym ogrodem 2 balkony wysoki 
standard !  cena249tys  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1020

NOWE MIASTO  Do wynajęcia 
mieszkanie 29m2  1piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 900,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1110

SZCZAWNO ZDRÓJ  mieszkanie 
z ogródkiem  1pok 27m2 parter, 
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł 

Tel do kontaktu  792-549-757 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1130

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA, 
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-
ko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w 
tym pow. biurowa-mieszkalna 60 
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł 
netto/ m-c. Tel. 883 334 486

BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restaura-
cja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2, 
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.

MS-4017 Podzamcze, 3 pok. 60m2, 
do wprowadzenia, cena 199 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68 
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel. 
883 334 481.

MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena 
145 tys. Tel. 883 334 486

MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 
57m2, parter, cena 199 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
67m2, rozkładowe, parter, nowe 
budownictwo, ogrzewanie miej-
skie, do remontu, cena 169 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
45m2, 1 piętro, po kapitalnym 

remoncie, spokojna okolica, cena 
179 tys. Tel. 883 334 486

MS-3353 Biały Kamień, 36m2, duża 
kawalerka, 2 piętro, kamienica, do 
wprowadzenia, cena 89 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2 
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125 
tys. Tel. 833 334 481

MS-4079 Boguszów- Gorce (Gor-
ce), 38,5 m2, 2 pokoje, parter, do 
odświeżenia, ogrzewanie miejskie, 
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

MD-4085 Dom Poniatów, wolno-
stojący, 150m2, działka 895m2, 
cena 299 tys. Tel. 606 976 630

MD-4056 Dom Świebodzice Cen-
trum, 400 m2, działka 1500 m2, 
cena 549 tys. Tel. 883 334 486.

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy 
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 – 
pokojowe położone w dzielnicy 
Piaskowa Góra. Kwota najmu od 
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA.

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 

Wszystkie oferty biura na stronie: 
www. nieruchomosci-renoma. pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro 
w 4, dobry stan, cena 138. 000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48, 5m2, 3 piętro 
w 4, po remoncie, cena 179. 500zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
okolice rozlewni wód mineralnych, 
2 pokoje, 38m2, 2 piętro, c. o. 
gazowe, cena 115. 000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE - 
KUŹNICE, 2 pokoje, 41m2, parter, 
bardzo dobry stan techniczny, 
ogrzewanie gazowe, cena 105. 
000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 
pokoi, kuchnia, 168m2, bardzo 
dobry stan, działka 1614m2 cena 
450. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. Wol-
ności, 39, 5m2, 2 piętro, bardzo 
dobry stan, ogrzewanie gazowe, 
cena 139. 000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – STARE BOGACZOWICE 
– DZIAŁKA ROLNA, 12, 7ha, cena 
299. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Ko-
ściuszki, 83m2, parter z wejściem 
od ulicy, C. O. gazowe, cena 2. 
800zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – PODZAMCZE DO 
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-
wego przy biurze nieruchomości, 
wysoki standard, cena 1100zł z 
wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry do-
jazd do Wałbrzycha, Świebodzic, 
cena 199. 000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKA-
NIE WILLOWE z tarasem i zadbanym 
ogrodem (parter) na wynajem 
wyposażone, 3 pokoje, aneks ku-
chenny,60m2, piękna okolica  Cena: 
1 990  zł,   ( nr: 2551)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie   
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro. 
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, 
poczekalnia, ogrzewanie elektryczne. 
Cena: 169 000zł. Wynajem-1600 zł 
(nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM 
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM, 
200m2,  2 niezależne mieszkania, 
warsztat, garaż, Cena: 249 000zł 
(nr:2496)  - (74) 666 66 06,  (74) 843 
33 33

BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-
kowy (była apteka),  pow.120m2, 
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż: 115 
000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy 
w ścisłym centrum, powierzchni 118 
m2, witryna, zaplecze, dobrze utrzy-
many. Cena wynajmu: 2500 zł (nr: 
2545)  (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( nr: 
1593) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna kuchnia 
z jadalnią, garderoba,  łazienka z WC, 
ogrzewanie w trakcie modernizacji 
na gazowe. CENA: 159 000 zł (nr: 
2549)  (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy,  kompleks 
produkcyjno - biurowo- administra-
cyjny usytuowany na działce o pow. 
13 324 m2. Powierzchnia łączna 
zabudowań 7 277 m2. Cena: 750 000 
zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33.

BON – na sprzedaż dom wolnostoją-
cy o powierzchni 700 m2 w Starych 
Bogaczowicach . Cena 500 000 zł 
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(nr.2229), (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33, 

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE  na sprzedaż 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,   Cena: 
159 000  zł, ( nr: 2581)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9 
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 2 
pokoje, ogrzewanie miejskie,  cena: 
185 000 zł  (nr:2583) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 ła-
zienki z WC , Działka 1100 m 2.  Cena: 
690 000  zł,   ( nr: 2592)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 ła-
zienki z WC , Działka 1700 m 2.  Cena: 
1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o pow 
190 m2, Działka 490 m2.5 pokoi, 
jasna kuchnia, 2 łazienki, do remontu  
cena: 498 000 zł  (nr:2601) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 49,8m2, 2 
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc , 
ogrzewanie miejskie, po kapitalnym 
remoncie,  cena: 169 000 zł  (nr:2602) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, ogrze-
wanie gazowe. CENA: 135 000 zł (nr: 
2609)  (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 772 
m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z 
WC,  , Działka 751 m 2.  Cena: 630 000  
zł,   ( nr: 2612)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom o 
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 540 m 2.  Cena: 640 000  zł,   
( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 790 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 650 000  zł,   
( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06,

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 lokal mieszkalny w 
Wałbrzychu ul. Uczniowska o 
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC i 
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz 
354 zł./mies.
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R E K L AMA

Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden 
z najważniejszych fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem 
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:
•  Języki obce: angielski, francuski, niemiecki  •  Nowoczesne, licencjonowane metody pracy  

•  Twórcza Rytmika   •  Akademia Dźwięku i Ciszy  •  Spotkania z Teatrem   
•  Spotkania z Filharmonią   •  Lekcje żywej przyrody     •  Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

 KONICZYNKA I •  58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
 JEDYNECZKA •  58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
 KONICZYNKA •  58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
 BAJKA •  58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

przedszkola@onet.pl


