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– Badania naukowe i opi-
nie lekarzy potwierdzają, że 
wytwarzanie coraz większych 
ilości odpadów plastikowych o 
charakterze jednorazowym to 
realne zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia. Cząsteczki mi-
kroplastiku dostają się do orga-
nizmów nie tylko poprzez układ 
pokarmowy ale także przez 
układ oddechowy. Zgodnie z 
ustawą o samorządzie gmin-
nym (w zakresie nieuregulo-
wanym w odrębnych ustawach 
lub innych przepisach) rada 
gminy może wydawać prze-
pisy porządkowe, jeżeli jest to 
niezbędne dla ochrony życia 
lub zdrowia obywateli. Dla-
tego właśnie radni rady miej-
skiej przyjęli uchwałę, która na 
terenie wszystkich nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych z dniem 
21 marca 2020 r. wprowadza 
zakaz posiadania, używania, 
udostępniania oraz sprzedaży 
produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych 
(pojemników na żywność i na-
poje, widelców, noży, łyżeczek, 
pałeczek, talerzy, słomek, mie-
szadełek itp.). Bardzo ważnym 
elementem przyjętej uchwały 
jest wprowadzenie na terenie 
całego miasta zakazu sprzeda-
ży oraz udostępniania jednora-
zowych toreb na zakupy z two-

rzywa sztucznego. Ta uchwała 
to nasz kolejny krok w walce 
o przyszłość naszych dzieci i 
wnuków – mówił 30 stycznia 
2020 r. prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej po przyjęciu 
przez Radę Miejską Wałbrzycha 
uchwały w sprawie ogranicze-
nia stosowania oraz wyelimi-
nowania niektórych, jednora-
zowych wyrobów z tworzyw 
sztucznych.

W toku prowadzonego 
wobec uchwały postępowa-
nia nadzorczego, Wojewoda 
Dolnośląski skierował do Rady 
Miejskiej Wałbrzycha pismo, 
wskazujące na jej podjęcie z 
istotnym naruszeniem prawa.

- Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Wałbrzycha, przedło-
żył stanowisko tego organu w 
piśmie z dnia 20 lutego 2020 
r. (…) Jednak złożonych wyja-
śnień - po dokonaniu analizy 
przez pryzmat konstytucyjnej 
zasady legalizmu, obowią-
zującej także Radę Miejską 
Wałbrzycha, oraz przepisów 
upoważniających do podjęcia 
uchwały ustanawiającej prawa 
i obowiązki lokalnej wspólnoty 
samorządowej - w ocenie orga-
nu nadzoru nie można uznanć 
za zasadnych. (…) W świetle 
dokonanej analizy prawnej 
przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, postanowień 

Wojewoda uchylił 
uchwałę stop plastik

Wojewoda Dolnośląski, rozstrzygnięciem nadzorczym z 27 lutego 2020 r., 
stwierdził nieważność uchwały nr XX/197/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych jednorazowych 
wyrobów z tworzyw sztucznych.

uchwały i jej uzasadnienia, 
organ nadzoru stwierdził, że 
uchwała, mająca na celu ogra-
niczanie w celu wyeliminowa-
nia z obrotu jednorazowych 
tworzyw sztucznych, została 
podjęta z istotnym narusze-
niem (…) przepisów prawa. 
(…) Z uwagi na brak spełnienia 
ustawowych przesłanek, upo-
ważniających do wydania aktu 
normatywnego o charakterze 
przepisów porządkowych, ale 
także naruszenie innych prze-
pisów prawa obowiązującego, 
wykazanych w rozstrzygnięciu 
nadzorczym, organ nadzoru 
stwierdził nieważność uchwały 
w całości – czytamy w uzasad-
nieniu podpisanym przez woje-
wodę Jarosława Obremskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 usta-
wy o samorządzie gminnym, 
stwierdzenie przez organ nad-
zoru nieważności uchwały rady 
miejskiej wstrzymuje jej wyko-
nanie z mocy prawa w zakresie 
objętym stwierdzeniem nie-
ważności, z dniem doręczenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego. 
Od tego rozstrzygnięcia wła-

dzom Wałbrzycha przysługuje 
prawo wniesienia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu.

- Podjęta przez Radę Miejską 
w Wałbrzychu uchwała ograni-
czająca używanie w Wałbrzy-

chu jednorazowego plastiku 
została szeroko uzasadniona i 
poparta opiniami naukowców. 
Jej celem jest troska o zdrowie 
i życie mieszkańców nasze-
go miasta. Poznaliśmy opinię 
wojewody. Po analizie uzasad-

nienia podejmiemy decyzję 
o ewentualnym skierowaniu 
skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu – powiedział prezy-
dent Roman Szełemej.

Robert Radczak (fot. UM)
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Drogi Czytelniku! Zanim wy-
jaśnię, czy - w związku epidemią 
korona wirusa - powinieneś już 
martwic się o siebie i swoje dz-
ieci, zadam kilka pytań, na które 
sobie teraz odpowiedz: Jak częs-
to ostatnio zdarza ci się myśleć 
o epidemii koronawirusa? Jak 
często odczuwasz przy tym 
niepokój? Czy podjąłeś już jak-
ieś środki zaradcze w związku z 
epidemią (np.- starasz się unikać 
dużych skupisk ludzi, zmieniłeś 
plany wyjazdowe na przyszłość i 
krygujesz na bieżąco wyjazdy już 
zaplanowane daleko od Włoch i 
Azji)? Jeśli tak, to nie przejmuj 
się, bowiem większość ludzi w 
takich sytuacjach zachowuje 
się podobnie. Nasze umysły źle 
radzą sobie ze statystyką, za to 
błyskawicznie reagują na wszel-
kie, jednostkowe choćby wy-
darzenia, które budzą a w nas 
silne emocje. Spróbujmy, mimo 
wszystko, przyjrzeć się statysty-
kom.

Naukowcy ustalili, że na-
jwyższy wskaźnik śmiertel-
ności z powodu koronawirusa 
COVID-19 występuje w grupie 
wiekowej powyżej 80. roku życia 
i wynosi prawie 15 proc. U pac-
jentów w przedziale wiekow-
ym 70-79 lat śmiertelność jest 
na poziomie 8 proc., w grupie 
wiekowej 60-69 lat już tylko 3,6 
proc, a w grupie wiekowej 50-
59- lat zaledwie 1,3 proc. Nato-

Okiem psychologa: czy koronawirus wart jest naszej uwagi?
Marek 
Gawroń

miast miedzy 10 a 39 rokiem 
życia prawdopodobieństwo 
śmierci z powodu zarażeniem 
koranowirisem wynosi… mniej 
niż 0,2%. Wśród dzieci do dziew-
iątego roku życia dotychczas nie 
odnotowano żadnego przypad-
ku zgonu z powodu zakażenia 
koronawirusem. Naukowcy 
zauważyli też, że w ponad 80 
proc. przypadków zakażenie 
koronawirusem ma łagodny pr-
zebieg. Na ryzyko ciężkiej infek-
cji narażone są osoby chorujące 
przewlekle, np. na nadciśnie-
nie, cukrzycę, choroby układu 
oddechowego, a także osoby 
w podeszłym wieku. BBC opub-
likowało statystyki Chińskiego 
Centrum Kontroli Chorób (Chi-
nese Center for Disease Control 
and Prevention), z których wyn-
ika, że śmiertelność pacjentów 
zakażanych koronawirusem bez 
innych problemów zdrowotnych 
wynosi zaledwie 0,9%, natomiast 
rośnie, jeśli pacjent obarczony 
jest dodatkowymi chorobami. Co 
ciekawe, koronawirus zaskakują-
co rzadko atakuje dzieci. Badanie 
przypadków koronawirusa w 
Chinach wykazało, że w okresie 
od 8 grudnia 2019 r. do 6 lutego 
2020 r. zachorowało zaledwie 
dziewięcioro niemowląt i żadne 
z nich nie miało poważnych pow-
ikłań, ani nie wymagało hospi-
talizacji na oddziale intensywnej 
terapii. Aktualny bilans to ponad 
2,7 tys. o�ar śmiertelnych i ponad 
80 tys. zarażonych (stan na 3 mar-
ca 2020 r.). Dodajmy, że w Polsce 
odnotowano jeden przypadek 
zakażenia koranowisrusem i nie 
ma w związku z tym żadnej o�-
ary śmiertelnej. Równocześnie w 
Polsce w tym roku wirus grypy 

lub powikłania po tej chorobie, 
zabiły już 25 osób, i to tylko w 
ciągu ostatnich kilku tygodni. 
Jak informuje Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego, łącznie od 
początku października 2019 do 
połowy lutego 2020 na grypę i 
jej powikłania zmarło w Polsce 
48 osób.

Czy przejmujesz się Czytelni-
ku grypą? Prawdopodobnie nie 
(choć może po lekturze tego 
artykułu - niestety - zaczniesz), 
bowiem nie słyszysz o niej w 
mediach i nie budzi ona w związ-
ku z tym w Tobie takich emocji, 
podobnie zresztą, jak liczba 
osób, które w 2019 roku zginęły 
w naszym kraju w wypadkach 
samochodowych. Ze wstępnych 
informacji wynika, że w pier-
wszym półroczu 2019 roku w 
ten sposób straciło życie 1176 
osób. Dlaczego więc nie prze-
jmujemy się grypą i jej powikła-
niami, czy ryzykiem śmierci w 
wypadku samochodowym, choć 
- jak wynika ze statystyk - praw-
dopodobieństwo śmierci z tych 
powodów jest znacznie większe 
niż z powodu koranowirusa, a 
tak panicznie reagujemy na ep-
idemię tego ostatniego?

Psychologowie już dawno 
temu odkryli, że nasze umysły 
działają w oparciu o dwa odmi-
enne systemy. Nazwijmy je 
kolejno - rozważnym, wolnym 
oraz pośpiesznym i niecierpli-
wym. Ten pierwszy bierze górę, 
gdy musisz przeanalizować 
jakieś dane, rozwiązać złożony 
problem, wypełnić zeznanie 
podatkowe lub zapamiętać 
numer telefonu. Słowem wów-
czas, gdy wykonujesz zadania 
wymagające świadomości i 

skupionej uwagi. Ten drugi, 
znacznie bardziej aktywny, dz-
iała z ukrycia, jest nieświadomy 
i automatyczny. Zdajesz się na 
niego najczęściej w sytuacjach 
zakupu nowych spodni, planów 
na wieczór, ale też oceny za-
grożeń i ryzyka w twoim życiu. 
System szybki ma tą przewagę 
nad wolnym, że działa właśnie 
automatycznie i nie wymaga 
wysiłku umysłowego. Efekty 
jego działania (tj. myśli i obra-
zy) pojawiają się w naszych 
umysłach natychmiast i mają 
dużą silę przyciągania uwagi. 
System szybki opiera się na wie-
lu tzw. heurystykach, czyli got-
owych, mocno uproszczonych, 
lecz równocześnie oszczędza-
jących energie psychiczną 
regułach oceny rzeczywistoś-
ci, które mają być użyteczne, 
zapewnić nam sukces repro-
dukcyjny i przetrwanie, jednak 
kosztem dokładności, obiekty-
wności, a czasami prawdziwości 
(wówczas jest źródłem błędów 
w myśleniu). Zazwyczaj nie 
zastanawiasz się jakie jest rzec-
zywiste prawdopodobieństwo 
twojej śmierci z powodu zaraże-
nia koranowirisem (system wol-
ny), za to reagujesz silnie emocjo-
nalne na obrazy, które podsuwa 
ci system szybki, i to one staja się 
zwykle podstawą twoich działań i 
podejmowanych decyzji. Jedną z 
takich dobrze zbadanych heurys-
tyk jest heurystyka dostępności, 
czyli proces oceniania częstości 
jakiegoś zjawiska, wydarzenia 
na podstawie łatwości z jaką 
odpowiednie przykłady przy-
chodzą nam do głowy. Pamięć 
łatwiej przywołują zdarzenia do-
bitne i zwracające uwagę. Śmierć 

osób z powodu koranowirusa, o 
której trąbią wszystkie media, na 
pewien czas zmieni Twoje myśle-
nie na temat Twojego bezpiec-
zeństwa i sprawi, że zaczniesz 
odczuwać niepokój. Szczególnie 
łatwo przychodzą nam do głowy 
te myśli i obrazy, które budzą lęk, 
przy czym wzmaga się on tym 
bardziej, im bardziej myśli się o 
konkretnym niebezpieczeńst-
wie. Nasze umysły spontanicznie 
zwracają uwagę na to, co zaska-
kujące, niepokojące, dziwne. Jeśli 
już dane zdarzenie skupi na sobie 
nasza uwagę, stanie się dla nas 
ważne i uruchomi sieć skojarzeń 
z nim związanych, pogłębia-
jąc nadmierne zogniskowanie 
uwagi na problemie. Epidemia, 
jakakolwiek, uruchamia kaskadę 
dostępności. Wyraziste i dobitne 
obrazy oraz informacje o śmier-
ci ludzi i dyskusje na te temat 
stają się dla umysłu bardzo łat-
wo dostępne, co powoduje, że 
zaczynamy myśleć, iż zagrożenie 
śmiercią jest nieprawdopodob-
nie znacznie bardziej realne niż 
jest w rzeczywistości. Pobudze-
nie emocjonalne, które tym 
obrazom towarzyszy, jest au-
tomatyczne i niekontrolowane 
oraz stanowi silny bodziec do 
działań ochronnych. Twój sys-
tem wolny umysłu może mieć 
świadomość, że ryzyko zarażenia 
się wirusem jest raczej znikome, 
a ryzyko śmierci z tego powodu 
prawie żadne, zwłaszcza jeśli jest-
eś poniżej 50roku życia, to jednak 
taka wiedza nie eliminuje obaw 
i przykrych myśli, gdyż systemu 
szybkiego nie da się wyłączyć i 
nie można go kontrolować.

Co z tego wynika? Czy po-
winniśmy zbagatelizować to całe 

zamieszanie z powodu epidemii 
wirusa, który wykazał się ostatnio 
dużą aktywnością i zabił już blis-
ko 2 tysiące ludzi na świecie? Nic 
podobnego. Byłby to bowiem 
wyraz naszej niefrasobliwości. 
Troska o własne zdrowie i hi-
gienę powinna nam towarzyszyć 
zawsze, bez względu na to, jak 
duże jest ryzyko zachorowa-
nia. Warto zachować pewną 
ostrożność i nie narażać się bez 
powodu na żadną chorobę 
(szczepiąc się i swoje dzieci, prz-
estrzegać zasad higieny w miejs-
cach szczególnie narażonych na 
różne wirusy i pasożyty). Niem-
niej jednak trzeba pamiętać, że 
to, co obecnie zaprząta Twoje 
myśli i wywołuje Twój niepokój, 
może w rzeczywistości nie być 
tak bardzo ważne, jak ci się wy-
daje. To uwaga skupiona na 
określonej sprawie powoduje, 
że wydaje się nam ona istotna. 
Pamiętaj zatem, że nic nie jest 
tak ważne, jak Ci się wydaje, 
kiedy o tym myślisz.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem - terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach 
naukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeuty-
cznych. Prowadzi prywatny gabi-
net. Kontakt: margaw@op.pl.

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i st-
wierdzenia, które stanowią wyraz 
osobistej wiedzy i poglądów auto-
ra. Treści zawarte w felietonie nie 
odzwierciedlają poglądów i opinii 
redakcji.
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Już 3269 mężczyzn po pięćdziesiątce odzyskało 100% możliwości seksualnych

Wyprodukowany specjalnie dla mężczyzn w wieku dojrzałym bije rekordy 

popularności za oceanem. Nazywany afrodyzjakiem XXI wieku przywraca 

pełnię zdolności seksualnych, naturalnie odbudowuje libido i wzmacnia erekcję.

S tatystyki są przygnębiające: 
ponad 60% 50-latków uprawia 
seks tylko 1–2 razy w miesiącu, 

a aż 1/4 wcale. Z kolei wśród 60-lat-
ków tylko połowa jest aktywna sek-
sualnie, pozostali zamieniają się we 
sfrustrowanych i  zrzędzących eme-
rytów, którym trudno przyznać się, 
że najbardziej w  życiu boli ich brak 
seksu. Tylko, że to NIE JEST ich wina! 
Osłabienie libido i  problemy z  erek-
cją dotykają już co czwartego męż-
czyznę w  Polsce, czego przyczyną są 
głównie: stres, pośpiech, niezdrowy 
tryb życia oraz niski poziom testo-
steronu we krwi. W końcu przychodzi 
taki moment, że mężczyzna zaczyna 
mieć poważne problemy ze wzwo-
dem. Rodzi to ogromną frustrację, 
która niszczy jego samoocenę i  ruj-
nuje jego związek.

5 naturalnych substancji 
stymulujących erekcję

Jeśli ten problem dotyczy również 
Ciebie (albo Twojego męża lub part-
nera) – nie jesteś sam!

Z problemem braku (lub niepełnej) 
erekcji milionów mężczyzn na świe-
cie postanowili rozprawić się na-
ukowcy z ośrodka klinicznego w Ho-
uston. Najpierw na podstawie badań 
wytypowali najczęstsze przyczyny 
impotencji. Następnie poszukali 
najlepszych, naturalnych sposobów, 
które pozwolą je pokonać.  

I tak stworzyli  preparat, który 
łączy w sobie 5 najsilniej-
szych substancji stymulu-
jących erekcję. Środek, 
który składa się w 100% 
z naturalnych wyciągów ro-
ślinnych (w przeciwieństwie 
do sztucznych dopalaczy 
dostępnych na rynku działają-
cych krótko i doraźnie).

Pan Marcin W. z  Krakowa był 
jednym z tysięcy mężczyzn w Polsce, 
których dotknął problem spadku libi-
do i braku erekcji. Oto jego relacja:

Mam 57 lat, żonę, dwójkę dorosłych 
dzieci. Od 28 lat pracuję jako organi-
sta w kościele. Problemy ze wzwodem 
zaczęły się u mnie od choroby prosta-
ty. Z początku myślałem, że to chwilo-
we, ale niestety, chęć do seksu spadła, 
nie miałem wzwodu i stresowałem się. 
A moja żona lubi seks! Czułem, że za-
wodzę ją na całej linii, że nasze życie 
intymne gaśnie. Wiagry nie chciałem 
brać ze względu na nadciśnienie. No 
ale co ma zrobić facet, któremu nie 
staje? Samoocena leci w  dół, zaczą-
łem sobie sączyć winko wieczorami. 
A moja żona zmieniła się w prawdziwą 
jędzę, biegała tylko po domu i trzaska-
ła garnkami. Czułem się jak niepełno-
sprawny staruszek...

Któregoś dnia przeczytałem w  ga-
zecie, że poszukują chętnych do wy-
próbowania nowego preparatu na 
potencję. I  zgłosiłem się. Zwłaszcza, 
że pisali iż mogą brać go osoby z nad-
ciśnieniem, chorzy na serce i prostatę. 
Po kilku dniach dostałem preparat 
pocztą. Dyskretnie opakowany w zwy-
kłe, szare, tekturowe pudełko. Za-
cząłem brać, jak pisali: jedną tabletkę 
rano, drugą wieczorem. I  stał się cud! 
[śmiech]

Dokładnie trzeciego dnia wieczo-
rem poczułem, jak narasta we mnie 
ochota na seks. Jakiś taki entuzjazm 
we mnie wstąpił i  energia. Poczułem, 
jak sztywnieję. Rewelacja. Tego dnia 
uprawialiśmy seks jak dawniej, a  na-
wet lepiej, bo mogłem długo. I tak już 
zostało! Moja żona przemieniła się 
znów w  fajną babkę, chodzi zadowo-
lona. Dobrze jest!

W jaki sposób preparat 
odbudowuje i wzmacnia 
mechanizm erekcji?
Działanie preparatu z Houston jest do-
głębne i trwałe. Nie tyle sztucznie wy-
wołuje erekcję (co w przypadku popu-
larnych na rynku preparatów może być 
bolesne), ile permanentnie uzdrawia 
cały mechanizm i  odbudowuje mę-
skie libido począwszy od hormonów 
(zwiększa naturalną produkcję testo-
steronu w organizmie), na naprawieniu 
mechanizmu erekcji kończąc. 

Preparat działa na TRZECH głów-
nych płaszczyznach: 1) zwiększa 
produkcję tlenku azotu, który od-
powiada za prawidłowy dopływ krwi 
do penisa i  nasilenie erekcji; 2) 
wzmacnia erekcję i pozwala lepiej 
ją kontrolować oraz wydłuża czas jej 

trwania poprzez zwiększenie ukrwie-
nia ciał jamistych i  utrzymanie na 
stałym poziomie stężenia cGMP, 3) 
poprawia libido i  wydolność sek-
sualną (m.in. zawiera tzw. natu-
ralną wiagrę, czyli peruwiański 
korzeń rośliny Lepidum meyenii – 
skuteczny afrodyzjak zwiększają-
cy doznania seksualne i  stosowany 
przez starożytnych Inków). W  efek-
cie mechanizm erekcji zostaje NA 
TRWAŁE zregenerowany za pomocą 
naturalnych i bezpiecznych dla zdro-
wia ekstraktów roślinnych. A mężczy-
zna odzyskuje możliwości seksualne 
takie, jak miał w  wieku 20 – bądź 
30-kilku lat! Bez chemii i sztuczne-
go pobudzania, jak to ma często miej-
sce w wypadku wielu innych dostęp-
nych na rynku środków.

Dla kogo  
jest preparat? 
Preparat został stworzony 
specjalnie z  myślą o  męż-
czyznach DOJRZAŁYCH 
w  tym również cierpiących 
na nadciśnienie, dolegliwości układu 
krążenia czy prostaty. Nie powodu-
je skutków ubocznych, ponieważ nie 
wywołuje erekcji sztucznie, tylko na-
prawia jej mechanizm. Ale mogą go 
oczywiście stosować również młodsi 
mężczyźni. 

Preparat dotrarł niedawno do Euro-
py. W  Polsce jest dostępny wyłącznie 
w sprzedaży telefonicznej. Zamawianie 
jest dyskretne, nie trzeba wcześniej nic 
płacić – dopiero w  momencie odbioru 
przesyłki. Warto zadzwonić już dzisiaj, 
ponieważ pierwsze 100 osób otrzyma 
dofinansowanie!

Wyprodukowany specjalnie dla mężczyzn w wieku dojrzałym bije rekordy 

TYLKO do12 marca73%taniej!

pełnię zdolności seksualnych, naturalnie odbudowuje 

preparat, który 

-

Pan Marcin W. z  Krakowa był 

Po 60-tce zostałem total-
nym kaleką seksualnym. 
Obawiałem się, że żona 
zacznie szukać zaspoko-
jenia na boku. Poza pro-
blemami z seksem, mia-

łem też poważną chorobę serca, a za sobą 
dwa zawały. Niebieskie tabletki całko-
wicie więc odpadały. Lekarz pokazał mi 
te naturalne tabletki biostymulacyjne. 
Mówił, że to prawdziwe cudo, że są sku-
teczne prawie w 100%. No  i miał rację! 
To był prawdziwy strzał w  dziesiątkę!  
W łóżku czuję się teraz jak młody Bóg!! 
Znacznie lepiej niż wtedy, gdy miałem 
20 lat. Jesteśmy z żoną prawie 40 lat po 
ślubie, a nasz seks jest znacznie lepszy 
niż na pocztku znajomości. Jest ogień!”

~ Grzegorz.W (66 l.) Bełchatów

Po 60-tce zostałem total
nym kaleką seksualnym. 
Obawiałem się, że żona 
zacznie szukać zaspoko

Mąż dobiega już do 60. Zawsze 
wolałam starszych facetów, 
ale mam też swoje potrzeby! 
Ostatnio każda próba seksu 
kończyła się kompletną klapą! 
Staszek zawstydzony swo-

ją łóżkową niesprawnością unikał mnie jak 
ognia. Miałam tego dość, musiałam coś z tym 
zrobić! Szukałam, szukałam i w końcu natra-
fiłam na ten preparat. Już po jednej tabletce 
zażytej przez męża wreszcie poczułam co to 
porządny seks! A teraz po 3 tygodniach nie 
mogę wyjść z zachwytu. Każdego wieczora po 
parę godzin, znowu czuje się jak nastolatka!”

~ Iwona (46 lat) z Płocka

Mąż dobiega już do 60. Zawsze 
wolałam starszych facetów, 
ale mam też swoje potrzeby! 
Ostatnio każda próba seksu 
kończyła się kompletną klapą! 
Staszek zawstydzony swo

100%
satysfakcji

Nowy środek 
na POTENCJĘ 
dla mężczyzn 50+

Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 12 marca 2020 r.,
dostanie 73% ZNIŻKĘ! Otrzymasz wówczas naturalny preparat 
mogący wspomagać odbudowywanie potencji i wzmacnianie
erekcji w promocyjnej cenie (przesyłka GRATIS!)

ZADZWOŃ: 81 300 38 77
Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

-73%SPECJALNE DOFINANSOWANIE
NA ORYGINALNY PREPARAT
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„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w 
powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (VI)”

TO DLA CIEBIE SZANSA 
NA ROZWÓJ I SUKCES

Nie zastanawiaj się!
Przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Wystarczy niewiele, by otrzymać wsparcie!

Skorzystaj ze:
• staży,
• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
• prac interwencyjnych, 
• szkoleń. 
O szczegóły pytaj pracowników urzędu osobiście lub telefonicznie:
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

– pok. 105, tel. (74) 84 07 381,
• staże – pok. 106, tel. (74) 84 07 378,
• prace interwencyjne – pok. 107, tel. (74) 84 07 378,
• szkolenia – pok. 10, tel. (74) 84 07 380.

Pamiętaj, że wszelkie bieżące informacje 
dostępne są na stronie internetowej
www.walbrzych.praca.gov.pl

REGIONALNY PROGRAM OPRERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

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

Fundusz Toyoty - Dobre 
pomysły zmieniają nasz świat 
to program grantowy stwo-
rzony przez fabrykę Toyoty 
w Wałbrzychu w 2010 roku. 

W ramach niego organiza-
cje pozarządowe z regionu 
wałbrzyskiego mogą uzyskać 
dotacje na projekty ma-
łej rewitalizacji, związane z 

dziedzinami priorytetowymi 
Toyoty którymi są: ekologia, 
bezpieczeństwo na drogach, 
edukacja techniczna, sport i 
mobilność.

Fundusz Toyoty 2020
W Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu odbyła się prezentacja zwycięskich projektów 

jubileuszowego, 10 konkursu grantowego Funduszu Toyoty.
W uroczystości wzięli udział 

laureaci oraz uczniowie ar-
chitektury krajobrazu, którzy 
pod kierownictwem Katarzyny 
Marchlewskiej zaprojektowali 
wszystkie aranżacje, które wzię-
ły udział w konkursie. O założe-
niach samego konkursu, jego 
przebiegu i współpracy opo-
wiedzieli: prezes fabryki Toyoty 
w Wałbrzychu Dariusz Mikołaj-
czak, dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 5 Iwona Hnatiuk 
i wiceprezes Fundacji Edukacji 
Europejskiej Grzegorz Kruszyń-
ski. Podczas spotkania zapre-
zentowane zostały zwycięskie 
projekty. Laureaci przedstawili 
prezentacje multimedialne, 
zdjęcia i opisy swoich przedsię-
wzięć, które będą realizowane 
do czerwca 2020 r. W tego-
rocznym konkursie z Funduszu 
Toyoty przyznano środki pięciu 
projektom na łączną kwotę 93 
tys. złotych. W ich realizację bę-
dzie zaangażowanych blisko 40 
�rm i instytucji oraz 31 wolonta-
riuszy z fabryki Toyoty.

- Uczniowie naszej szkoły bar-
dzo chętnie biorą udział w przy-
gotowaniu koncepcji zagospo-
darowania projektów – podkreśla 
Iwona Hnatiuk, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 5. - Przygotowując się 
do zawodu technika architek-
tury krajobrazu, mogą wykazać 
się już pierwszymi dokonaniami 
- realnymi rozwiązaniami, które 
zafunkcjonowały przestrzeni pu-
blicznej. I to jest właśnie najwięk-
sza korzyść dla nich i dla szkoły 
wynikająca ze współpracy przy 
Funduszu Toyoty.

- W Funduszu Toyoty nie 
chodzi tylko i wyłącznie o 
pieniądze. Dla nas to przede 
wszystkim budowanie silnych 
partnerstw złożonych z �rm, 
instytucji, organizacji oraz po-
szczególnych mieszkańców 
działających wspólnie na rzecz 
lokalnej społeczności – pod-
kreśla prezes fabryki Toyoty 
Dariusz Mikołajczak - W tym 
roku podjęliśmy decyzję o roz-
szerzeniu zasięgu Funduszu 
Toyoty z obecnego powiatu 
wałbrzyskiego do Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Oznacza to, że 
organizacje non-pro�t z takich 
miejscowości jak: Kamienna 
Góra, Lubawka, Nowa Ruda, 
Świebodzice, Świdnica, Jawo-
rzyna Śląska, Strzegom czy 
też Żarów będą mogły wziąć 
udział w kolejnym konkursie 
grantowym Funduszu Toyoty.

Zwycięskie projekty 
Funduszu Toyoty 2020
• Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Wałbrzychu: Bez-
pieczne, aktywne przejście 

dla pieszych - kwota do�nan-
sowania: 20 000 zł.

Zakres prac inwestycyjnych 
będzie polegał na: montażu 
zestawu dwóch znaków aktyw-
nych z lampami LED zasilanymi 
panelem fotowoltaicznym i 
wyposażonych w czujnik ru-
chu, wykonaniu znaków po-
ziomych farbą strukturalną 
chemoutwardzalną w kolorze 
czerwonym i białym, zainstalo-
waniu punktowych aktywnych 
elementów odblaskowych ko-
loru biało - czerwonego wzdłuż 
przejścia dla pieszych, mon-
tażu barier drogowych pro-
stopadle do przejścia dla pie-
szych, osadzeniu na chodniku 
przed przejściem dla pieszych 
słupków blokująco – spowal-
niających oraz zainstalowaniu 
na pasie środkowym jezdni w 
linii dojazdu punktowych ak-
tywnych elementów odblasko-
wych koloru niebieskiego.
• Klub Piłkarski Gwarek w 
Wałbrzychu: KP Gwarek Wał-
brzych, czyli miejsce aktyw-
nego wypoczynku - kwota 
do�nansowania: 17 120 zł.

Działania klubu mają pole-
gać na wyrównaniu i zagospo-
darowaniu terenu na stadionie 
(skarpa) oraz na zasianiu trawy 
i pielęgnacji boisk. Najważniej-
szym działaniem będzie po-
łączenie poprzez „małpi gaj” 
dwóch boisk znajdujących się 
na obiekcie. Usunięte zosta-
ną na skarpie krzaki, kamienie 
oraz wszystkie chwasty oraz 
zostaną zamontowane ele-
menty „małpiego gaju”, czyli 
opony, liny itp.
• Centrum Kultury w Czar-
nym Borze: Z �agą na Trój-
garbie – szlaki biegowe oraz 
spacerowe wokół Trójgarbu 
- kwota do�nansowania: 19 
900 zł.

Projekt przewiduje wyty-
czenie i wyposażenie szlaków 
biegowych i spacerowych z 

Czarnego Boru i Starych Boga-
czowic na masyw Trójgarbu. 
Zaplanowano wytyczenie i 
oznaczenie dwóch tras po 21,1 
km i 2 tras 10 km. Wyznaczone 
i wyposażone w małą archi-
tekturę trasy spacerowe oraz 
biegowe pozwolą na zrówno-
ważone wykorzystanie walo-
rów przyrodniczych masywu 
Trójgarbu.
• Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Klub Tenisowy w 
Szczawnie-Zdroju: Kortowy 
park rozrywki i sportów inte-
gracyjnych - kwota do�nan-
sowania: 15 610 zł.

Projekt polega na stworze-
nie parku kreatywnej rozryw-
ki i sportów integracyjnych 
dla wszystkich mieszkańców 
Szczawna i okolic, w tym toru 
do gry w kapsle, bulodromu, 
oraz szachów plenerowych. 
Poprzez swoją funkcjonalność 
instalacje mogą być wykorzy-
stywane przez osoby niepeł-
nosprawne. Z urządzeń tych 
mogłyby korzystać okoliczne 
szkoły i przedszkola jako miej-
sce zajęć terenowych.
• Wałbrzyskie Towarzystwo 
Oświatowe, Wałbrzych: Si-
łownia mózgu – plenerowe 
centrum aktywności na Pia-
skowej Górze - kwota do�-
nansowania: 19 983 zł.

Projekt zakłada instalację 
przed szkołą czterech stano-
wisk do gry w szachy wraz z 
krzesełkami oraz dwóch tablic 
informacyjnych - jednej z regu-
laminem korzystania z siłowni 
oraz drugiej z przepisami gry 
w szachy oraz odmianami róż-
nych gier związanych z szacha-
mi (m.in. szachy Fishera, ręka i 
mózg, wybijanka itp.). W opi-
sach gier zostaną umieszczo-
ne kody QR z odnośnikami do 
większej ilości gier i informacji.  
W pobliżu umieszczone zosta-
ną dwa siedziska z bali.

(GG)
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Rada Powiatu Wałbrzyskie-
go w tegorocznym budżecie 
powiatu zabezpieczyła 200 
tysięcy złotych na „koszta są-
dowe przeciwko Marszałkowi 
Województwa”. Starosta wał-
brzyski Krzysztof Kwiatkow-
ski chce na drodze sądowej 
zdobyć 3 miliony złotych na 
remont zrujnowanej drogi z 

Unisławia Śląskiego do Głu-
szycy, choć władze wojewódz-
twa dolnośląskiego deklarują 
wsparcie remontu kwotą 2 
milionów złotych.

- Szanowni mieszkańcy „Zie-
mi Wałbrzyskiej” zgodnie ze 
wcześniejszymi zapowiedziami 
Rada Powiatu Wałbrzyskiego na 
posiedzeniu w dniu 27 lutego 

2020r podjęła decyzję o zabez-
pieczeniu kwoty 1.700.000 zł i 
wprowadzeniu do budżetu na 
2020r nowego zadania inwe-
stycyjnego: MODERNIZACJA 
DROGI POWIATOWEJ UNISŁAW 
ŚLĄSKI - GŁUSZYCA ETAP 1. W 
ramach zadania w trybie za-
projektuj i wybuduj planuje się 
wykonanie nowej nawierzchni 

i poboczy, oczyszczenie rowów 
oraz wymianę wszystkich prze-
pustów na odcinku 2,6 km po-
między Unisławiem Śląskim a 
Rybnicą Leśną. Wykonanie ścin-
ki poboczy oraz oczyszczenie 
rowów wraz z wymianą prze-
pustów oraz wykonanie nowej 
nawierzchni w ilość 1500m/kw 
na odcinku Rybnica Leśna - Głu-

Powiat wyda 200 tysięcy złotych na proces z marszałkiem
szyca. My zawsze dotrzymujemy 
słowa. Mały Powiat Wałbrzyski 
rozpoczyna remont jednej z naj-
gorszych dróg (wojewódzkich 
była DW 380) i w przeciwień-
stwie do Zarządu Województwa 
dba o bezpieczeństwo i kom-
fort użytkowników. Dodatkowo 
zostały zabezpieczone środki 
w kwocie 50 000zł na naprawy 
cząstkowe nawierzchni jezdni 
oraz kwota 200 000zł na koszta 
sądowe przeciwko Marszałkowi 
Województwa. My nie obiecuje-
my my realizujemy – informuje 
Krzysztof Kwiatkowski, starosta 
wałbrzyski (pisownia oryginal-
na).

Przypomnijmy: przed tygo-
dniem Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego podjął decyzję o skiero-
waniu powództwa cywilnego 
przeciwko Marszałkowi Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

- Sprawa dotyczy przeka-
zanej w katastrofalnym stanie 
technicznym drogi DW 380 
Unisław Śląski - Głuszyca i rosz-
czenia na kwotę 3 000 000 zł. 
Marszałek Województwa nie re-
alizując ustawowego obowiązku 
doprowadził DW 380 do stanu, 
który zagrażał użytkownikom. 
Zlekceważył zalecenia wyni-
kające z 5 letniego przeglądu i 
nakazu Wojewódzkiego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego we 
Wrocławiu. Wykorzystując pra-
wo do kaskadowego przekazy-
wania dróg pozbył się problemu 
przerzucając go na Powiat Wał-
brzyski. Według dokumentów 
wytworzonych przez DSDiK we 
Wrocławiu oszacowane koszta 
doprowadzenia przedmioto-
wego odcinka drogowego do 
stanu DOSTATECZNEGO zosta-
ły określone na kwotę około 3 
mln. zł – argumentuje starosta 
Krzysztof Kwiatkowski (pisownia 
oryginalna).

Tymczasem władze woje-
wództwa dolnośląskiego pod-
trzymują deklarację do�nan-
sowania remontu zrujnowanej 
drogi z Unisławia Śląskiego do 
Głuszycy.

- Proponowane wsparcie dla 
starostwa wynosiło w granicach 
2 mln. zł. Koszty prac remonto-
wych na drodze powiatowej są 
niższe niż dla prac na drodze o 
parametrze trasy wojewódzkiej. 
Środki te byłyby wystarczające 
na wykonanie niezbędnych prac 
remontowych na omawianym 
odcinku dawnej DW 380. Propo-
nowaliśmy współpracę poprzez 
dialog i porozumienie. Jeśli Pan 
Starosta wybiera wejście na dro-
gę sporu sądowego, organy wy-
miaru sprawiedliwości z pewno-
ścią wyjaśnią powyższą sprawę 
– mówił na łamach Tygodnika 
DB 2010 Michał Nowakowski, 
Rzecznik Prasowy Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

Część rady powiatu chciała 
przeznaczyć 200 tysięcy zł na 
walkę ze smogiem.

- Podczas sesji Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego, która odbyła się 
27.02.2020 r. pytaliśmy starostę: 
komu potrzebny jest ten spór? 
Wnioskowaliśmy przy tym o 
wprowadzenie do budżetu po-
wiatu środków na program do-
�nansowania wymiany kotłów 
węglowych w wysokości 200 
tys. zł, w miejsce wydatków za-
proponowanych przez zarząd 
powiatu: 50 tys. zł na obsługę 
prawną oraz 150 tys. zł na opła-
tę sądową od powództwa w 
sprawie drogi Unisław – Rybni-
ca Leśna - Grzmiąca. Niestety, 
podczas głosowania napotkali-
śmy opór do naszej propozycji 
ze strony osób skupionych wo-
kół starosty Krzysztofa Kwiat-
kowskiego. Starosta uważa, że 
„świat na węglu jest zbudowa-
ny”, nadal obraża się na Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego 
i chce pozwać Województwo 
Dolnośląskie do sądu. Zarzuca 
marszałkowi… skrajną niekom-
petencję – komentuje radny 
Jarosław Buzarewicz z Klubu 
Radnych #Dialog #Współpraca 
#Działanie w Radzie Powiatu 
Wałbrzyskiego.

W opinii prawników, próba 
sądowego zdobycia 3 milionów 
zł na drogę Unisław Śląski – Głu-
szyca będzie wymagała czasu i 
znacznie większych pieniędzy, 
niż założone 200 tysięcy złotych.

- Przede wszystkim należy 
ostudzić emocje, których wy-
raźnie w tej sprawie nie bra-
kuje. Trzeba pamiętać, że spór 
sądowy to nie tylko koszty zło-
żenia pozwu (5% wartości rosz-
czenia pieniężnego) ale rów-
nież koszty powstałe w toku 
prowadzonego przez sąd po-
stępowania. Mam tu na myśli 
zwłaszcza koszty sporządzania 
opinii przez biegłych. Tego ro-
dzaju proces, z całą pewnością, 
będzie wymagał sporządzenia 
opinii przynajmniej w zakre-
sie oceny rzeczywistego stanu 
drogi, przyczyn takiego sta-
nu oraz określenia wysokości 
kosztów doprowadzenia jej do 
stanu, w którym może być uży-
wana. Przypominam, że koszty 
postępowania sądowego ob-
ciążają, co do zasady, stronę 
przegrywającą. Kolejnym ele-
mentem, który należy wziąć 
pod uwagę, jest czas trwania 
sprawy sądowej. Należy liczyć 
się z procesem trwającym nie 
tygodnie czy miesiące, ale 
całe lata. Warto zastanowić się 
zawczasu, czy nie lepiej prze-
prowadzić będzie mediacje? 
Czy nie lepsza będzie zawarta, 
jeszcze przedsądowo, ugoda? 
Strony tego sporu, kończąc go 
ugodowo, oszczędzą wszak nie 
tylko czas ale przede wszyst-
kim pieniądze podatników 
– podkreśla adwokat Marcin 
Czwakiel z Kancelarii Adwoka-
tów Czwakiel i Wspólnicy.

Robert Radczak
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg 

za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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

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

W polityce jakby się nic nie 
działo, chociaż kampania pre-
zydencka w toku, a to z po-
wodu nowego zagrożenia dla 
ludzkości w postaci robiącego 
karierę (również polityczną) 
nowego koronawirusa pocho-
dzącego, było nie było, z komu-
nistycznych Chin. Chociaż one 
komunistyczne są w takim sa-
mym stopniu, jak partia Prawo 
i Sprawiedliwość jest demokra-
tyczną. Bo co to za komunizm, 
w którym kapitalistyczna go-
spodarka jest jedną z najbar-
dziej dynamicznych na świecie, 
przez co nawet amerykańscy 
prezydenci bardzo boją się nad-
chodzącej chińskiej hegemonii 
gospodarczej. Tak samo z de-
mokratyzmem w partii Prawo 
i Sprawiedliwość, której sztan-
darowym celem jest całkowite 
i nieodwracalne wzięcie obywa-
teli za twarz. Tak, aby nikt inny, 
niż największy kochany przy-
wódca, nie mógł decydować o 
tym, co dla tych obywateli jest 
najlepsze. A jak się komuś to nie 
będzie podobać, to „znajdzie 
się kij na każdy wredny ryj”, że 
pozwolę sobie sparafrazować 
głośne niedawno zawołanie 
skrajnie prawicowych bojówek, 
tak bliskich sercu Prawdziwego 
Polaka i Patrioty, a więc wybor-
cy najbardziej demokratycznej 
partii, jaką jawić się chce Prawo 
i Sprawiedliwość. Ale co to za 

O czym pamiętać należy
demokracja, w której tak jak w 
czasach ponoć słusznie minio-
nych, wybierający wprawdzie 
mają prawo wyboru, chociaż 
do wyboru mają tylko jedną 
opcję? A kto się z temu chciał-
by sprzeciwić, to znajdzie się… 
itd. itp.

Widać to doskonale pod-
czas zgromadzeń publicznych, 
organizowanych jako wiece 
wyborcze Andrzeja Dudy, 
jednego z kandydatów na 
stanowisko prezydenta RP. 
Według politycznego słowni-
ka, zgromadzenie publiczne 
jest konstytucyjnym prawem 
obywateli, aby mogli publicz-
nie wyrażać swoje poglądy, 
w tym poglądy polityczne. 
Zgodnie z tym prawem, każde 
zgromadzenie musi przez jego 
organizatora zostać zgłoszone 
odpowiednim władzom, ale 
uczestniczyć w nim ma prawo 
każdy zamieszkujący lub legal-
nie przebywający na terenie 
Rzeczpospolitej. W odróżnie-
niu od imprez zamkniętych, 
w których uczestniczyć mogą 
tylko osoby zaproszone przez 
organizatora, a więc wstęp na 
tego typu zgromadzenia jest 
znacznie i zgodnie z prawem 
ograniczony. Jak to wyglą-
da w rzeczywistości oglądam 
w Internecie, w którym - na 
szczęście - o cenzurę jeszcze 
trudno. A więc oglądam obraz-
ki z takich publicznych imprez 
organizowanych przez sztab 
wyborczy Andrzeja Dudy, w 
trakcie których starają się dać 
głos ci, którym tenże Andrzej 
Duda, jako ewentualnie przy-
szły prezydent RP, bardzo się 
nie podoba.

Zgodnie z Konstytucją RP, 
każdy ma prawo do publiczne-
go wyrażania takiego niezado-
wolenia i wielu jest takich (na-
prawdę bardzo wielu), którzy 
to swoje niezadowolenie na 
publicznych zgromadzeniach 
chcą wyrazić, a mogą to czy-
nić jedynie przez wznoszenie 
różnych haseł i prezentowanie 
własnoręcznie sporządzonych 
banerów i plakatów. I co się 
wówczas dzieje? Ano pojawia-
ją się liczni policjanci, którzy 
wolnych obywateli zaczynają 
szykanować w ten sposób, że 
nakazują tymże obywatelom 
opuścić zgromadzenie, wypy-
chają ich (często naruszając 
ich �zyczną nietykalność) ze 
zgromadzenia, no i legitymują 
na potęgę. Kiedy jakiś mocno 
upierdliwy obywatel pyta ich 
o powód legitymowania, ci od-
powiadają, że legitymują, bo 
mają takie prawo. Niby racja, 
ale demokracja nie na tym po-
lega, bo oni ich legitymują je-
dynie po to, aby Andrzej Duda 
nie był stresowany widokiem 
(i głosem) tych, którzy go nie 
chcą, bo tym samym zaburzają 
jego święte przekonanie, iż cały 
naród kocha go miłością czystą 
i całkowicie bezinteresowną. 
I - jak widzi i słyszy tych, którym 
policjanci na razie ust nie mogą 
zatkać - to strasznie nieszczęśli-
we miny robi i opuszcza nisko 
podbródek, przez co przestaje 
być do il Duce podobny. I co 
najważniejsze, traci całkowi-
cie rezon, przez co różnych 
dyrdymałek nie jest w stanie z 
patosem wielkim opowiadać. 
Zdarza się, że niektórzy bar-
dziej krewcy obywatele swój 

sprzeciw wyrażają nie przebie-
rając w słowach i wykrzykują, 
albo wymachują plakatami, z 
treści których wynika, że uwa-
żają, że obecnie za prezydenta 
mamy… – i tu, z ostrożności 
procesowej – nie użyję głoszo-
nego przez nich epitetu. Mają 
do tego niepodważalne pra-
wo, ponieważ nawet obraźliwa 
opinia, jest tylko ich opinią, a 
jeżeli ktoś poczuje się obraża-
ny, ma możliwość skorzystania 
z prawa do wniesienia pozwu 
cywilnego. Oczywiście inna 
jest sytuacja jeżeli chodzi o peł-
niącego funkcję prezydenta, 
ponieważ chroni go art. 135 § 
2 k.k. i z tymi opiniami jego do-
tyczącymi, trzeba być bardzo 
ostrożnym. Ale z przekory tyl-
ko dodam, że np. hasło, iż nie 
chcemy durnia na prezydenta, 
głowy państwa obrażać nie 
może, albowiem odnosi się do 
nieokreślonej osoby i chodzi o 
czas przyszły (jeszcze) niedo-
konany.

Wracając do innych obraź-
liwych opinii, to niedawnym 
przykładem była ta, dotyczą-
ca posłów opozycji i Polaków 
chorych na choroby nowo-
tworowe, wyrażona publicz-
nie obscenicznym gestem 
przez posłankę PiS, niejaką Li-
chocką, której za to włos z gło-
wy nie spadł, a żaden policjant 
(tu marszałkowski strażnik) 
z sali jej nie wypychał, jak to 
czynią policjanci z niezadowo-
lonymi z pięcioletniej prezy-
dentury obecnego kandydata. 
Lecz nie tylko o zgromadzenia 
publiczne chodzi, bo policyjny 
kordon władza ustawia nawet 
wokół kościołów, do których 

nie chce dopuszczać wra-
żych im ludzi, chociaż prawo 
do udziału w mszy ma każdy, 
nawet innowierca (mimo, że 
nie jest to zgromadzenie pu-
bliczne). Widziałem niedawno 
taki obrazek przed jednym z 
kościołów w Warszawie, oto-
czonym gęstym policyjnym 
kordonem, z grupą policjan-
tów (w tym nawet w stopniu 
podinspektora) blokujących 
wejście jednej pani, której 
nie chcieli wpuścić, a nie po-
tra�li logicznie wytłumaczyć 
dlaczego. Ze smutkiem i prze-
rażaniem oglądałem ten po-
niżający wszystkich spektakl, 
ale najbardziej zasmucił mnie 
porażający brak znajomości 
przepisów, co policjantom 
tym owa pani w każdym wy-
powiadanym zdaniu udowad-
niała. Niestety, na polskie ulice 
wychodzi do służby coraz wię-
cej funkcjonariuszy, którzy nie 
znają nawet podstawowych 
dla niech przepisów prawa, 
przez co nie tylko prawo oby-
wateli permanentnie narusza-
ją, ale też sami narażają siebie 
na odpowiedzialność karną. 
A być może ktoś kiedyś im 
zarzuci służenie opresyjnemu 
państwu i odbierze przyznane 
im emerytury oraz renty. Pre-
cedens już jest i każdy funk-
cjonariusz powinien z tego 
zdawać sobie sprawę.

Na szczęście dla PiS i jego 
kandydata stało się, że w ko-
munistycznych Chinach obja-
wił się wirus, na którego nie 
ma lekarstwa, ale chociaż nie 
jest wcale groźniejszy od wi-
rusa „normalnej grypy”, to na 
cały świat padł blady strach, 

z czego radochę mają wielkie 
kapitalistyczne koncerny che-
miczne i produkujące różne 
antywirusowe gadżety, po-
nieważ kasa od przerażonych 
zaczęła płynąć coraz szerszym 
strumieniem. Radochę ma też 
PiS, które w sprytny sposób 
tymże „zagrożeniem” swo-
je wszystkie afery szczelnie 
przykryło. Bo kto dziś mówi o 
GetBanku, Banasiu, agencie 
Tomku, ustawie kagańcowej 
i represjach wobec sędziów 
oraz prokuratorów? Dziś te-
matem dnia jest ustawa „anty-
koronawirusowa”, którą zgod-
nie uchwalił cały Sejm, nie 
zważając na to, że do istnie-
jącej i znakomicie się spraw-
dzającej ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych z 2008 r., 
wystarczyło dopisać tego 
chińskiego koronawirusa. 
Ale wówczas PiS nie miałoby 
okazji do pokazywania Pola-
kom, jak „bardzo bardzo” o ich 
zdrowie dba, mimo sterczące-
go wciąż środkowego palucha 
niejakiej Lichockiej. Opozycja, 
ze względów wiadomych, nie 
mogła się temu sprzeciwić, 
i tak prezes Jarosław swych 
przeciwników koncertowo po-
litycznie ograł. I o tym aż do 10 
maja należy pamiętać.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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

Janusz
Bartkiewicz
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Kiermasz odzieży 
i zabawek
• Aspirujemy do bycia ekog-
miną! Wielorakie działania na 
przestrzeni ostatnich lat są na 
to dowodem. Wiemy, że u pod-
staw ekologii leży edukacja w 
różnych formach - tym razem 
wychodzimy naprzeciw i pro-
ponujemy wydarzenie, jakim 
jest kiermasz odzieży i zaba-
wek używanych. Dodatkowo 
przewidujemy inne bezpłatne 

atrakcje dla całych rodzin: po-
rady dietetyka, naukę szydeł-
kowania, tworzenie ekotoreb i 
mydełek oraz kiermasz książek 
z Miejską Biblioteką Publiczną 
im. Tadeusza Boya-Żeleńskie-
go i inaugurację kolejnego 
sezonu czytelni pod chmurką. 
Współorganizatorem wyda-
rzenia jest Młodzieżowa Rada 
Miejska w Szczawnie-Zdroju 
i wraz z nią serdecznie zapra-
szamy 14 marca w godz. 11.00 

– 16.00 na Słoneczną Polanę 
– mówi Karolina Tomza z Urzę-
du Miejskiego w Szczawnie – 
Zdroju.

Jarmark wielkanocny
• Do Szczawna-Zdroju po-
nownie zawitają kurczaki, 
zajączki i baranki – wykleja-
ne, lukrowane, do ozdoby i 
zjedzenia na wielkanocnym 
stole. W dniach 4-5 kwietnia 
2020 r. w godz. 11.00 – 17.00 

odbędzie się kolejny jarmark 
wielkanocny. 
- Jamarki od kilku sezonów wpi-
sują się w krajobraz naszego 
miasta i nie wyobrażamy sobie 
bez nich kalendarza wydarzeń. 
Cieszą się powodzeniem za-
równo wśród wystawców, jak i 
gości, którzy je odwiedzają. Na 
wielkanocnym spotykamy się 
za miesiąc. Tymczasem czeka-
my na zgłoszenia wystawców, 
rękodzielników, wszystkich, 

RAPORT ze Szczawna - Zdroju
którzy coś tworzą i chcą się tym 
podzielić z szerszym gronem 
odbiorców – zachęcają orga-
nizatorzy szczawieńskiego jar-
marku.

Nowe iluminacje
• Mimo, że do Bożego Naro-
dzenia daleko, Uzdrowisko-
wa Gmina Miejska Szczawno 
– Zdrój już teraz zadbała o to, 
by wyłonić wykonawców w za-
kresie wydzierżawienia, mon-
tażu wraz z podłączeniem do 
zasilania, serwisu i demontażu 
po okresie dzierżawy elemen-
tów dekoracyjnych. Gdzie roz-
błysną tegoroczne dekoracje 
świąteczne? W Parku Zdrojo-
wym (promenada), wzdłuż ul. 
Solickiej, Kolejowej, Tadeusza 
Kościuszki i Wojska Polskiego 
oraz na rondach przy obwodni-
cy Szczawieńskiej, ul. Tadeusza 
Kościuszki, Kolejowej. Ilumi-
nacje będą zdobić Szczawno-
-Zdrój od grudnia 2020 r. do 
lutego 2021 r. Gmina zabezpie-
czyła na ten cel 60 tys. złotych.

Dobry Wieczór 
Kawalerski
• 5 marca, godz. 19.00 Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju: 
Dobry Wieczór Kawalerski czyli 
na drugą nóżkę - to najnowsza 
odsłona sztuki pokazującej sza-
leństwo kawalerskiego wieczo-
ru. Podążając za zmieniającymi 
się trendami i upływającym 
czasem, twórcy przygotowali 
spektakl, który ani na chwilę 

nie zwalnia tempa i zaprasza 
widzów na dwa akty doskona-
łej zabawy. Co może się wy-
darzyć podczas takiego wie-
czoru? Otóż wydarzyć może 
się wszystko! Każdy wieczór 
kawalerski to niezapomniana 
impreza! A ta jest wyjątkowa, 
pełna humoru, przewrotna i 
nieprzewidywalna. Bohatero-
wie sztuki mają za sobą zaska-
kujące życiowe doświadczenia 
z kobietami i wyciągają z nich 
odmienne wnioski na temat 
relacji damsko-męskich. Co 
wyniknie ze skonfrontowania 
tak różnych punktów widzenia 
w przeddzień ślubu jednego z 
nich? Odpowiedź czeka na wi-
dzów!

Tango Paris
• 6 marca, godz. 19.00 Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie-Zdro-
ju: Tango Paris - emocjonalny 
koncert w rytmie namiętnego, 
energetycznego tanga oraz w 
klimatach zaczarowanej bohe-
my paryskiej. Repertuar zbudo-
wany jest na utworach tango 
nuevo, którego twórcą jest 
Astor Piazzolla oraz kompozy-
cji Richarda Galliano i innych 
akordeonistów francuskich z 
lat 30-stych. Pojawią się rów-
nież znane przeboje Edith Piaf. 
Wykonawcami będą Wiesław 
Prządka – jeden z najwybitniej-
szych polskich akordeonistów i 
bandoneonistów oraz krakow-
ski wirtuoz gitary Marek Piątek.

(RED)

- Dolnośląski Alarm Smogowy zakończył swoje pomiary w Szczawnie-
Zdroju i wieści są budujące. W ciągu tygodnia nie zostały przekroczone 
normy jakości powietrza. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym 
ciągu trzeba edukować, informować i pomagać mieszkańcom 
w wymianie tzw. „kopciuchów” oraz przekonywać do pozostawienia 
swoich aut na rzecz pieszych wycieczek, komunikacji zbiorowej, 
czy rowerów – mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.

(RED)

Bez alarmu
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Temat przejmowania ma-
jątku, czyli praw i zobowią-
zań po zmarłym członku ro-
dziny, jest niezwykle istotny 
z punktu widzenia każdego 
z nas.

Prędzej czy później zetknię-
cie się z prawem spadkowym 
jest nieuniknione. Warto wie-
dzieć, co oznaczają podstawo-
we pojęcia związane ze spad-
kiem, jak określone zostały w 
przepisach zasady dziedzicze-
nia, przyjmowania i odrzuce-
nia spadku, jakich terminów 
należy przestrzegać, czym jest 
testament, co to jest zacho-
wek, kto i w jaki sposób może 
nam udzielić pomocy. W cyklu 
artykułów poświęconych spad-
kom, postaram się omówić, w 
przystępny sposób, wszystkie 
te kwestie.

Spadkiem nazywamy pra-
wa i obowiązki związane z 
uprawnieniem do majątku po 
zmarłej osobie, które z chwilą 
śmierci przechodzą właśnie 
na jej dziedziców. Zmarły na-
zywany jest spadkodawcą, 
zaś jego dziedziców nazywa-
my spadkobiercami. Otwarcie 
spadku jest terminem okre-
ślającym pewne zdarzenie – 
chwilę śmierci spadkodawcy. 
Urzędowym dokumentem, 
który określa chwilę otwarcia 

spadku, i który stanowi dowód 
na fakt i datę śmierci spadko-
dawcy, jest akt zgonu spad-
kodawcy. W wyjątkowych wy-
padkach (np. znalezienie, po 
dłuższym czasie, ciała zaginio-
nej osoby) datę śmierci może 
ustalić sąd.

W prawie spadkowym 
chwila śmierci spadkodaw-
cy stanowi bardzo ważny 
moment z wielu powodów. 
Z tą bowiem chwilą osoby 
uprawnione (spadkobiercy) 
nabywają spadek. Od tego 
momentu przysługują im, jako 
spadkodawcom, wszystkie 
prawa oraz obciążają obo-
wiązki. Spadkobiercy zyskują 
wówczas prawo do dyspono-
wania majątkiem zmarłego 
(np. mają prawo korzystać z 
nieruchomości). W tym termi-
nie następuje również określe-
nie zdolności do dziedziczenia 
spadkobierców ustawowych 
(w tym np. nienarodzonych 
jeszcze dzieci, które pełnię 
praw uzyskają w dniu swoich 
urodzin), a także ustalony zo-
staje krąg osób uprawnionych 
do żądania zachowku. Z chwi-
lą śmierci spadkodawcy usta-
lony zostaje także skład spad-
ku (pozostawiony majątek, ale 
też długi). Przykładowo: spad-
kobiercy dziedziczą pieniądze 

Prawo w pigułce: spadek
zgromadzone na rachunku 
bankowym spadkodawcy, w 
wysokości, która znajduje się 
na tymże rachunku w dniu 
otwarcia spadku. Bardzo 
ważne jest również to, 
że dniem śmierci spad-
kodawcy, rozpoczyna 
swój początek bieg 
różnych terminów 
- między innymi 
możliwości żąda-
nia stwierdze-
nia niegodności 
dziedziczenia, 
w y ł ą c z e n i a 
małżonka od 
dziedziczenia, 
n i e w a ż n o ś c i 
t e s t a m e n t u , 
czy przedaw-
nienie żądania 
zachowku. Data 
otwarcia spadku jest wiec datą 
kluczową dla postępowań 
spadkowych.

Do spadku możemy zo-
stać powołani w testamencie, 
sporządzonym przez spad-
kodawcę. Wówczas jesteśmy 
określani spadkobiercą testa-
mentowym. Gdy testament nie 
został sporządzony, powołanie 
do spadku następuje z usta-
wy i jesteśmy wtedy nazywa-
ni spadkobiercą ustawowym. 
Spadkobierca, czy to wskazany 

w testamencie, czy też ustawo-
wo, powinien złożyć przed są-
dem lub notariuszem oświad-
czenie, czy spadek przyjmuje 
czy odrzuca. Trzeba pamiętać, 
że zgodnie z przepisami masz 
tylko sześć miesięcy na odrzu-
cenie spadku. Wszystkiego o 
przyjęciu i odrzuceniu spadku, 
w tym także w imieniu małolet-
niego, dowiesz się z kolejnego 
artykułu. 

Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Marzec w Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu 
otwiera koncert symfoniczny 
6.03.2020 o godzinie 19. Or-
kiestrę Symfoniczną Filhar-
monii Sudeckiej poprowadzi 
Bartosz Żurakowski, a solistą 
koncertu będzie Wiktor Kuz-
niecow – skrzypce. W progra-
mie dwa dzieła Ludwiga van 
Beethovena: Koncert skrzyp-
cowy D-dur op. 61 i III Symfo-
nia Es-dur op. 55 „Eroica”. 

Odmianą repertuarową jest 
koncert zatytułowany „Ada to 
JUŻ wypada!”, który wykona 
Zespół Bigbandowy Filharmo-
nii Sudeckiej oraz solistki Mo-
nika Kuczera, Beata Orbik i Ada 
Kiepura (tak, z tych Kiepurów!). 
Artyści wykonają doskonale 
znane piosenki dwudziesto-
lecia międzywojennego: „Na 
pierwszy znak”, „Ada to nie wy-
pada” czy „Sex appeal” w no-
woczesnych aranżacjach Filipa 
Torresa. Zespół poprowadzi od 
fortepianu Adam Jarzmik. 

Atrakcją miesiąca jest kon-
cert na 4 waltornie! Pani Anna 
Mondry oraz Grzegorz Mondry 
(zapraszani do składów or-
kiestrowych w całej Europie) 
wraz z Pawłem Dziewońskim 

i Markiem Gumielą (również 
waltornie) wykonają z towarzy-
szeniem Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Sudeckiej pod 
dyrekcją Maestro Tadeusza 
Wojciechowskiego  Koncert 
na cztery waltornie i orkiestrę 
Roberta Schumanna. To rzad-
ko prezentowane dzieło, wła-
śnie ze względu na trudność w 
zgromadzeniu muzyków wyso-
kiej klasy i efektowne brzmie-
nie będzie ozdobą koncertu 
13.03.2020 r. o godzinie 19. W 
programie również C.M. Webe-
ra Uwertura do opery „Oberon” 
oraz W. Lutosławskiego Kon-
cert na orkiestrę.

Koncerty dla najmłodszych 
słuchaczy, to także propozycja 
dla wszystkich melomanów, 
którzy dysponują czasem w 
piątek o 11:30 20 marca 2020. 
Zagramy Uwerturę do opery 
„Sroka złodziejka” G. Rossi-
niego i przesławny „Karnawał 
zwierząt” Camilla Saint-Saënsa. 
Atrakcją koncertu jest udział 
aktora animującego muppeta 
o scenicznym imieniu Ad@gio, 
w tej roli Jakub Grzybek. OSFS 
dyrygować będzie Bartosz 
Żurakowski.

(FS)

Filharmonia Sudecka, 
tak słucham!



Czwartek, 5 marca 2020 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Nowa siedziba NFZ
Delegatura Dolnośląskie-

go Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Wałbrzychu 
zmieniła lokalizację. Od 2 
marca funkcjonuje przy ul. 

Kościuszki 1-3 (budynek 
PGNIG).

- Od 2 marca zapraszamy 
wszystkich do nowej siedziby 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Wałbrzychu. Nowa lo-

kalizacja to także nowa jakość 
obsługi i wyższe standardy. 
Od teraz interesanci w jed-
nym miejscu załatwią szereg 
spraw poczynając od wydawa-
nia kart EKUZ, potwierdzenia 
zleceń na wyroby medyczne, 
potwierdzenia Pro�lu Zaufane-
go, wery�kacji ubezpieczenia, 
przyjmowania wniosków na le-

czenie uzdrowiskowe po przyj-
mowanie  korespondencji itp. 
Dzięki swej dużej funkcjonal-
ności delegatura będzie miej-
scem przyjaznym dla klienta 
– mówi Joanna Mierzwińska, 
Rzecznik Prasowy Dolnoślą-
skiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia we Wrocławiu.

Nowy budynek NFZ znajdu-
je się w centrum Wałbrzycha, w 
bezpośrednim sąsiedztwie in-
stytucji publicznych. Delegatura 
w tej dogodnej lokalizacji, two-
rzy wielofunkcyjną salę obsługi 
klientów Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, a nowo otwarty bu-
dynek będzie również przyjazny 
osobom niepełnosprawnym, 
zapewniając im łatwą i szybką 
możliwość załatwienia spraw.

- Cieszę się bardzo, że nowa 
siedziba jest w tak dogodnym 
miejscu. Chcemy być blisko 
naszych pacjentów i zapew-
nić im wygodne, nowoczesne 
warunki, odpowiadające ich 
potrzebom - mówi Zbigniew 
Terek, dyrektor Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
we Wrocławiu.

(JM)

Gminy: Boguszów Gorce, 
Głuszyca, Mieroszów, Sta-
re Bogaczowice, Szczawno 
Zdrój oraz Walim podpisały 
porozumienie o wspólnej 
realizacji zadania „Edukacja 
przez inspirację na lata 2019-
2024”. Liderem akcji jest 
Gmina Walim.

Projekt polega na tym, że 
szkoły wytypują 10 uczniów klas 
VII i VIII, którzy wezmą udział 
w wycieczce edukacyjnej do 
Warszawy lub Krakowa. Dodat-
kowo będzie on skierowany do 
dzieci z rodzin zastępczych z 
powiatu wałbrzyskiego. W każ-
dej wycieczce weźmie udział 40 
uczniów i 4 opiekunów. O wy-
borze uczniów decydować będą 
dyrektorzy i nauczyciele szkół 
podstawowych w każdej z gmin. 
Największe szanse na wyjazd 
będą mieli uczniowie, którzy wy-
różniają się wynikami w nauce 
albo osiągnięciami w sporcie, 
lub też są zaangażowani np. w 
przedsięwzięcia na rzecz szkoły 
lub lokalnej społeczności.

Pomysłodawcami projektu 
są radni Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Łukasz Kazek i Ewa 
Dorosz, wspierani przez Klub 
Radnych Dialog Współpraca 
Działanie w Radzie Powiatu 
Wałbrzyskiego. Przedsięwzię-
cie s�nansowane będzie dzięki 
środkom pochodzącym z bu-
dżetu Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu, które na ten cel 
przekaże 20 tys. zł rocznie oraz 
z budżetów samorządów bio-
rących udział w projekcie, które 
do�nansują projekt w wysoko-
ści 1 tys. zł rocznie.

- Takie środki wystarczą, 
aby dzieciaki z naszego regio-
nu mogły poznać stolicę Pol-
ski oraz historyczny Kraków. 
Projekt zakłada, że jego reali-

zacja potrwa do 2023 roku, a 
w każdym roku zorganizowa-
ne zostaną dwie wycieczki. 
Wspólne środki pozwolą na 
s�nansowanie m.in. przejazdu 
i wyżywienia uczestników wy-
cieczek, czy zakup materiałów 
edukacyjnych. W programie 
wizyty w Warszawie planuje-
my m.in. zwiedzanie: Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Stadionu Narodowego, Sta-
rówki i wizytę w jednej ze sta-
cji telewizyjnych. Natomiast w 
Krakowie uczniowie odwiedzą 
m.in.: Wawel, Fabrykę Emalia 
Oskara Schindlera, Aptekę pod 
Orłem Pankiewicza, Starówkę z 
Sukiennicami oraz stację radio-
wą – mówi Łukasz Kazek.

- Cieszę się , że wreszcie �-
nalizuje się nasz projekt. Niech 
młodzież zaraża się od nas 
pasją poznawania, doświad-
czania, poszukiwania i podró-
żowania. A to niech stanie się 
dla nich inspiracją na dalsze ży-
cie – mówi Ewa Dorosz, Radna 
Powiatu Wałbrzyskiego, która 
od początku kibicowała temu 
projektowi.

- Cieszymy się ogromnie, że 
naszym radnym powiatowym 
jest bliski los młodych miesz-
kańców, co udowodnili głosu-
jąc jednogłośnie za przyjęciem 
uchwały i w budżecie powiatu 
znalazły się środki na tak waż-
ny cel. Dzięki temu, wspólny 
projekt samorządów będzie 
mógł być zrealizowany, a mło-
dzież z Powiatu Wałbrzyskiego, 
poprzez aktywne spędzanie 
wolnego czasu, nie tylko pozna 
historię, kulturę i walory przy-
rodnicze naszego kraju, ale 
będzie nabierać nowych umie-
jętności – podkreśla Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Edukacja przez inspirację
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Mieroszowskie Centrum 
Kultury zaprasza na wysta-
wę pająków i skorpionów. 
Ekspozycja będzie czynna 
do 8 marca 2020 r. w go-
dzinach od 10.00 do 18.00. 
O każdej pełnej godzinie 
śmiałkowie mogą potrzy-
mać niegroźnego pająka na 
ręce.

- Na wystawie zobaczycie 
35 żywych okazów. Wśród 
nich m.in. jednego z najnie-
bezpieczniejszych pająków 
świata (Latrodectushasselti) – 
czarną wdowę, a także jedne-
go z największych gatunków 
ptasznika (Theraphosastirmi) 
i liczne skorpiony. Ekspozycja 
pozwoli zgłębić wiedzę o nie-

zwykłych stworzeniach oraz 
zobaczyć z bliska egzotyczne 
gatunki, rzadko spotykane w 
życiu codziennym. Podczas 
wystawy jej opiekun odpowie 
na wszystkie pytania i zainte-
resuje ciekawostkami ze świata 
pajęczaków. O każdej pełnej 
godzinie można potrzymać 
najbardziej łagodnego ptasz-

Pająki i skorpiony w Mieroszowie
nika na ręce. Bliski kontakt z 
żywymi okazami może okazać 
się dla niektórych sposobem 
na przełamanie negatywnych 
stereotypów oraz fobii towa-
rzyszących wizerunkowi pają-
ka, czy skorpiona. Zwiedzający 
wystawę będą mieć możliwość 
fotografowania oraz �lmowa-
nia wszystkich prezentowa-

nych okazów. Zwierzęta będą 
zamknięte w szklanych terra-
riach, które zapewniają oglą-
dającym bezpieczeństwo – wy-
jaśnia Igor Ho�man, dyrektor 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury.

Bilety do nabycia przy wej-
ściu na wystawę: normalny 15 
zł, ulgowy 10 zł, grupowy 8 zł 

(minimalnie 10 osób), rodzinny 
40 zł (2 dorosłych + 2 dzieci), 
dzieci do 4 lat – wejście gratis 
(nie dotyczy grup zorganizo-
wanych). Kontakt w sprawie 
wystawy i rezerwacja wycie-
czek dla grup zorganizowa-
nych: Alicja Świętoniowska (tel. 
534 353 777).

(RED)

Swoje aleje gwiazd ma 
już kilka polskich miast 
m.in. Łódź, Kraków czy Mię-
dzyzdroje. Niebawem go-
ście Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu będą mogli po-
dziwiać tablice z nazwiskami 
gwiazd sportu przed wej-
ściem głównym do hali wido-
wiskowo-sportowe

- Oprócz granitowych płyt 
ustawione zostaną tablice, w 
których zobaczymy pamiątki, 
jakie na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat zdobywa-
li wałbrzyscy sportowcy na 
arenach krajowych i między-
narodowych. To m.in. meda-
le z igrzysk olimpijskich, mi-

strzostw świata czy mistrzostw 
Europy. Pierwszą odsłonę 
zaplanowaliśmy na piątek - 6 
marca. W pierwszej kolejno-
ści pragniemy zaprezentować 
tablice takich sportowców z 
Wałbrzycha jak Mieczysław 
Młynarski, Dariusz Baranowski, 
Stanisław Grędziński, Urszula 
Włodarczyk, Krzysztof Ignaczak 
czy Eugeniusz Skarupa. Ser-
decznie zapraszamy o godzinie 
16.00 na uroczyste otwarcie 
pierwszych sześciu tablic oraz 
wystawy poświęconej wałbrzy-
skim sportowcom - mówi Piotr 
Rachwalski, prezes Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Aqu-
a-Zdrój.

(MS)

Aleja Gwiazd 
Wałbrzyskiego Sportu

W Rumi odbyły się Mi-
strzostwa Polski w 10 tań-
cach w strukturach Federacji 
Tańca Sportowego. W ka-
tegorii Junior I + II Open w 
Kombinacji 10T Marta Kru-
szyńska, uczennica Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 
28 w Wałbrzychu zajęła 11 
miejsce.

Tym samym wałbrzyszanka 
w swojej kategorii wiekowej 
jest wśród 12 najlepszych par 
w Polsce w rywalizacji łączo-
nej tańców standardowych i 
latynoamerykańskich. Tanecz-
nym partnerem Marty jest Ju-
liusz Radziejewski z Lubina. W 
starszej kategorii wiekowej, na 
tych samych mistrzostwach 
występowali także Maja No-
wińska oraz Bartosz Rudyj - na 
co dzień uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wał-
brzychu. Bartek i Maja zajęli 
wysokie 9 miejsce w kategorii 
Młodzież Open w Kombinacji 
10T.

Cała trójka wałbrzyszan od 
kilku miesięcy trenuje poza 
granicami miasta. Niestety, 
Wałbrzych nie ma długiej tra-
dycji tanecznej i po osiągnięciu 
pewnego poziomu konieczne 
są treningi pod okiem profe-

Tancerze w czołówce

sjonalnych trenerów i szkole-
niowców z innych miast Polski i 
Europy. Ta młoda trójka utalen-
towanych tancerzy z Wałbrzy-
cha od zeszłego roku doskonali 
swoje umiejętności taneczne 
pod okiem Patryka Mierzwy z 
Lubina.

(RED)

Marta Kruszyńska i Juliusz 
Radziejewski podczas występu 
w Rumi.
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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

Rezerwy dały 
przykład
W meczu VI kolejki grupy ry-
walizującej o miejsca 1-8 III 
ligi koszykarzy Górnik Trans.
eu II Wałbrzych pokonał WKK 
II Wrocław 103:88 (36:21, 
19:22, 21:24, 27:21). Punkty dla 
Górnika zdobyli: Bartłomiej Ra-
tajczak 36, Damian Durski 35, 
Mateusz Podejko 15, Maciej 
Krzymiński 11, Marcin Jezio-
rowski 5, Mateusz Stankiewicz 
1, Maciej Szymański, Jakub Ni-
ziński. Następny mecz wałbrzy-
szanie rozegrają już 5 marca o 
godz. 18.30 w Zielonej Górze z 
rezerwami Zastalu.

(RED)

Klęska we Wschowie
W VI kolejce w grupie wal-
czącej o miejsca 9-15 III ligi 
koszykarzy WSTK Wschowa 
rozgromił MKS Mazbud Ba-
sket Szczawno-Zdrój 100:64 
(26:20, 24:17, 25:18, 25:9). Punkty 
dla MKS zdobyli: Paweł Piros 13, 
Adam Adranowicz 13, Adrian 
Stochmiałek 12, Michał Kaczu-
ga 9, Bartłomiej Józefowicz 6, 
Przemysław Olszewski 6, Patryk 
Kowalski 3, Aleksander Sulikow-
ski 2. Następny mecz drużyna 
trenera Bartłomieja Józefowicza 
rozegrają 8 marca o godz. 17.00 
w Legnicy z Basketem.

(RED)

Gry kontrolne
Drużyny piłkarskie przygoto-
wują się do rundy wiosennej i 
rozgrywają mecze kontrolne:
Górnik Wałbrzych - Polonia 
Bystrzyca Kłodzka 5:3, Płomień 
Dobromierz - Zagłębie Wał-
brzych 2:3, KP Podgórze Wał-
brzych - Husaria Grzędy 4:3, 
Nysa Kłaczyna - MKS II Szczaw-
no-Zdrój 2:2.

(RED)

Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych pokonały w Ko-
ninie Medyka 2:0 i było to 
pierwsze w historii zwycię-
stwo nad tą drużyną odnie-
sione na boisku.

- Przewaga optyczna, dłuż-
sze posiadanie piłki, liczne 
stałe fragmenty gry oraz kilka 
dobrych okazji do objęcia pro-
wadzenia nie dały Medykowi 
upragnionego gola. Przyjezdne 
natomiast koncentrowały się 
na skutecznej obronie dostępu 
do własnej bramki oraz próbo-
wały nękać przeciwniczki kon-
tratakami, jednak do przerwy 
było 0:0. W 48 min. Ewa Cieśla 
dośrodkowała z rzutu wolnego 
w pole karne, a Alicja Materek 
skuteczną główką dała swojej 

drużynie prowadzenie. W 61 
min. ponownie Cieśla popisa-
ła się skutecznym zagraniem 
z rzutu rożnego, Klaudia Fa-
bova przedłużyła piłkę głową, 
a Anita Turkiewicz dostawiła 
nogę i z bliska wpakowała fut-
bolówkę do siatki. Tym samym 
spotkanie zakończyło się zwy-
cięstwem wałbrzyszanek – re-
lacjonuje Tomasz Stasiński.

Kolejny mecz AZS PWSZ 
rozegra 14.03 o godz. 12.00 w 
Wałbrzychu z UKS SMS Łódź.

(TS)

Medyk pokonany!

2 marca na cmentarzu 
przy ul.11 Listopada w Wał-
brzychu odbyła się ceremo-
nia pogrzebowa trenera Zyg-
munta Załozińskiego.

- Zygmunt miał 84 lata i 
jest wielce zasłużony dla pił-
karstwa Ziemi Wałbrzyskiej: 
zawodnik, trener, działacz, 
prezes, Honorowy Członek 
PZPN. Borysławiak, powszech-
nie lubiany pionier sportu wał-
brzyskiego. Przyjaciel. Wspól-
nie zaczęliśmy pisać książkę o 
piłkarzach i działaczach wał-
brzyskich - pionierach z rodo-
wodem kresowym. Oby udało 
się to dokończyć jako jego 
testament sportowy – napisał 
dr Kazimierz  Niemierka, autor 

wielu publikacji o historii wał-
brzyskiego sportu.

- Trener, którego znałem od 
początków swojej pracy trener-
skiej, gdy stawaliśmy przeciwko 
sobie jako rywale w lidze tramp-
karzy (moja GKS Victoria kontra 
GKS Zagłębie Zygmunta). Póź-
niej Zygmunt pracował jak dy-
rektor GKS Zagłębie, a następnie 
jako trener - koordynator OZPN 
Wałbrzych, gdzie mieliśmy oka-
zję współpracować przez kilka-
naście lat. Wspaniały człowiek, 
wielki przyjaciel młodzieży, 
ujmujący wszystkich swoją ser-
decznością i szacunkiem – napi-
sał Mirosław Furmaniak, prezes 
PUKS Victoria Wałbrzych.

(RED)

Odszedł Zygmunt 
Załoziński

Koszykarze Górnika 
Trans.eu srodze zrewanżo-
wali się WKK Wrocław za po-
rażkę w Wałbrzychu. Biało 
– niebiescy wygrali w stolicy 
Dolnego Śląska 78:65, a do 
zwycięstwa poprowadził ich 
Damian Cechniak, który swo-
ja grą przyćmił lidera wrocła-
wian Piotra Niedźwiedzkie-
go.

Górnik przegrał trzy po-
przednie mecze wyjazdowe, a i 
we własnej hali nie zachwycał, 
natomiast WKK został rozbity 
w środę we własnej hali przez 
Znicz Pruszków, przez co trud-
no było wskazać faworyta nie-
dzielnych derbów w hali przy 
ulicy Czajczej. Dopingowani 
przez około 200 kibiców, górni-
cy szybko zbudowali przewagę 
(15:6), ale w końcówce I kwarty 
gospodarze zniwelowali więk-
szość strat i po 10 minutach 
przegrywali już tylko 16:17. W 
połowie drugiej ćwiartki, po 
trójce Krzysztofa Jakóbczyka, 
goście odskoczyli na 30:24, 
potem po rzutach wolnych Ka-
mila Zywerta wygrywali 34:28, 
lecz i tym razem pogoń WKK 
okazała się skuteczna i na dłu-
gą przerwę zespoły schodziły 
przy remisie 38:38.

Po zmianie stron wrocła-
wianie - po punktach Michała 
Kroczaka – po raz pierwszy w 
tym spotkaniu wyszli na pro-
wadzenie 40:38, lecz tym ra-

Cechniak przyćmił Niedźwiedzkiego

zem koszykarze z Wałbrzycha 
błyskawicznie odpowiedzieli 
punktami Damiana Pielocha 
z linii rzutów wolnych. Ko-
lejną akcję wykończył Piotr 
Niedźwiedzki (42:40), ale to 
był punkt zwrotny meczu. 
Górnik zacieśnił obronę i z 
zimną krwią punktował ry-
wala, akcja po akcji budując 
bezpieczną przewagę. Dość 
powiedzieć, że pomiędzy 22 
a 30 minutą zespół WKK zdo-
był zaledwie 5 punktów, a 
goście 20 i na ostatnią kwartę 
wyszli prowadząc 60:47. Na 
początku ostatniej ćwiartki 
ekipa trenera Łukasza Grud-
niewskiego poszła za ciosem 
i w zaledwie dwie minuty 
powiększyła przewagę do 23 
pkt. (70:47), a potem kontro-
lowała wynik, by zwyciężyć 
78:65.

Po końcowej syrenie wał-
brzyszanie dostali od swoich 
kibiców owację na stojąco, 
a szczególne brawa należały 
się Damianowi Cechniakowi, 
który zdobył 23 pkt. i zebrał 
10 piłek. Najlepszy bracz I ligi 
Piotr Niedźwiedzki zakończył 
zawody z dorobkiem 17 pkt. i 
9 zbiórek.

Dzięki wygranej z WKK i 
pauzie Czarnych Słupsk, Górnik 
zrównał się z tymi zespołami 
na czele tabeli I ligi (wszystkie 
ekipy mają po 39 pkt.), ale ma 
najlepszy z nich bilans meczów 
(17 zwycięstw i 5 porażek) oraz 
jeden mecz rozegrany mniej.

Następne spotkanie wał-
brzyszanie rozegrają 7 marca 
o godz. 17.30 w Łańcucie z 
zajmującym czwartą lokatę (38 
pkt.) Sokołem.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

WKK Wrocław - Górnik Trans.eu Wał-
brzych 65:78 (16:17, 22:21, 9:22, 18:18)
Górnik Trans.eu: Damian Cechniak 23, 
Krzysztof Jakóbczyk 14, Kamil Zywert 
12, Grzegorz Kulka 10, Damian Pieloch 
9, Karol Kamiński 5, Marcin Wróbel 2, 
Maciej Koperski 2, Damian Durski 1, 
Rafał Glapiński, Bartłomiej Ratajczak.

Medyk Konin 
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:2 (0:0)
Bramki: Alicja Materek (48), Anita 
Turkiewicz (61).
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1 marca obchodzony 
jest Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Jednym z elementów ob-
chodów jest Bieg Tropem 
Wilczym. W tym roku, poza 
Wałbrzychem, biegi zostały 
zorganizowane w gminach 
Głuszyca i Walim.

Głuszyczanie po raz szó-
sty w aktywny sposób uczci-
li pamięć pomordowanych 
bohaterów podziemia anty-
komunistycznego poprzez 
liczny udział w Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Na 5,5-ki-
lometrową trasę ze startem z 
placu przy kaplicy św. Józefa 

w Głuszycy wyruszyły rodziny 
z dziećmi, młodzież i seniorzy, 
a także wiele osób ceniących 
sobie aktywne spędzanie wol-
nego czasu. Przed biegiem w 
kaplicy św. Józefa odprawiona 
została msza święta w intencji 
Żołnierzy Wyklętych. Na star-
cie biegaczy powitał burmistrz 

Głuszycy Roman Głód, który 
także na mecie przy Agrotu-
rystyce Gościniec w Łomnicy 
wręczał medale zawodnikom. 
Przed startem wszyscy uczest-
nicy biegu wzięli udział w roz-
grzewce poprowadzonej przez 
Andrzeja Kolisza ze Stowarzy-
szenia Waligóra Run. Na mecie 

Patriotyczne biegi

czekał na biegaczy i uczestni-
ków marszu nordic walking 
ciepły posiłek oraz chwila 
odpoczynku w promieniach 
marcowego słońca na go-
ścinnym terenie agroturystyki 
prowadzonej przez Danutę i 
Marka Hiszpańskich z Łomnicy. 
Uczestnicy wydarzenia włączyli 
się również do zbiórki wspo-
magającej rehabilitację dzieci, 
podopiecznych wałbrzyskiego 
hospicjum.

- Składam serdeczne po-
dziękowania wszystkim oso-
bom i instytucjom, które 
wsparły przygotowania oraz 
sprawny przebieg wydarze-
nia. Szczególne podziękowa-
nia dla Burmistrza Głuszycy 
Romana Głoda, ks. Sławomira 
Augustynowicza – proboszcza 
para�i pw. Chrystusa Króla w 
Głuszycy, właścicieli Agrotu-
rystyki „Gościniec” w Łomnicy: 
Agaty i Tomasza Dąbrowskich, 
Andrzeja Kolisza, Artura Gołdy, 
Grzegorza Czepila, Wojciecha 
Jelewskiego, wolontariuszek 
ze Szkoły Podstawowej nr 3: 
Mai Chmiel, Amelii Sabadach, 
Darii Stępień. Dziękujemy za 
pomoc i uczestnictwo w biegu 
żołnierzom z 22. Karpackiego 
Batalionu Piechoty Górskiej w 
Kłodzku, a także Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej i funkcjonariuszom 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu. Podziękowa-
nia dla pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz CK-MBP w 
Głuszycy: Ilony Banasik, Klau-
dii Chętkowskiej, Grzegorza 
Bachmatiuka, Marzenny Klann. 
Za sympatyczną atmosferę, 
sportowego ducha, pamięć i 
obecność jeszcze raz wielkie 
dzięki wszystkim uczestnikom 
tegorocznego Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Głu-
szycy. Już dziś zapraszamy 
do równie licznego udziału w 
przyszłorocznej edycji wyda-
rzenia – podkreśla w imieniu 
organizatorów Sabina Jelew-
ska, dyrektor Centrum Kultu-
ry-MBP w Głuszycy.

Z kolei Jugowice w Gminie 
Walim raz czwarty pobiegły Tro-
pem Wilczym. Jak co roku orga-
nizatorem przedsięwzięcia była 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. J. Korczaka w Jugowicach, a 
akcją koordynowała Małgorzata 
Śliwińska. W tym roku uczestni-
cy mogli pobiec, przejść lub po-

konać rowerem dystans 1963 
m lub 5000 m, w zależności od 
wcześniejszej deklaracji. Każdy 
uczestnik po rejestracji, zaopa-
trzony w pakiet startowy, w 
skład którego wchodziła między 
innymi koszulka z podobizną 
„wyklętego bohatera”, stawił się 
na miejsce zbiórki, w szkolnym 
ogrodzie przy dębie „Lalku”, po-
sadzonym w setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości. Po odczytaniu listu od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy i 
krótkiej rozgrzewce, sygnalista 
z zaprzyjaźnionego koła my-
śliwskiego „Jar” dźwiękiem z 
rogu rozpoczął bieg. Najmłod-
szym uczestnikiem była sze-
ściomiesięczna Zo�a, wieziona 
dzielnie przez swoją mamę w 
wózku, a najdojrzalszym senio-
rem 73- letni pan Antoni, który 
pokonał dystans 5 km rowerem. 
Po wysiłku �zycznym biegacze, 
piechurzy, rowerzyści zostali 
przywitani na mecie (w szkole) 
pysznym bigosem myśliwskim 
i ciepłą herbatą, na deser na-
tomiast serwowano domowe 
ciasta i pyszną kawę. Następnie 
wszyscy zebrali się w sali gim-
nastycznej, aby wziąć udział w 
krótkiej lekcji historii, dotyczą-
cej tego święta, przygotowanej 
przez samorząd szkolny. Po 
części edukacyjnej nastąpił czas 
na wręczenie medali wszystkim 
uczestnikom oraz nagród dla 
tych, którzy najszybciej poko-
nali trasę biegu. Fundatorem 
miłych niespodzianek był radny 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Łukasz Kazek.

- Dziękujemy: żołnierzom 
i policjantom, którzy dbali o 
nasze bezpieczeństwo; ekipie 
medycznej, która na szczęście 
nie miała dużo pracy; rodzi-
com, którzy jak zwykle upiekli 
najlepsze na świecie ciasta; 
kołu myśliwskiemu „JAR” za 
pyszny bigos i sygnalistę oraz 
pozostałym współorganizato-
rom imprezy. W sposób szcze-
gólny dziękujemy wszystkim 
uczestnikom biegu, których 
znów było więcej niż w roku 
ubiegłym. To była wspaniała, 
słoneczna niedziela, z historią 
na pierwszym planie, z aktyw-
nością �zyczną w tle, a wszyst-
ko na fundamencie autentycz-
nej integracji społeczności 
lokalnej. Do zobaczenia za rok 
– podkreślają organizatorzy.

(RED)
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Dr Piotr Sosiński, Prezes Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK”:
– Cieszę się bardzo, że po raz pierw-
szy wałbrzyska strefa była głównym 
organizatorem edycji biegu Wilczym 
Tropem w naszym mieście. Impreza 
jest bardzo cenną inicjatywą, która 
łączy w sobie elementy patriotyzmu 
i zdrowego stylu życia. Bardzo istot-
ną sprawą jest tu także popularyza-
cja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 
Chciałbym podziękować ministrowi 
Michałowi Dworczykowi, wicemar-
szałkowi województwa Grzegorzo-
wi Macko oraz prezydentowi Wał-
brzycha Romanowi Szełemejowi za 
wsparcie i objęcie biegu patronatem 
honorowym. 

Grzegorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego:
– Wałbrzyski bieg jest częścią ogól-
nopolskiego projektu pod nazwą 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”, realizowanego 
przez Fundację Wolność i Demokra-
cja. Dobrze, że z roku na roku przy-
bywa uczestników.

Kamil Krzysztof Zieliński, 
Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”:
– Bieg Tropem Wilczym to bardzo 
dobra i potrzebna inicjatywa. Jest 
wyrazem nowoczesnego patrioty-
zmu. Tak duża frekwencja wskazuje, 
że ta forma jest dobra, zachęca do 
aktywizacji i manifestacji swojego 
przywiązania do historii i ojczyzny. 
Bardzo cieszy fakt, że w tym roku 
swoją cegiełkę dołożyła Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Mariusz Piejko, organizator Biegu 
Tropem Wilczym w Wałbrzychu:
– Fakt, że udało się zorganizować 
bieg w takiej formie, z tak wieloma 
uczestnikami, to powód do dumy. 
Cieszę się, że poprzez sport możemy 
promować patriotyzm i pamięć o 
naszych bohaterach.

VIII Bieg Tropem Wilczym w Wałbrzychu
W tym roku Bieg Tropem Wilczym zorganizowany został przez Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną „INVEST-PARK” w parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Na starcie biegu na dystan-
sie 1963 m stanęło ponad 460 osób, a pierwszy linię mety minął Daniel Dominiak z Wałbrzy-
cha, a pozostałe miejsca na podium zajęli: Bartłomiej Szpargała i Jacek Strzecha. W rywalizacji 
kobiet zwyciężyła Joanna Hoja, przed Sarą Dwojak i Anną Nowacką.
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

R E K L AMA

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

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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 05. 03.2020 r. 
do 26.03.2020 r. wykaz nr 1/2020 z dnia 
05.03. 2020 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych  do dzierżawy lub najmu.

Za nami tydzień pełen 
siatkarskich emocji, których 
dostarczyły kibicom mło-
dzieżowe i seniorskie ze-
społy z Wałbrzycha. A przed 
nami kolejna dawka sporto-
wych wrażeń.

Zgodnie z przewidywania-
mi, rywalizacja w fazie play o� 
II ligi siatkarzy, pomiędzy MKS 
Aqua Zdrój Wałbrzych a So-
bieskim Żagań, jest zacięta i 
wyrównana. Po dwóch spotka-
niach w Wałbrzychu w rywali-
zacji do 3 zwycięstw jest remis 
1:1. Teraz zmagania przenoszą 

Siatkarskie emocje

konali Budowlankę Toruń 3:0 
(25:14, 25:9, 25:11), w decy-
dującym spotkaniu przegrali 
z Szamotulaninem Szamotuły 
0:3 (20:25, 20:25, 23:25), a w 
meczu o 3 miejsce pokonali 
KaEmKę Starogard Gdański 
3:1 (26:24, 25:15, 24:26, 25:21). 
Awans do pół�nałów wywal-
czyły ekipy z Tomaszowa i Sza-
motuł.

Srebrni młodzicy
Młodzicy Chełmca wyszar-

pali wręcz srebrny medal w 
Mistrzostwach Dolnego Śląska. 

Po bardzo emocjonującym, ale 
przegranym 1:2 meczu z Volley 
Jelcz-Laskowice, podopieczni 
trenera Tomasza Botwiny zdo-
łali się podnieść i pokonali 2:0 
w drugim meczu Jaworski Klub 
Sportowy Spartakus. Brawa dla 
ekipy, trenera oraz kibiców, 
którzy w hali IV LO w Wałbrzy-
chu zrobili prawdziwy kocioł.

Zagrają o finał
Przed nami kolejny turniej 

fazy centralnej siatkarskich 
mistrzostw Polski juniorów w 
Wałbrzychu. Trzy dni z siat-

kówką, sześć meczów i tylko 
dwa miejsca premiowane 
awansem do najlepszej „8” 
w kraju. Ekipa trenera Janu-
sza Ignaczaka wystąpi przed 
fantastyczną wałbrzyską pu-
blicznością, która nie raz po-
kazywała, że jest siódmym 
zawodnikiem. Do naszego 
miasta przyjadą uznane marki 
na siatkarskiej mapie Polskie: 
AZS Częstochowa, Resovia 
Rzeszów czy Chemik Byd-
goszcz. Wstęp na mecze jest 
oczywiście bezpłatny!

(RED)

Waldemar Szczepanowski z rąk wiceprezesa PZPS odebrał koszulkę reprezentacji Polski ze swoim nazwiskiem 
(fot. Chełmiec).

się do Żagania. - Play-o� rozpo-
częliśmy mocnym uderzeniem. 
Wygraliśmy w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów z Sobieskim Ża-
gań 3:0, w setach: 29:27, 25:19 i 
25:19. Statuetkę dla najlepsze-
go zawodnika dostał Radosław 
Nowak, aczkolwiek cała dru-
żyna zasłużyła na brawa. Nie-
stety, w poniedziałek drużyna 
Sobieskiego wzięła rewanż. 
Przegraliśmy drugi mecz 1:3 
(30:32, 18:25, 25:21, 20:25) i w 
rywalizacji do trzech zwycięstw 
mamy remis 1:1. Za tydzień 
czeka nas dwumecz na wyjeź-
dzie. Dziękujemy kibicom za 
wsparcie i obiecujemy, że w 
kolejnych spotkaniach damy z 
siebie wszystko – mówi Fabian 
Kurzawiński, drugi trener MKS 
Aqua Zdrój.

Lider za silny
W XVII kolejce 3 grupy II ligi 

siatkarek, Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych uległ prowadzącej 
w rozgrywkach Olimpii Ja-
wor 0:3 (26:28, 15:25, 16:25). 
Chełmiec zagrał w składzie: 
Łuszyńska, Gezella, Sławińska, 
Sobolewska, Judyta Rzeczyc-
ka, Bojko (libero) oraz Małodo-
bra, Druciak, Julia Rzeczycka, 
Gajczyk. Następny mecz pod-
opieczne trenera Marka Olczy-

ka rozegrają 7 marca w Siewie-
rzu z UKS Jedynka.

Podczas spotkania z Olimpią 
Hala Wałbrzyskich Mistrzów była 
wypełniona do ostatniego miej-
sca. Wśród kibiców wielu gości 
byli m.in. przedstawiciele Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej: 
wiceprezes Paweł Wachowiak 
oraz członek zarządu Stanisław 
Łopaciński. Z ich rąk koszulkę 
reprezentacji Polski ze swoim 
nazwiskiem otrzymał Waldemar 
Szczepanowski, który był za-
wodnikiem Chełmca Wałbrzych. 
W 1958 r. z wałbrzyskim klubem 
awansował do II ligi, a w 1960 do 
I ligi, był także trenerem Chełm-
ca oraz m.in. Bielawianki i Ikara 
Legnica. W latach 1960–1965 
wystąpił 37 razy w reprezentacji 
Polski, m.in. w mistrzostwach 
Europy w 1963 (6 miejsce) oraz 
Pucharze Świata w 1965 (2 
miejsce). Był także działaczem i 
sędzią Dolnośląskiego Związku 
Piłki Siatkowej.

Kadeci bez awansu
Kadeci Chełmca Wałbrzych 

zajęli 3 miejsce w ćwierć�nało-
wym turnieju mistrzostw Polski 
i odpadli z dalszej rywalizacji. 
Wałbrzyszanie kolejno ulegli 
Lechii Tomaszów Mazowiecki 
0:3 (17:25, 22:25, 16:25), po-

Harmonogram turnieju:
piątek 06.03
17:00 Chełmiec Wałbrzych – Chemik 
Bydgoszcz
19:30 Eco-Team AZS 2020 Stoelzle 
Częstochowa – AKS V LO Rzeszów

sobota 07.03
13:00 Chemik Bydgoszcz – AKS V LO 
Rzeszów
16:00 Chełmiec Wałbrzych – Eco-Team 
AZS 2020 Stoelzle Częstochowa

niedziela 08.03
10:00 Eco-Team AZS 2020 Stoelzle 
Częstochowa – Chemik Bydgoszcz
12:30 Chełmiec Wałbrzych – AKS V LO 
Rzeszów
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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 poszukuje 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

Sprzedam dom o przeznaczeniu 

usługowo- mieszkalnym w Wali-

miu. 220 m2, działka 800 m2. Cena 

370 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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

(2) 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.

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(9) 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,

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 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, dwa pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica. Mieszkanie bezczynszowe 
opłata za zarząd 73 zł/mies. Cena 
70 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- 
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