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MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?

CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

Punkt Informacyjno - Kontaktowy (PIK)
tel. 71 321 21 24, email: dolnoslaski@aa.org.pl, www.aa.org.pl

Skontaktuj się z nami: 801 033 242

ZAPRASZAMY NA MITINGI AA
• każdy wtorek - godz. 18.00 - grupa AA

„Na Palestynie” - ul. Św. Józefa 1, Wałbrzych (Sobięcin)
• każda sobota - godz. 17.00 - grupa AA 

„Mimo Wszystko” - adres jw.
• każda niedziela - miting on-line NA SKYPE 

- nazwa: „MEETING NA PALESTYNIE, 
link: https://join.skype.com/iM5cY8EbOP7m

Skład Opału Carboneco Mieroszów
oferuje wysokiej jakości węgiel kamienny (również workowany): 
orzech, ekogroszek w cenie od 800 zł za tonę
oraz pellet drzewny z certyfi katem EN PLUS A1 
w cenie 880 zł za tonę

TRANSPORT na terenie Mieroszowa 
i do 20 km – GRATIS!

GWARANCJA jakości, uczciwe 
i precyzyjne odważanie węgla.

Zapraszamy! ul. Wolności 27a w Mieroszowie (plac ZGKiM)
Tel. 790 351 884 lub 690 972 136

CENA 
PROMOCYJNA!

R E K L AMA

Józef Wiłkomirski - jeden 
z najwybitniejszych miesz-
kańców Wałbrzycha - urodził 
się 15 maja 1926 roku w Ka-
liszu. Był uczniem w klasie 
wiolonczeli Konserwatorium 
Muzycznego w Łodzi. Wojna 
przerwała naukę, którą podjął 
po wyjeździe do Warszawy w 
roku 1941. Jako żołnierz Armii 
Krajowej, pod pseudonimem 
„Szłom”, brał udział w powsta-
niu warszawskim, a po jego 
upadku został wywieziony do 
Niemiec do Stalagu XB w San-
dbostel. Po wyzwoleniu wrócił 
w grudniu 1945 roku do Łodzi 
i rozpoczął studia na uniwersy-
tecie (historia i antropologia) 
oraz w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej (wiolonczela 
i dyrygentura). Jednocześnie 
pracował jako wiolonczeli-
sta w orkiestrze Filharmonii 
Łódzkiej. Na skutek zatargu z 
dyrektorem �lharmonii, który 
był zarazem jego profesorem, 
musiał w roku 1949 wyjechać 
z Łodzi. Rozpoczął pracę w 
Operze Warszawskiej jako wio-
lonczelista, studiując jedno-
cześnie dyrygenturę w PWSM 
w Warszawie. 9 czerwca 1950 
r. dyrygował orkiestrą Filhar-
monii Warszawskiej na swoim 
koncercie dyplomowym. 22 
września tegoż roku prowadził 
w Krakowskiej Filharmonii swój 

pierwszy gościnny koncert. 
Jego rezultatem było zaanga-
żowanie na etat dyrygenta. 
W latach 1951-54 był kolejno 
dyrygentem w Zespole „Ma-
zowsze” i kierownikiem mu-
zycznym Zespołu „Skolimów”. 
Następnie w latach 1954-57 
pracował jako II dyrygent w 
Państwowej Filharmonii w 
Poznaniu. We wrześniu 1957 
r. objął stanowisko dyrekto-
ra i kierownika artystycznego 
Państwowej Filharmonii w 
Szczecinie. Wiosną 1971 roku, 
z przyczyn politycznych, został 
zwolniony z pracy i do grud-
nia roku 1977 pozostawał bez 
stałego zatrudnienia. W roku 
1978 zorganizował �lharmonię 
w Wałbrzychu, której do 30 li-
stopada 2005r. dyrektorem na-
czelnym i artystycznym.

Jako gościnny dyrygent wy-
stępował we wszystkich pol-
skich �lharmoniach oraz w Te-
atrze Wielkim w Warszawie i w 
Operze Wrocławskiej. Dyrygo-
wał także w ponad 20 krajach 
Europy, Ameryki i Azji, między 
innymi czterokrotnie w Paryżu. 
W roku 1968 zaczął kompono-
wać i jego utwory były dotąd 
wykonywane w 14 krajach, 
między innymi w USA, Iranie, 
Turcji. Jest także działaczem 
społecznym i pełnił rozmaite 
funkcje, między innymi prze-

Odszedł Józef Wiłkomirski
1 sierpnia 2020 r. w wieku 94 lat zmarł Józef Wiłkomirski - wielki artysta, patriota, społecznik, 

człowiek kultury, twórca i wieloletni dyrektor Filharmonii Sudeckiej, radny Rady Miejskiej 
Wałbrzycha, Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha, powstaniec warszawski. 
W latach 2010 – 2013 publikował felietony oraz humoreski pod tytułem 

„Teatrzyk Czerwony Pająk” na łamach Tygodnika DB 2010.
wodniczącego stowarzyszeń 
kulturalnych. Był także przez 
kilka kadencji radnym miejskim 
i wojewódzkim. Za swoją dzia-
łalność był wielokrotnie wyróż-
niany i odznaczany.

Józef Wiłkomirski często 
wracał do swojej młodości, 
jak np. w felietonie „Drażliwe 
tematy” (nr 96 Tygodnika DB 
2010 z 14 maja 2012 r.):

W czasie okupacji w War-
szawie, już jako piętnastoletni 
chłopiec w roku 1941 musia-
łem rozpocząć pracę zarobko-
wą, grając co wieczór na wio-
lonczeli w różnych zespołach 
kawiarnianych, czy rewiowych. 
Występowałem także na tzw. 
tajnych koncertach, co oczy-
wiście groziło aresztowaniem 
i wysłaniem - w najlepszym 
razie - do obozu koncentracyj-
nego. Jednocześnie uczyłem 
się, wiedząc, że kiedyś skoń-
czy się wojna i trzeba będzie 
rozpocząć studia. Nie wdając 
się w biogra�czne szczegóły, 
wspomnę tylko, że w grudniu 
1945 wróciłem do Polski z je-
nieckiego obozu, do którego 
zostałem wywieziony po upad-
ku Powstania Warszawskiego. 
W tamtych czasach wolno było 
studiować w trybie stacjonar-

nym i jednocześnie pracować 
na pełnym etacie. Ja zacząłem 
już w roku 1948. I tak grałem 
na wiolonczeli najpierw w Fil-
harmonii Łódzkiej, a potem w 
Operze Warszawskiej. Studio-
wałem równolegle na Uniwer-
sytecie i w Wyższej Szkole Mu-
zycznej. I głodowałem! Pensje 
były bowiem nędzne. Parę mie-
sięcy przed dyplomem (była to 
wiosna 1950 roku) miałem sta-
łe krwotoki z nosa i tak znacz-
ne osłabienie, że lekarz akade-
micki powiedział bez ogródek: 
albo pan zacznie odżywiać się 
normalnie, albo nie dotrwa pan 
do dyplomu. Cóż było robić? 

Wziąłem dodatkową pracę. 
Dlaczego o tym piszę? Bo przez 
całe życie złościli mnie ludzie, 
którzy potra�ą tylko jęczeć, 
narzekać, płakać, „biadolić”. 
Wszystko i wszystkich obwi-
niają za swoje rzeczywiste lub 
urojone niepowodzenia. Jak ja 
to określam: nie potra�ą nawet 
naprawdę chcieć. Ale to tylko 
uwaga na marginesie. (…) Ja 
osobiście mogłem, jako kom-
batant, przejść na wcześniejszą 
emeryturę już w wieku 60 lat. 
To znaczy w roku 1986. A prze-
szedłem dopiero w roku 2005, 
mając 79 lat! I tylko dlatego, że 
pomimo sprzeciwu niemal ca-

łej załogi, ówczesne pisowskie 
władze chciały się pozbyć nie-
wygodnego dyrektora.

- Uroczystości pogrzebowe 
Józefa Wiłkomirskiego odbędą 
się 18 sierpnia br. na Cmenta-
rzu Powązkowskim w Warsza-
wie. Będzie to uroczystość o 
rodzinnym charakterze. Tra-
dycyjne pożegnanie zmarłego 
nastąpi 16 sierpnia o godz. 
18.00 na pl. Magistrackim 1 w 
Wałbrzychu. Każdy mieszka-
niec Wałbrzycha, który chce 
oddać hołd Mistrzowi, będzie 
mógł dokonać tego w tym 
dniu. Na placu przed ratuszem 
stanie urna z prochami zmar-
łego oraz zostanie wystawiona 
księga kondolencyjna. Prosimy 
o nieprzynoszenie kwiatów 
(wiązanek i wieńców). Zgodnie 
z wolą rodziny zmarłego prosi-
my, aby pieniądze przekazać na 
rzecz Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej - Hospicjum 
w Wałbrzychu, którego wolon-
tariusze będą obecni na pla-
cu – mówi Edward Szewczak, 
Rzecznik Prasowy Prezydenta 
Wałbrzycha.

Na stronie 2 przypominamy 
jeden z felietonów Józefa Wił-
komirskiego.

(RED)
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Głęboko poruszone odejściem

Maestro

Józefa Wiłkomirskiego
wielkiego patrioty, uczestnika Powstania Warszawskiego,

człowieka kultury,

założyciela oraz wieloletniego dyrektora 

Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

składamy serdeczne wyrazy wsparcia i otuchy

żonie Małgorzacie Wiłkomirskiej oraz córce Wiośnie.

Pełne smutku

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Senator RP

Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP

NE K RO LOG

Należę do pokolenia, któ-
re w latach wojny przeżyło w 
Polsce głód i chłód. Walczyło 
o wolność i cierpiało w wię-
zieniach i obozach. A potem, 
po 1945 r., w ciężkich warun-
kach uczyło się i pracowało. 
Odbudowało zniszczony kraj: 
domy, mosty, drogi, koleje, a 
także naukę, oświatę, kulturę, 
służbę zdrowia. I, co najważ-
niejsze, zachowało radość 
życia. W przeciwieństwie do 
następnych pokoleń, które są 
skłonne do narzekań i obar-
czania wszystkich winą za 
swoje takie czy inne niepo-
wodzenia. Oczywiście celowo 
upraszczam i uogólniam, aby 
wyostrzyć problem, ponieważ 
– jak wiadomo – w każdym 
pokoleniu znaleźć można za-
równo entuzjastów jak i mal-
kontentów.

Ja sam, pomimo dolegli-
wości związanych z wiekiem 
i licznymi chorobami, zacho-
wałem to co nazywa się ra-
dością życia. Życia, w każdym 
jego przejawie. I temu właśnie 
chciałbym poświęcić dzisiej-
szy felieton. Z całym przeko-
naniem twierdzę bowiem, że 
można się cieszyć z każdego 
dnia. Wystarczy tylko uświa-

domić sobie, że człowiek ma 
tylko jedno życie. Ta świado-
mość była i jest do dziś pod-
stawą mojego stosunku do 
otaczającej mnie rzeczywi-
stości i do ludzi. Wszystkich: 
bliskich i dalekich, znanych i 
nieznanych, dobrych i złych. 
Jeżeli jestem pewny, że mam 
tylko jedno życie – to nie ule-
ga wątpliwości, że muszę je 
jak najlepiej wykorzystać. A 
to oznacza, że szkoda tracić 
choćby jednej godziny na 
jałowe narzekania, na nicnie-
robienie i przede wszystkim 
na złość, zazdrość, nienawiść. 
Że już nie wspomnę o działa-
niu na szkodę innych ludzi. W 
tym miejscu pozwolę sobie 
przypomnieć stare i banalne 
powiedzenie „życie jest pięk-
ne”. Bynajmniej! Nie jest wcale 
piękne, ale jest jedyne i to my 
sami możemy uczynić je pięk-
nym. A czym? Nadaniem mu 
jego wartości.

Jest takie, również stare i ba-
nalne powiedzenie „życie nie 
ma sensu”. Oczywiście! Trudno 
bowiem odnaleźć sens w łań-
cuchu następujących zdarzeń: 
narodziny – dorastanie – cho-
roby – starość – śmierć. Ale 
ograniczając życie tylko do 

takich biologicznych zdarzeń, 
gubimy prawdziwy sens ży-
cia i jego immanentną cechę: 
wartość. A tą fundamentalną 
wartością naszego życia jest to, 
co możemy zrobić dla innych 
ludzi. I zapewniam Państwa, 
że ta świadomość dawała mi 
przez całe życie ową tytułową 
radość. I energię do działania.

Proszę rozejrzeć się dooko-
ła. Czyż to co widzimy nie może 
dostarczać nam wielu radości? 
Nie pozwólmy, aby codzienne 
trudności pozbawiły nas moż-
liwości cieszenia się na przy-
kład z widoku drepczącego z 
poważną miną malucha. Albo 
śmiesznych skoków jakiegoś 
szczeniaka. Ja sam wyszukuję 
w otaczającym mnie świecie 
rzeczy dające mi radość. Cieszę 
się z możliwości przeczytania 
nowej, dobrej książki. Nic mi 
nie zastąpi obcowania z uta-
lentowanym autorem, który 
poszerza moje widzenie i ro-
zumienie świata. A ile przyjem-
ności dostarcza mi słuchanie 
wielkiej muzyki w wykonaniu 
znakomitego artysty. Albo 
kontakt z arcydziełem drama-
turgii interpretowanym przez 
wspaniałego aktora. Znajduję 
też radość w zjedzeniu wy-

śmienitej potrawy, widoku roz-
kwitłego kwiatu, urodzie pej-
zażu, majestacie gór i morza. 
A jak głęboka, pełna uniesienia 
może być radość obcowania z 
arcydziełami malarstwa, rzeźby 
i architektury.

Dość tych wyszczególnień. 
Przyznaję, mogą być i są tra-
gedie, które pozbawiają czło-
wieka radości życia. Choroba, 
cierpienie i śmierć bliskiej 
osoby, beznadziejna sytuacja 
materialna, utrata dachu nad 
głową. I to wszystko bez jego 
winy. Odwieczny dylemat. Czy 
możemy odczuwać radość ży-
cia, wiedząc o nieszczęściach 
innych ludzi? Nie znam odpo-
wiedzi na tak postawione pyta-
nie. Nie znaleźli jej również naj-
więksi myśliciele od tysięcy lat.

Ja sam nauczyłem się czer-
pać radość z samego faktu, że 
żyję. I to mi musi czasami wy-
starczyć. Moim zdaniem należy 
w ten czy inny sposób robić co-
kolwiek pożytecznego dla lu-
dzi, a nie wykonywać pustych 
gestów i wznosić bezsensow-
nych okrzyków. I będę się na-
dal starać, aby żadna choroba 
i żaden polityk nie pozbawili 
mnie radości życia.

Napisane 14 grudnia 2012 r.

Józef Wiłkomirski:

Radość życia

NE K RO LOG

Serdeczne wyrazy współczucia

rodzinie oraz wszystkim bliskim

Maestro 

Józefa Wiłkomirskiego

składa zespół Tygodnika DB 2010

W dniach 27–28 lipca br. 
Sztolnie Walimskie odwie-
dził Adam Grębowicz - syn 
Hieronima Grębowicza, jed-
nego z ostatnich ocalałych 
robotników przymusowych 
pracujących przy budowie 
kompleksu Riese.

Hieronim Grębowicz tra�ł 
do Walimia (niem. Wüstewal-
tersdorf)  jesienią 1943 r. i zo-
stał ulokowany w zbiorczym 
obozie nr 1, tzw. Gemeinscha-
ftslager, który utworzono w ha-
lach produkcyjnych zakładów 
lniarskich Websky, Hartmann 
& Wiesen AG. Hieronim Grę-
bowicz brał udział w początko-
wym etapie  prac związanych 

z budową kompleksu Riese w 
Górach Sowich. Wiosną 1944 
roku Panu Hiernimowi uda-
ło się uciec z obozu. Adam 
Grębowicz przywiózł pozdro-
wienia od swojego taty, który 
ze względu na swój wiek (w 
tym roku Hieronim Grębowicz 
skończył 95 lat) nie jest już w 
stanie osobiście odwiedzić Wa-
limia.

O swoich wojennych lo-
sach Hieronim Grębowicz 
opowiada w poniższym �l-
mie: https://www.youtube.
com/watch?v=cI1KjxBo_WI, 
https://www.youtube.com/
watch?v=zaaMGcKR0Zo

(AM)

Niezwykłe 
pozdrowienia
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

8 sierpnia - BOLESŁAWIEC, 9 sierpnia - WROCŁAW,
10 sierpnia - LUBIN i GŁOGÓW, 11 sierpnia - WAŁBRZYCH

Zapisy i informacje: 

784 609 208, 693 788 894 

Od środy 29 lipca i przez 
kilka następnych dni, od sa-
mego rana, mieszkańcom 
ulicy Fortecznej i Senator-
skiej w Wałbrzychu towarzy-
szył monotonny dźwięk spa-
linowych kos i warkot silnika 
traktora ciągnącego specjal-
ne urządzenie koszące trawy, 
które miejscami nie tyle ją 
kosiło, co wyrywało z korze-
niami, pozostawiając piasz-
czyste placki. Budzi to moje 
spore zdumienie, ponieważ 
byłem święcie przekonany, 
że zarówno władze miasta, 
jak i Spółdzielnia Podzamcze 
odstąpiły od barbarzyńskie-

go zwyczaju niszczenia zielo-
nych placów Wałbrzycha, a w 
tym przypadku, największej 
dzielnicy mieszkaniowej, 
jaką jest Podzamcze.

Zadzwoniłem więc do wła-
ściwej komórki organizacyj-
nej tej spółdzielni z pytaniem: 
dlaczego niszczone są zielone 
place i skwery dzielnicy, czyli 
dlaczego spółdzielnia niszczy 
to, co od jakiegoś czasu jest 
oczkiem w głowie nie tylko 
wielu wałbrzyszan, Polaków, 
ale również mieszkańców całej 
kuli ziemskiej? Dlaczego po-
dejmuje kurs sprzeczny z waż-
nym elementem wszystkich 

Tadeusz wajchę przełóż

proekologicznych programów 
Unii Europejskiej i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych?

Od mojej rozmówczyni do-
wiedziałem się, że wszystko jest 
w porządku, bo �rma mordują-
ca zieleń działa na podstawie 
umowy zawartej z zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej Po-
dzamcze, a więc koszenie traw 
i wszystkiego co między nimi 

rośnie jest legalne, bo realizo-
wane na podstawie umowy 
zawartej ze spółdzielnią. No 
cóż, mnie nie obchodziło to, 
czy �rma zawarła ze spółdziel-
nią umowę, mnie zdumiało to, 
że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Podzamcze takie umowy do-
tąd zawiera. Umowy, które po-
zwalają niszczyć nie tylko samą 
zieleń, ale też wszystko to, co 

dzięki niej żyje, co �ltruje nasze 
coraz bardziej brudne powie-
trze, zatrzymuje w glebie wodę 
i na koniec daje ulgę naszym 
zmęczonym oczom.

Komu i dlaczego przeszka-
dzają zielone łąki, które miesz-
kańcy mogą oglądać codzien-
nie ze swoich okien i balkonów, 
albo podczas spacerów, cie-
sząc wzrok nie tylko zielenią 
ale i barwą różnego kwiecia? 
Cóż z tego, że dzikiego? W tym 
właśnie ich cały urok. Koszenie 
traw i kwiatów, to niszczenie 
całej podstawowej i niesamo-
wicie różnorodnej biosfery, bez 
istnienia której łańcuch życia 
zostanie bezpowrotnie prze-
rwany. Czas zatem najwyższy, 
aby władze spółdzielni obrały, 
dla dobra nas wszystkich, bar-
dziej proekologiczny kurs, a że 
z jej prezesem znamy się od lat, 
to pozwolę sobie na pewną po-
ufałość, rzucając hasło: Tade-
usz, wajchę przełóż!

Skalę poczynionych znisz-
czeń, widać na załączonych pro 
memoriam fotogra�ach, wyko-
nanych dzień po tej małej apo-
kalipsie. To, co na nich zielone, to 
pas gruntu należący do wspól-
noty mieszkaniowej, będący 
poza zasięgiem niszczycielskiej 
działalności spółdzielni. A więc?

Janusz Bartkiewicz

Stop grypie
Gmina Walim organizuje akcję 
bezpłatnych szczepień przeciw 
grypie. - Akcja jest adresowana 
do osób z grupy największego 
ryzyka, czyli w wieku powyżej 65 
roku życia i zameldowanych na 
terenie Gminy Walim. Obowiąz-
kowe jest wcześniejsze zgłosze-
nie. Zgłoszenia przyjmujemy do 
28.08.2020 r.  pod numerem tele-
fonu: 74 84 94 345, 604 108 858  
w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Walim – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Dożynki gminne 
w ograniczonym 
zakresie
- Dożynki Gminne w Gminie 
Czarny Bór zostaną w tym roku 
ograniczone do dziękczynnej 
mszy świętej, która zostanie 
odprawiona 30 sierpnia 2020 
r. (niedziela) o godz. 12.00 w 
kościele Para�alnym w Witko-
wie. Po nabożeństwie zostanie 
rozstrzygnięty konkurs na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. 
Dolnośląskie Święto Pieroga w 
tym roku się nie odbędzie. Za-
praszam sołectwa do udziału w 
konkursie wieńca dożynkowego, 
którego regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej gminy – 
mówi Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

(JJ)
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Tarcza antykryzysowa 

– zmiany we wnioskach 

i umowach 
W związku ze zmianą przepisów prawa 

w zakresie tarczy antykryzysowej zapraszamy 

do zapoznania się z nimi na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl

R E K L AMA

W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwalifi kowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej, 

ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce 
i relaksacji,

• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela 
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej 
(indywidualnie dostosowanej do możliwości 
podopiecznych),

• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia 
i odwiezienia do domu

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
                  Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy Dzienny Dom Pobytu 
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu 
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl

R E K L AMA

Jeden z moich klientów 
znalazł się w niecodziennej 
sytuacji. Pojechał odwiedzić 
dalszą rodzinę. Zwykły week-
endowy wyjazd, jakich w życiu 
wiele. Rano, następnego dnia 
po przyjeździe, ze zdziwieniem 
zauważył na dachu swojego 
samochodu sporej wielkości 
gałąź drzewa. Najwyraźniej 
ułamała się w nocy i spadła 
akurat na jego pojazd. Klient 
zdjął konar ze swojego dachu 
i w tym momencie zauważył 
jedno większe i kilka mniej-
szych wgnieceń w dachu swo-
jego samochodu. Wiedział już, 
że nie obejdzie się bez wizyty 
w warsztacie samochodowym. 
Nie spodziewał się jednak, że 
koszt naprawy będzie dużo 
wyższy niż kilkaset złotych. Nie-
stety, nie zrobił nic by zebrać 
dowody na to, kiedy, gdzie i co 
spowodowało uszkodzenie da-
chu. O zdarzeniu nawet nie po-
informował wówczas rodziny, 
nie chcąc jej denerwować. Do 
samego zaś warsztatu wybrał 
się kilkanaście dni po zdarze-
niu i dopiero wówczas dowie-
dział się o wysokości rachunku 
za naprawę.

Uzyskanie odszkodowania 
za uszkodzony przez drzewo 
pojazd wymaga podjęcia okre-
ślonych czynności, sprowa-

dzających się do zebrania jak 
największej ilość dowodów. 
Przede wszystkim konieczne 
jest dokładne udokumento-
wanie zdarzenia. Można tego 
dokonać poprzez zrobienie 
zdjęć czy nakręcenie �lmu te-
lefonem komórkowym. Zdję-
cia dobrze jest zrobić z róż-
nych kątów i odległości. Jeżeli 
mamy możliwość zidenty�ko-
wać drzewo, z którego gałąź 
się ułamała, również i je należy 
sfotografować. Z wykonanych 
�lmów i zdjęć powinno wyni-
kać, że to z określonego drze-
wa, na stojący w danym miej-
scu pojazd, spadł konar, który 
pojazd uszkodził. Oczywiście 
po usunięciu konara należy 
udokumentować uszkodzenia 
przez niego spowodowane. 
Jeżeli sam konar nie jest za 
duży, w miarę możliwości war-
to go zabezpieczyć np. wkła-
dając do bagażnika.

Ważny może okazać się 
przedział czasowy pomiędzy 
zaparkowaniem a powrotem 
do pojazdu i dostrzeżeniem za-
istniałej szkody. Warto spraw-
dzić czy w pobliżu jest sklep, 
plac budowy, jakiekolwiek 
inne miejsce gdzie mogą być 
zainstalowane kamery monito-
ringu lub gdzie pracują ludzie, 
którzy mogli coś zauważyć. 

Odwiedzenie tych miejsc i roz-
pytanie, czy ktoś coś widział, 
słyszał lub dysponuje zapisem 
monitoringu może przynieść 
nieoczekiwanie dobre efek-
ty. Jeżeli znajdzie się świadek 
zdarzenia, warto uzyskać przy-
najmniej jego numer telefonu, 
a najlepiej także imię i nazwi-
sko. Jedną z czynności, którą 
warto wykonać, jest wezwanie 
policji. W przeciwieństwie do 
kolizji drogowej, sporządzona 
na miejscu zdarzenia przez po-
licjanta notatka, nie przesądza 
o niczyjej winie. Stanowi ona 
jednak potwierdzenie, że dane 
zdarzenie rzeczywiście miało 
miejsce.

Za szkody spowodowane 
przez drzewo odpowiada wła-
ściciel (lub zarządca) terenu, 
na którym owo drzewo stoi, 
gdyż ma obowiązek dbać o 
stan drzew, które na jego tere-
nie się znajdują. To właśnie do 
obowiązków właściciela lub za-
rządcy należy zabezpieczanie, 
leczenie lub usuwanie drzew 
chorych, spróchniałych, stwa-
rzających zagrożenie. Winą 
zarządcy będzie zaniechanie 
podjęcia działań, gdy były one 
wymagane.

Rodzi się pytanie: jak stwier-
dzić czy drzewo było chore, 
spróchniałe, czy nieprawidło-

wo zabezpieczone? Innymi 
słowy: czy, a jeżeli tak, to jakie 
działania zabezpieczające po-
winny być podjęte? Specjalistą 
z zakresu drzew i ich stanu jest 
dendrolog. Dendrolodzy po-
siadają odpowiednią wiedzę, 
by stwierdzić, czy zaniedbanie 
właściciela lub zarządcy terenu 
(np. niewycięcie drzewa, które 
było spróchniałe) przyczyniło 
się do powstania szkody. Adre-
sy i numery telefonów biegłych 
dendrologów można znaleźć 
w Internecie. Opinia dendrolo-
ga ma bardzo duże znaczenie 
dowodowe i może w procesie 
sądowym przechylić szalę na 
korzyść poszkodowanego. Nie 
zawsze, co prawda, jest moż-
liwy natychmiastowy przyjazd 
biegłego na miejsce zdarzenia 
– wówczas należy z biegłym 
ustalić, kiedy taki przyjazd jest 
możliwy i jakie kroki trzeba 
podjąć, by zabezpieczyć po-
trzebne biegłemu do wydania 
opinii dowody oraz informacje. 
Jeżeli drzewo zostało już usu-
nięte, to nie jest wykluczone, 
że biegły wyda opinię w opar-
ciu o wcześniej sporządzoną 
dokładną dokumentację foto-
gra�czną.

Nie w każdej sytuacji właści-
ciel lub zarządca terenu będzie 
podnosił odpowiedzialność za 

Prawo w pigułce: odszkodowanie za uszkodzony przez drzewo samochód
wyrządzone przez 
złamane drzewo 
szkody. Będzie tak 
np. gdy zdarzenie 
zostanie wywoła-
ne przez tzw. siłę 
wyższą, a więc 
zdarzenie nagłe i 
nieprzewidywal-
ne, na które nikt 
nie ma wpływu. 
Takim zdarze-
niem może być, 
między innymi, 
wyjątkowo silna 
wichura. Wówczas 
w zasadzie nie ma 
możliwości stwier-
dzenia winy wła-
ściciela czy zarząd-
cy terenu i tym 
samym uzyskania 
odszkodowania. 
Może się jednak 
zdarzyć tak, że 
drzewo było chore i przewró-
ciło się w wyniku wichury, któ-
ra nie połamałaby zdrowego 
drzewa. Biegły dendrolog jest 
w stanie stwierdzić, czy stan 
drzewa przyczynił się do jego 
ułamania, a wówczas spra-
wa odszkodowania pozostaje 
otwarta.

O zapłatę za poniesioną 
szkodę należy wystąpić do wła-
ściciela lub zarządcy terenu, na 

którym rośnie drzewo, które 
szkodę wyrządziło. Gdy nie bę-
dzie chciał zapłacić, konieczne 
będzie pozwanie go do sądu. 
To powód musi udowodnić 
swoje roszczenie, więc im wię-
cej uda się zebrać dowodów, 
tym większe szanse na wygra-
nie takiej sprawy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ

przedszkola@onet.pl

Nauka oparta na programie „Dar zabawy”
Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy 
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem • Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody • Tańce

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

Kilka dni po pierwszej roz-
mowie, Wojciech Pyłka za-
dzwonił do mnie ponownie z 
informacją, że całość akt pro-
cesowych będę mógł otrzymać 
od jego pełnomocnika, któ-
remu już udzielił stosownych 
uprawnień. Zapytał się też, 
czy mógłbym go odwiedzić w 
Areszcie Śledczym w Świdnicy, 
gdzie odbywa wyrok, ponie-
waż chciałby porozmawiać w 
bardziej kon�dencjonalny spo-
sób, gwarantujący nam obojgu 
całkowitą poufność. Zgodziłem 
się i po jakimś czasie odbyłem 
kilka niedozorowanych spo-
tkań, podczas których nie tyl-
ko mogłem go wysłuchać, ale 
także ocenić, jak zachowuje się 
w bezpośrednim kontakcie z 
kimś, kogo wcześniej nie znał. 
Chciałem po prostu wiedzieć, 
czy będzie starał się mnie „cza-
rować”, by przekonać do sie-
bie na tyle, abym zechciał mu 
zaufać, czy też będzie zacho-
wywał się w sposób naturalny. 
O ile w ogóle w taki sposób 
zachowywać się może ktoś, 
kto od 11 lat siedzi za kratami 
bez prawa do przepustki, ze 
świadomością, że siedzi za fri-
ko, czyli tylko dlatego, iż ktoś 
postanowił go tam wsadzić dla 
realizacji własnych celów.

Nie ukrywam, że poza gło-
śną sprawą Tomasza Komen-
dy z Wrocławia, przypadków 

Janusz
Bartkiewicz

W sidłach prawa (2)
przypisywania komuś czynów 
przestępczych znam osobiście 
dziesiątki, przez co moja wiara 
w obiektywizm działania po-
licji, prokuratury i sądów już 
dawno uleciała w kosmiczny 
niebyt. Również łatwiej było 
mi uwierzyć w to, co mi Wojtek 
opowiadał (po jakimś czasie 
zaproponowałem mu skró-
cenie dystansu), bo przecież 
sam się przed laty przez ćwierć 
wieku obracałem w środowi-
sku wałbrzyskich (i nie tylko) 
policjantów, ale też osobiście 
poznałem wiele spraw, w któ-
rych sprawcy byli – jak to się 
w naszym żargonie mówiło 
– drukowani. Czyli oskarżani i 
skazywani na podstawie spre-
parowanych dowodów i fał-
szywych świadków, co po 2005 
roku stało się już wręcz plagą, 
opisywaną i pokazywaną w 
różnych środkach masowego 
przekazu.

Podczas jednego z naszych 
spotkań, zadałem mu pyta-
nie: dlaczego w protokołach 
z jego przesłuchania nie ma 
żadnej informacji dotyczącej 
tego, co robił w dniu i w cza-
sie, w którym - według policji, 
prokuratury i sądu - dokonano 
zabójstwa Janusza Laskowskie-
go (nazwisko zmienione – dop 
red.) czyli osoby, którą opisuje 
jako swojego bardzo bliskiego 
kolegę. Przyznam, że mnie - 
byłego policjanta, który przez 
całe swe policyjne życie zajmo-
wał się ujawnianiem sprawców 
zbrodni zabójstw i przedsta-
wianiem im dowodu ich winy 
- bardzo ten fakt dziwił, ponie-
waż trudno sobie wyobrazić, 

aby ktoś będąc podejrzanym o 
najcięższe przestępstwo, prze-
słuchującym funkcjonariuszom 
już na „dzień dobry” nie podał 
swego alibi, a ci w sposób for-
malny – czyli zapisany w doku-
mentach procesowych – tego 
nie sprawdzili. A w dokumen-
tach tych nie znalazłem ani 
jednego zdania na ten temat, 
ani jednego przesłuchania 
świadków, którzy byliby pytani 
na okoliczność, co podejrzany 
(a następnie oskarżony) robił w 
dniu zabójstwa. Wyglądało to 
tak, jakby organów ścigania i 
sprawiedliwości w ogóle to nie 
obchodziło…

Wojtek wytłumaczył mi, że 
on mówił gdzie był i co robił, 
ale policjanci żądali jedynie 
tego, aby się przyznał, a ponie-
waż nie chciał tego uczynić, to 
spuścili mu takie lanie, że jego 
twarz przez długi czas mogła 
służyć za dowód popełnienia 
przestępstwa. Ale nie tego, 
które mu zarzucano. Trochę się 
zdziwiłem, ponieważ zarzut zo-
stał postawiony mu przez pa-
nią prokurator, która powinna 
na ten widok zareagować, ale i 
o tym w aktach ani śladu. Wów-
czas usłyszałem odpowiedź, 
abym zwrócił się do Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
z pytaniem: dlaczego po za-
trzymaniu, albo przynajmniej 
po tymczasowym aresztowa-
niu, które nastąpiło na drugi 
dzień, Wojciechowi Pyłce nie 
wykonano tzw. fotogra�i sy-
gnalitycznych? Wykonuje się 
je zawsze w dniu pierwszych 
czynności wobec osób, którym 
postawiono zarzuty przestęp-

stwa kryminalnego, wraz z 
pobraniem odcisków palców. 
Dlaczego w jego przypadku 
wykonano je po dosyć długim 
czasie od dnia postawienia 
zarzutów? Wojtek twierdzi, 
że fotki zrobiono mu dopiero 
wtedy, kiedy jego twarz już w 
miarę przyzwoicie wyglądała. 
A ja wiem, że można to spraw-
dzić, jak długo jego akta będą 
w archiwum.

Przyznam, że nie miałem 
problemów z tym, aby mu 
uwierzyć, ponieważ sam wie-
lokrotnie widziałem na własne 
oczy „dzieło” niektórych wał-
brzyskich policjantów, którzy 
nie tylko wręcz katowali za-
trzymanych i podejrzanych, ale 
zdarzało się, że wysyłali ich na 
tamten świat, co np. ostatnio 
prawomocnym już wyrokiem 
potwierdził Sąd Okręgowy w 
Świdnicy. A ja znam też dwa 
przypadki, w których wałbrzy-
ska prokuratura uznała, że 
śmiertelne obrażenia, jakich 
doznała osoba przebywająca w 
policyjnej izbie zatrzymań, były 
spowodowane… upadkiem 
z pryczy. Pryczy, której wyso-
kość liczy chyba nie więcej niż 
80 -100 cm. Nie wspomnę już 
o tym, że osobiście widziałem, 
jak wyglądał po tzw. rozpyty-
waniu pewien podejrzewany 
(nawet później tymczasowo 
aresztowany) o zabójstwo nie-
letniej Karoliny Ż. z Podzamcza 
(2002 rok), którego trzeba było 
zwolnić, jak udało się zatrzy-
mać na podstawie dowodów 
z DNA właściwego sprawcę. A 
on się tym "rozpytującym" go 
policjantom przyznał. Przyznał 

się do zabójstwa, którego nie 
dokonał! Doskonale pamiętam, 
kto go wówczas w komendzie 
na Mazowieckiej „rozpytywał”. 
Albo jak po zatrzymaniu wy-
glądała twarz Jacka Doleżała z 
Lichenia (zezwolił na używanie 
nazwiska), którego w Szczaw-
nie-Zdroju za wykroczenie 
zatrzymali wałbrzyscy stróże 
prawa, z których jeden (cho-
ciaż na razie nieprawomocnie) 
został już skazany za pobicie 
osoby zatrzymanej. Nie będę 
już przywoływał innych zna-
nych mi tego rodzaju historii, 
ani też gehenny znanego w 
całej Polsce Tomasza Komendy 
z Wrocławia. Wystarczy, że po-
wiem, iż Wojtkowi uwierzyłem, 
albowiem dzięki temu potra�ę 
zrozumieć, dlaczego w proto-
kołach przesłuchania nie ma 
ani jednego zdania na temat 
jego alibi na czas zabójstwa 
i ani jednego przesłuchania 
jakiegokolwiek świadka na te 
okoliczności. Po prostu on się 
nie przyznawał, opowiadał o 
swym alibi, ale zapisanie tego 
nie było przesłuchującym na 
rękę, ponieważ musieliby to 
o�cjalnie sprawdzić. Bo jeżeli 
w protokole znalazłoby się ta-
kie wyjaśnienie, to musiałoby 
ono zostać również protokolar-
nie obalone. A w protokołach 
przesłuchań Pyłki odnotowano 
tylko jego wyjaśnienia doty-
czące tego, co robił na dwa dni 
przed zdarzeniem i nic więcej. 
Ale nawet i to nie zostało do 
końca sprawdzone, poza jed-
nym przypadkiem, który póź-
niej pozwolił mi odkryć w tych 
aktach jego alibi, którego nikt 

wcześniej – z rożnych powo-
dów- dostrzec nie chciał.

Najbardziej zaskakującym 
dla mnie zapewnieniem Wojtka 
było jego twierdzenie, że noc 
kiedy miało zostać popełnione 
zabójstwo Janusza Laskowskie-
go, spędził w Policyjnej Izbie 
Zatrzymań (obecnie Pomiesz-
czenie Dla Osób Zatrzymanych) 
KMP w Wałbrzychu, czego - 
niestety - nie udało mi się udo-
wodnić, chociaż dalej twierdzę, 
że w tej sprawie tłumaczenie 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu absolutnie 
mnie nie przekonuje. Będzie o 
tym mowa w jednym z kolej-
nych odcinków. Na razie tylko 
wspomnę, że na temat feralnej 
nocy nie przesłuchano (do dnia 
wyroku) ani ojca, ani matki, ani 
jego brata, chociaż matka twier-
dzi, że to ona wezwała tej nocy 
policję, która nietrzeźwego 
Wojtka zabrała z mieszkania i 
zatrzymała na ul. Mazowieckiej 
w Wałbrzychu do wytrzeźwie-
nia. Takich dziwnych „przypad-
ków” w całym śledztwie, zleco-
nym V Komisariatowi Policji w 
Wałbrzychu – uwaga: w sprawie 
zabójstwa !!! - jest co niemiara, o 
czym będzie mowa w pozosta-
łych odcinkach tej opowieści.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności - 1, został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 6.2020 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 
dnia  11 września 2020 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

Remont i utrudnienia
• Trwa przebudowa ulicy Dol-
nej oraz częściowo ulicy Prze-
jazd w Mieroszowie. Środki 
�nansowe w wysokości 80 
procent wartości inwestycji zo-
stały pozyskane przez Gminę 
Mieroszów z budżetu państwa 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych, a pozostałe 20 
procent stanowią środki wła-
sne z budżetu gminy. Zakres 
prac spowodował utrudnienia 
komunikacyjne na remonto-
wanych odcinkach.

Frydland przekazał wóz 
strażakom
• W Urzędzie Miejskim w Mie-
roszowie gościła delegacja 
Friedlandu w Niemczech. Bur-
mistrz Andreas Friedrichs wraz 
z żoną oraz przedstawiciela-
mi miasta, przekazali Gminie 
Mieroszów - za symboliczne 1 
euro - wóz strażacki, który bę-
dzie służył Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym oraz wszystkim 
mieszkańcom gminy. W trakcie 
spotkania obie strony wymie-
niły także wiele informacji na 
temat bezpieczeństwa oraz 
rozwoju wzajemnych relacji. 

Niszczą lasy
• Do Urzędu Miejskiego w 
Mieroszowie docierają infor-
macje na temat bezprawnego 
wjeżdżania przez użytkowni-
ków quadów i motocykli do 
lasów w okolicach Sokołow-
ska oraz w innych miejscach 
Gminy Mieroszów. Tego typu 
„sport” niesie za sobą wiele 
negatywnych skutków: nisz-
czone są ścieżki rowerowe, 
spacerowe i otaczająca nas 
przyroda; narażane są na 

bezpośrednie zagrożenie 
osoby korzystające ze ście-
żek pieszo i na rowerach oraz 
zwierzęta, które są straszone 
i narażane na niebezpieczeń-
stwo. W związku z tym Gmi-
na Mieroszów zwróciła się z 
prośbą do: Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu, 
Komendanta Komisariatu Po-
licji w Boguszowie - Gorcach, 
Nadleśnictwa Wałbrzych oraz 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych aby w dniu 19 sierpnia 
br zorganizować spotkanie 
w celu wypracowania najbar-
dziej skutecznych metod wal-
ki z tym wandalizmem.

Każdy maskę nosi
• Grupa Nieformalna „Miero-
szowskie Rękodzieło” rozpo-
częł pracę nad swoim pro-
jektem „Senior bardzo prosi: 
każdy maskę nosi!”. Autorki 
projektu: Jadwiga Jurkin, 
Krystyna Łozowska i Barbara 
Bukowska-Matusiewicz, dzięki 
Stowarzyszeniu Społeczno 
– Kulturalnemu Granica i pro-
gramowi „Działaj Lokalnie”, 
pozyskały środki na kontynu-
ację działań rozpoczętych już 
na początku pandemii i będą 
teraz - wspólnie z pozostały-
mi członkiniami grupy - szyć 
maseczki ochronne oraz torby 
ekologiczne, na potrzeby Gmi-
ny Mieroszów. Projekt został 
do�nansowany ze środków 
programu Działaj Lokalnie Pol-
sko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie w Lubawce.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

Pociągiem 
do Adrspachu
- Aby wybrać się do Adrspa-
chu, strona czeska proponu-
je przejazd przez Mezimesti 
na parking do Teplic nad 
Metują, a stamtąd co pół go-
dziny odjeżdża do Adrspa-
chu pociąg. Przypominam, 
że przejazd z Mieroszowa do 
Adrspachu przez ul. Kwiatową 
to bardzo wąska droga, a na 
miejscu występują problemy 
z zaparkowaniem samochodu. 
Strona czeska informuje rów-
nież o pracach drogowych w 
Teplicach nad Metują (droga 
jest zamknięta w kierunku Ad-
rspachu) – informuje Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
Do Mezimesti można także do-
jechać autobusem lub szyno-
busem.

(RED)

Z przewodnikiem 
po Sokołowsku
Lokalna Organizacja Tury-
styczna Aglomeracji Wał-
brzyskiej w ramach akcji #od-
krywajlokalnie organizuje 
wycieczkę z przewodnikiem 
po Sokołowsku. Miejsce zbiór-
ki: Skwer Kieślowskiego (Ryne-
czek w Sokołowsku) - 8.08.2020 
r. o godz. 11.00. - Dlaczego 
Sokołowsko było nazywane 
śląskim Davos, w którym domu 
mieszkał reżyser Krzysztof 
Kieślowski, dlaczego właśnie 
tu powstała cerkiew i gdzie 
ukryty jest cmentarz rodziny 
Römplerów? Na te pytania na 
pewno otrzymamy odpowiedź 
podczas spaceru z miejscowym 
przewodnikiem. Poznamy tak-
że historię Sanatorium dr Bre-
hmera, prawosławnej cerkwi 
pw. Św. Michała Archanioła i 
dowiemy się co jeszcze warto 
zwiedzić w malowniczej gmi-
nie Mieroszów. Planowany czas 
wycieczki – do 3 godzin. Udział 
w wycieczce jest bezpłatny, ale 
prosimy do dostosowanie się 
do aktualnych zaleceń sani-
tarnych. A już 15.08.2020 r. za-
praszamy do Jedliny – Zdroju 
– zachęcają Katarzyna Matuła 
z LOT AW.

(KM)

Aleja Miododajnych 
Lip
W Sokołowsku od było się 
uroczyste odsłonięcie Alei 
Miododajnych Lip im. ks. płk. 
Szymona Fedorońko. W 1940 
roku o�cer w sutannie został 
zamordowany przez NKWD w 
Katyniu.

(RED)

Trwa walka o życie 36-let-
niej wałbrzyszanki. Pani 
Karolina zbiera pieniądze na 
operację wycięcia złośliwe-
go nowotworu macicy, którą 
mogą przeprowadzić lekarze 
w Berlinie. – Niestety, Naro-
dowy Fundusz Zdrowia nie 
zrefunduje kosztów tej oper-
acji, dlatego proszę o wspar-
cie w zbiórce, która jest prow-
adzona pod adresem https://
pomagam.pl/karolawalczy 
- apeluje mama 16-letniego 
Fabiana, któremu trzy lata 
temu zmarł ojciec.

Do redakcji Tygodnika DB 
2010 przyszedł list:

- Mam na imię Karolina, 
mam 36 lat. Szóstego marca 
dowiedziałam się, że mam złoś-
liwego raka szyjki macicy. Je-
stem Wałbrzyszanką. Niestety, 
wielkość zmiany jest powyżej 
4 cm wraz z zajęciami. Jestem 
mamą 16-letniego syna. Trzy 
lata temu zmarł mój mąż, a dziś 
sama walczę o życie... Na począt-
ku załamałam się i pomyślałam: 

co teraz? Co z moim dzieckiem? 
On mnie bardzo potrzebuje! I 
postanowiłam: muszę walczyć, 
muszę żyć dla niego! Wszystkie 
moje plany zmieniły się w jeden 
cel – wyzdrowieć! Mój syn Fa-
bian długo nie wiedział o mo-
jej chorobie, bo bardzo bałam 
się mu o tym powiedzieć… Na 
początku płakał, później pow-
iedział, że nie chce iść do domu 
dziecka, a teraz wspiera mnie i 
mówi:

 - Mamo walcz!!! Razem 
pokonamy chorobę. Ja będę 
przy Tobie!

Kiedy ja płaczę on wyciera 
moje łzy, jest bardzo dzielny. 
Walczę o siebie i o Fabiana.

W szpitalu proponowano mi 
radioterapię, ale nie podejmą 
się operacji. Na początku pro-
ponowano mi prywatną klinikę 
w Warszawie, ale - niestety - i 
tam operacja nie będzie możli-
wa. Od niedawna pojawiła się 
nowa szansa w Berlinie. Wszyst-
ko jednak wiąże się z dużymi 
kosztami. Mój przypadek nie 

Wałbrzyszanka walczy o życie

mieści się w ramach refundacji 
NFZ, dlatego muszę sama zad-
bać o zebranie środków na lec-
zenie. Z góry dziękuję za każdą 
wpłaconą złotówkę.

Trzymajcie kciuki!
Karola

Czytelnicy Tygodnika DB 
2010 i portalu db2010.pl 
wielokrotnie wspomagali os-
oby potrzebujące wsparcia w 
tak trudnych sytuacjach. Na 
pewno i tym razem staną na 
wysokości zadania!

(RED)
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
+ SYLWESTER I 11 DNI
1300 ZŁ/OS Z WYŻYWIENIEM

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
5 dni I 4 noce I 1 os. 599 zł zamiast 799 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 699 zł zamiast 899 zł
Wyżywienie HB, wigilia świąteczna

SYLWESTER
4 dni I 3 noce I 1 os. 649 zł zamiast 999 zł
5 dni I 4 noce I 1 os. 769 zł zamiast 1100 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 809 zł zamiast 1200 zł
7 dni I 6 nocy I 1 os. 899 zł zamiast 1300 zł
Wyżywienie, zabawa sylwestrowa

           LATO 2020
Wyżywienie - śniadanie
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 189 zł zamiast 350 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 669 zł zamiast 986 zł

Wyżywienie – śniadanie + obiadokolacja
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 219 zł zamiast 450 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 739 zł zamiast 1249 zł

OPCJA Z WYCIECZKĄ DO PRAGI 
LUB SKALNEGO MIASTA LUB DVUR KRALOVE
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 299 zł zamiast 550 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 799 zł zamiast 1349 zł

Radna Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Ramona Bukow-
ska, wraz z Wałbrzyską Szko-
łą Jogi, zaprasza w każdą 
sobotę sierpnia na bezpłatne 
ćwiczenia jogi. Zajęcia będą 
rozpoczynają się o godz. 
9.00 w Parku Szwedzkim w 
Szczawnie-Zdroju.

W tym roku „Joga w Parku” 
obchodzi 10 urodziny. Uczest-
ników jubileuszowych zajęć 
uroczyście przywitali organi-
zatorzy zajęć relaksacyjnych w 
Parku Szwedzkim w Szczawnie 
– Zdroju. - Dziękujemy wszyst-
kim za wspólny relaks i zapra-
szamy na kolejne zajęcia. W 
każdą sobotę sierpnia o godz. 
9.00 rozpoczynamy prawdziwy 
wakacyjny relaks i atmosferę 
pełną pozytywnej energii. Za-

jęcia prowadzone są przez do-
świadczonych nauczycieli jogi. 
Przygoda z jogą w Szczawnie 
- Zdroju rozpoczęła się w 2010 
roku i trwa do dziś. Ideą Jogi w 
parku jest promocja zdrowego, 
aktywnego i naturalnego sty-
lu życia. Spotkania, to szansa 
na aktywny wypoczynek dla 
wszystkich chętnych i zapro-
szenie ich do wspólnej praktyki 
jogi. Do zajęć może dołączyć 
każdy, bez względu na wiek 
i sprawność �zyczną. Jest to 
szansa na ruch, relaks i kon-
takt z naturą dla mieszkańców 
miasta. Jest to też okazja do 
spotkania z innymi i spędzenia 
czasu w pozytywnej i przyja-
znej atmosferze – podkreślają 
organizatorzy „Jogi w Parku”.

(RED)

Joga w Parku Szwedzkim

Szlaki rowerowe, nordic 
walking, narciarstwa bie-
gowego i ścieżka zdrowia w 
Szczawnie–Zdroju – uzdrow-
iskowa gmina rozpoczyna 
realizację koncepcji rozwoju 
infrastruktury rekreacyjnej 
na swoim terenie.

- Gmina przystępuje do 
wprowadzenia w życie, a 
opracowanej w 2019 roku, 
koncepcji szlaków rowe-
rowych, nordic walking i 
narciarstwa śladowego w 
Szczawnie – Zdroju – mówi 
burmistrz Szczawna – Zdroju 
Marek Fedoruk. - Jesteśmy na 
etapie omawiania i wery�kacji 
koncepcji z jej autorem. Do-
kument wymaga korekty i ak-
tualizacji. Do rozmów i konsul-
tacji zaprosiliśmy Uzdrowisko 

Szczawno – Jedlina oraz Sana-
toria Dolnośląskie, rozważamy 
także zaangażowanie i włącze-
nie w prace nad wspólną kon-
cepcją sąsiednich gmin. Idąc 
za ciosem rozpoczęliśmy sta-
rania o przywrócenie w Szcza-
wnie–Zdroju ścieżki zdrowia 
wzorem dr Jana Szpilarewic-
za. Jest już wstępna zgoda 
konserwatora zabytków i 
trwają przygotowania pod 
względem �nansowym oraz 
technicznym. Przywrócenie 
ścieżki zdrowia jest wstępem 
do odtworzenia oferty turys-
tycznej kurortu, którą gmina 
będzie w przyszłości pro-
mować m.in. wśród przewod-
ników turystycznych czy tou-
roperatorów.

(RED)

Gmina dla aktywnych

Konkurs 
fotogra�czny 
z nagrodami
Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zaprasza mieszkańców 
gmin: Głuszyca, Jedlina-
-Zdrój, Pieszyce, Nowa Ruda 
i Walim do udziału w konkur-
sie fotogra�cznym w ramach 
zadania grantowego pn. „So-
wiogóskie skarby - w obiek-
tywie i w sieci” realizowanego 
jako część projektu grantowe-
go „Wzmocnienie i wykorzy-
stanie potencjału Gór Sowich”. 
Celem konkursu jest m.in. pro-
mocja zasobów kulturowych, 
historycznych i przyrodniczych 
całego obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo Sowio-
górskie”.
- Zdjęcia ukazujące walory hi-
storyczne i/lub przyrodnicze 
na terenie Gmin Głuszyca, Je-
dlina-Zdrój, Pieszyce, Nowa 
Ruda i Walim prosimy prze-
syłać mailowo na adres ckm-
bp@gluszyca.pl do 24 sierpnia 
2020. Regulamin konkursu do-
stępny na jest na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl. Finał kon-
kursu z wręczeniem nagród 
dla autorów najlepszych zdjęć 
odbędzie się 28 sierpnia 2020 
o godz. 16.00 w siedzibie Cen-
trum Kultury-Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy, ul. 
Grunwaldzka 26. Więcej infor-
macji pod nr tel. 503 102 817 
oraz 74 84 56 334 wew. 15. 
Pokaż bogactwo historyczne 
obszaru LGD! Uchwyć piękno 
sowiogórskiej przyrody! Wyślij 
fotkę i wygraj nagrodę! Ser-
decznie zapraszamy! – zachę-
cają organizatorzy konkursu.

(MC)

Centrum Kultury-Miej-
ska Biblioteka Publiczna od 
marca do września 2020 r. re-
alizuje zadanie „Biblioteka- 
miejsce przyjazne rozwojowi 
lokalnej kultury”.

Dzięki pozyskanym środ-
kom, pomieszczenia głuszyc-
kiej biblioteki zostały wyposa-
żone m.in. w nowe stoły, fotele, 
lady biblioteczne, regał dzie-
cięcy, stojak na prasę, by przy 
okazji organizacji spotkań edu-
kacyjno-kulturalnych wspie-
rać promocję dziedzictwa i 
zasobów kulturowych, histo-
rycznych i przyrodniczych ob-
szaru lokalnej grupy działania. 
Zwieńczeniem projektu będzie 
zaplanowane na wrzesień 2020 
r. spotkanie edukacyjne w głu-
szyckiej bibliotece, dotyczące 
ochrony przyrody z udziałem 
m.in. dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego w Głuszycy 
oraz seniorów z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Głuszycy, 
a także przedstawicieli gmin 

z obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania Partnerstwo 
Sowiogórskie.

- W ramach projektu gran-
towego „Dbajmy o naszą lo-
kalną kulturę i dziedzictwo” 
realizowanego przez Lokalną 
Grupę Działania Partnerstwo 
Sowiogórskie, Centrum Kultu-
ry-Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy otrzymało grant w 
wysokości 15 990 zł. Zadanie 
„Biblioteka – miejsce przyjazne 
rozwojowi lokalnej kultury” re-
alizowane jest w ramach pod-
działania 19.2. „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich – do-
daje Sabina Jelewska, dyrektor 
CK-MBP, koordynująca projekt.

(MC)

Dla rozwoju lokalnej 
kultury

Wymiana wody
W związku z wymianą wody, 
odkryty basen w Głuszycy zo-
stał zamknięty do odwołania. 
Informacja o ponownym otwar-
ciu obiektu zostanie przekazana 
za pośrednictwem strony interne-
towej Gminy Głuszyca i mediów 
społecznościowych. W sierpniu 
można za to korzystać z krytej 
pływalni Del�nek przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Do 
31.08.2020 będzie czynna od śro-
dy do niedzieli w godzinach 12:00 
- 20:00. W dniach 15 i 16 sierpnia 
2020 r. kryta pływalnia będzie nie-
czynna.

(MC)

Dodatkowy kurs 
linii nr 5
Dzięki rozmowom pomiędzy 
prezydentem Wałbrzycha dr 
Romanem Szełemejem a bur-
mistrzem Głuszycy Romanem 
Głodem uruchomiony został 
dodatkowy kurs autobusu linii 
nr 5. Dodatkowy autobus wy-
jeżdża z Głuszycy o godz. 5:43, a 
planowany przyjazd do Wałbrzy-
cha o godz. 6:31. Szczegółowy 
rozkład znajduje się na stronie 
http://rozklad.walbrzych.eu.

(MC)

Odszedł Marek 
Juszczak
Marek Juszczak był autorem 
kilku tomików poezji: „Ło-
wienie czasu”, „Świadomość 
podświadomości”, „Wytrwa-
łość pamięci”. Choć od wielu lat 
mieszkał w Knurowie, powracał z 
sentymentem do Głuszycy - miej-
sca swojego urodzenia i dorasta-
nia, o czym pisał w swoich wier-
szach. Za twórczą działalność na 
rzecz promocji Gminy Głuszyca 
doceniony został w 2018 roku 
przez Radę Miejską w Głuszycy 
tytułem „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Głuszyca”.

(MC)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r. poz. 65) ogłasza trzeci przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski. 

Podstawowe informacje o nieruchomości: 

1. Lokal użytkowy położony w Strudze przy ul. Głównej 

52A o powierzchni 284,13 m2, zlokalizowany na działce 

nr geod. 180/2. Dla nieruchomości prowadzona jest 

w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta 

nr SW1W/00035912/9. Nieruchomość wolna jest od 

obciążeń oraz praw osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł. 

Wadium: 5.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 

wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargu 

organizowanym w dniu 25.02.2020 r. oraz 17.06.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. o godz. 9.00 

w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, 

ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 

na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/

Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do 

dnia 04.09.2020 r. Za datę wpływu wadium uznaje się 

datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy. 

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu 

notarialnego. 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową 

odpłatnością. 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać 

w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach 

w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-

163, (74) 84-52-719.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt 

Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania 

przetargu. 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 

132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń 

w Strudze oraz na stronie internetowej w Biuletynie

Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.

pl/) w dniach od 07.08.2020 r. do 10.09.2020 r.

R E K L AMA R E K L AMA

o powierzchni 200 metrów kwadratowych z dwo-
ma odrębnymi mieszkaniami. W bryle budynku jest 
garaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na 
dwa duże samochody. Dom ma strych o powierzch-
ni 200 metrów kwadratowych, który można zaadop-
tować na pokoje. Dach domu jest po remoncie, po-
kryty dachówką Brass, kominy są nowe. W budynku 
okna zostały wymienione na plastikowe ze szpro-
sami, a na podłogach są płytki ceramiczne i panele. 
W salonie jest piękny kominek z rozprowadzeniem 
ciepła (nawiew) na pozostałe pomieszczenia.
W skład nieruchomości wchodzi ogrodzona dział-
ka o powierzchni 880 metrów kwadratowych, która 
jest zagospodarowana pięknym ogrodem; podwór-
ko jest wyłożone granitową kostką, w której zamon-
towano oświetlenie.

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach

Cena: 420 tys. zł. • Tel. 600 496 707

Dom z dużym potencjałem, np. dla dwóch rodzin, położony w 
spokojnej enklawie. Można go przeznaczyć na mały pensjonat 
– jest zlokalizowany w pobliżu Książańskiego Parku Krajobra-
zowego. W pobliżu są: przystanki autobusowe, sklepy, szkoła, 
szpital.

Boguszowskie 
Kwiatlove
- W ubiegłym tygodniu rozpo-
częły się warsztaty �orystycz-
ne dla seniorów „Boguszow-
skie Kwiatlove”. Panie poznały 
tajniki tworzenia kompozycji 
kwiatowych. Mamy jeszcze 
wolne miejsca na warsztatach. 
Wszystkich chętnych seniorów, 
którzy chcieliby nauczyć się jak 
tworzyć dekoracje niebanal-
ne zapraszamy do zapisów w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Centrum Kultury w Boguszo-
wie-Gorcach. Zajęcia odbywają 
się regularnie raz w miesiącu – 
zachęcają pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Szukają najemcy
Trwa nabór wniosków do za-
siedlenia lokalu mieszkalnego 
przy ul. S. Żeromskiego 21 w 
Boguszowie – Gorcach: parter 
wysoki, powierzchnia użytkowa 
32,56 (m2), powierzchnia miesz-
kalna 24,79 (m2), rodzina do 4 
osób, składowe lokalu: pokój, 
pokój z aneksem kuchennym, 
przedpokój i łazienka z WC. Lokal 
można oglądać w uzgodnieniu z 
Zakładem Gospodarki Mieszka-
niowej Sp. z o.o. ul. W. S. Reymon-
ta 17 w Boguszowie-Gorcach, tel. 
(74) 84 49 411. Wnioski wraz z za-
łącznikami należy składać w ter-
minie do dnia 10.08.2020r. Wnio-
ski niekompletne nie będą brały 
udziału w losowaniu. Bliższych 
informacji o naborze udziela Wy-
dział Zarządzania Mieniem Gmi-
ny Urzędu Miejskiego, pokój nr 
208, telefonicznie: (074) 8449311 
wew. 60.

(RED)

Z pisarzem w teren
• W ramach cyklu „Letnie spotka-
nia w Gminnym Centrum Biblio-
teczno - Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach” 6 sierpnia 2020 
r. odbędzie się plenerowe spo-
tkanie z pisarzem Marcinem Pała-
szem i jego psem Elfem. Zbiórka 
o godzinie 11.00 przy Gminnym 
Centrum Biblioteczno - Kultural-
nym w Starych Bogaczowicach.

Świadczenia rodzinne
• Wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych na okres 
zasiłkowy 2020/2021 przyjmowa-
ne są od 01.08.2020 r. w Ośrodku 
Pomocy społecznej w Starych 
Bogaczowicach (pokój nr 234). 
Wnioski przyjmowane są w po-
niedziałki, środy i czwartki w godz. 

8:00 – 15:30, we wtorki w godz. 
8:00 – 17:00, a w piątki w godz. 
8:00 – 14:00. Okres zasiłkowy 
2020/2021 trwa od 1.11.2020 r. 
do 31.10.2021 r. Zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami przysługuje 
rodzicom, opiekunowi praw-
nemu dziecka lub opiekunowi 
faktycznemu dziecka a także 
osobie uczącej się, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się 
nie przekracza kwoty 674 zł i 764 
zł jeżeli członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym 
bądź znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Zasiłek rodzinny 
przysługuje do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia lub nauki w 

szkole, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 21 roku życia albo 
24 roku życia, jeżeli kontynuuje 
naukę w szkole lub szkole wyż-
szej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności. Prawo 
do świadczeń rodzinnych ustala 
się, począwszy od miesiąca, w któ-
rym wpłynął wniosek z prawidło-
wo wypełnionymi dokumentami, 
do końca okresu zasiłkowego.

Joga na stadionie
• W każdą środę sierpnia o godz. 
18:00 na boisku orlik w Starych 
Bogaczowicach organizowane 
są ćwiczenia jogi. Wstęp na zaję-
cia jest bezpłatny.

(RED)

Na cmentarzu ewange-
lickim w Gostkowie odbyły 
się prace remontowe wy-
branych nagrobków. Akcję 
„Gostków Żywa Pamięć” zor-
ganizowali członkowie Fun-
dacji Anna w Gostkowie oraz 
Stowarzyszenia Magurycz.

W pracach wzięło udział 
kilkunastu społeczników z ca-
łej Polski. Remont nagrobków 
możliwy był dzięki wsparciu 
otrzymanemu z LGD Kwiat Lnu.

- W ramach prac oczyszczo-
no, sklejono i ustawiono na 
przygotowanych podstawach 
piętnaście nagrobków, w tym 
oczyszczony i zaimpregnowany 
został grobowiec Famillie Url-
lich. Dodatkowo udało się zde-
montować, skleić i ponownie 
ustawić potężny grobowiec wy-
konany w całości z piaskowca, a 

także wypoziomować i oczyścić 
około dziesięciu obramowań 
grobowych oraz rząd granito-
wych grobowców głębinowych 
w zachodniej części cmentarza. 
Czyszczenie kamienia nie było-
by możliwe bez wody dostar-
czonej przez OSP Gostków, za 
co serdecznie dziękujemy stra-
żakom i Wójtowi Gminy Stare 
Bogaczowice. Wytypowane 
do remontu nagrobki były w 
bardzo złym stanie. Stele wy-
magały klejenia z bardzo wielu 
małych elementów, niekiedy 
rozrzuconych po całym tere-
nie cmentarza. W ramach prac 
wymienione na nowe zostały 
zardzewiałe dyble mocujące, 
użyto do tego prętów ze stali 
nierdzewnej. Każdy nagrobek 
wymagał ustawienia stabilnej 
podstawy, usunięcia starych 

dybli, sklejenia, ustawienia i 
wypoziomowania. Wszystkie 
nagrobki zostały dodatkowo 
oczyszczone, umyte i zaimpre-
gnowane specjalnymi środ-
kami. Prace wykonane zostały 
zgodnie z opinią konserwacji 
technicznej przez kamieniarza 
z wieloletnim doświadczeniem. 
W ramach realizacji projektu na 
cmentarzu zamontowane zo-
staną dwie lampy solarne, aby 
wydłużyć możliwość korzysta-
nia z obiektu w okresie jesien-
no-zimowym. Wydana zostanie 
również publikacja poświęcona 
historii cmentarza. 29.08.2020 
r. o godz. 14.00 w sali Świetlicy 
Wiejskiej w Gostkowie odbę-
dzie się podsumowanie projek-
tu – wyjaśniają organizatorzy 
akcji.

(RED)

Żywa pamięć

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
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Mistrzostwa świata 
w Szczawnie?
Od ubiegłego tygodnia toczą 
się intensywne prace związa-
ne z remontem największego 
wirażu toru fourcrossu na Sło-
necznej Polanie w Szczawnie 
- Zdroju. Gmina pozyskała już 
sponsora tytularnego i przygoto-
wuje się do organizacji zawodów 
Orlen Otwarte Mistrzostwa Polski 
4X, które odbędą się 26 wrze-
śnia br. Organizacja zawodów 
rangi krajowej to tylko przed-
smak emocjonujących wydarzeń 
sportowych, jakie w przyszłości 
mogą odbywać się w Szczawnie 
– Zdroju. Jesienią władze miasta 
wystąpią z wnioskiem do Między-
narodowej Federacji Kolarskiej 
UCI o organizację zawodów Pu-
charu Świata Pro Tour 4X w 2021 
i Mistrzostw Świata 4X w 2022 
roku. - Dyscyplina 4X to jedna z 
najbardziej widowiskowych oraz 
bardzo dynamicznych odmian 
kolarstwa górskiego. Szczawno – 
Zdrój, niczym włoskie Val di Sole, 
może stać się po raz pierwszy 
gospodarzem tak prestiżowych 
zawodów. Jest to ogromna szan-
sa na promocję miasta na arenie 
międzynarodowej, dlatego zde-
cydowaliśmy się na podjęcie kon-
kretnych kroków w tym kierunku 
i liczymy na pozytywną opinię 
UCI – mówi Burmistrz Szczawna 
– Zdroju Marek Fedoruk.

(KT)

Nie wyjeżdżasz na urlop? 
Zapraszamy do aktywnego 
spędzania czasu w Jedlinie 
- Zdroju. Na chętnych czeka 
wiele atrakcji.

Kompleks Active
Kompleks Sportowo-Re-

kreacyjny „Active” w Jedli-
nie-Zdroju to wyjątkowe 
miejsce, przeznaczone za-
równo do uprawiania wielu 
dyscyplin sportowych, do 
różnego rodzaju aktywności 
jak i do wypoczynku. Kom-
pleks zlokalizowany jest 
pomiędzy rewitalizowaną 
właśnie zabytkową linią ko-
lejową nr 285, a ulicą Kłodz-
ką. Można z niego korzystać 
codziennie od godziny 6:00 
aż do zmroku. W skład kom-
pleksu wchodzą: pumptrack, 
skatepark, urządzenia do 
ćwiczeń  workout i crossfit, 
ścieżki pieszo-rowerowe, bo-
isko do gry w bule, boisko do 
gry w piłkę nożną, piłkę ręcz-
ną, koszykówkę, wysokiej ja-
kości sześciotorowa bieżnia 
lekkoatletyczna, hala namio-
towa, plac zabaw dla dzieci, 
sztuczny zalew z pomostem, 
parking i budynki gospodar-
cze. Nie brakuje też obiektów 
małej architektury, takich jak 
między innymi ławki i leża-

ki. To wszystko sprawia, że 
jedliński Kompleks Sporto-
wo-Rekreacyjny Active jest 
idealnym miejscem zarówno 
dla bardzo aktywnych, wy-
czynowych sportowców jak 
i dla osób mniej aktywnych, 
które chcą spędzić czas na 
świeżym powietrzu.

Park Aktywności 
Czarodziejska Góra

Gwarancją udanej zabawy 
jest z pewnością moc atrakcji 
na wysokim poziomie, które 
można znaleźć w jedlińskim 
Parku Aktywności Czarodziej-
ska Góra. Na spragnionych 
wrażeń czeka taka ilość i róż-
norodność atrakcji, że każ-
dy z pewnością znajdzie coś 
dla siebie. I to zarówno jeśli 
chodzi o najmłodszych, jak i 
dorosłych, amatorów oraz wy-
czynowców. Będzie w czym 
wybierać, do dyspozycji: tor 
saneczkowy i wieża wspi-
naczkowa. Natomiast w par-
ku linowym do wyboru trasy 
zróżnicowane pod względem 
poziomu trudności: Maluch, 
Junior, Standard, Extremum i 
Tyrolka.

Rowerem wokół Jedliny
W mieście, oprócz różnego 

rodzaju atrakcji, są trasy rowe-

Aktywne wakacje w Jedlinie - Zdroju

rowe, które łączą wiele obiek-
tów i miejsc takich jak między 
innymi: Kompleks Sportowo-
-Rekreacyjny Active, Park Ak-
tywności Czarodziejska Góra 
czy Zespół Pałacowo-Hotelowy 
Jedlinka. Prowadzą też na Prze-
łęcz pod Borową, do sąsiedniej 
Głuszycy i do atrakcji turystycz-
nych znajdujących się na te-
renie Gminy Głuszyca, Gminy 
Walim, a także do Wałbrzycha. 
Wśród istniejących tras warto 
wymienić trasę Active, która 
swój początek ma na terenie 

Kompleksu Sportowo-Rekre-
acyjnego Active. Znajdują się 
na niej takie obiekty i atrakcje 
jak dworzec kolejowy, Pałac i 
Browar Jedlinka, punkt wido-
kowy w Mniszym Lesie, Aleja 
Brzozowa w Parku Północnym, 
Obelisk w Parku Północnym, 
zabytkowa remiza strażacka z 
dzwonnicą i wozownią, zabyt-
kowy budynek poczty przy uli-
cy Warszawskiej, Pijania Wód 
Mineralnych Charlotta, Dom 
Zdrojowy, Park Aktywności 
Czarodziejska Góra i kościół 

z wieżą widokową przy ulicy 
Jana Pawła II.

Kort tenisowy
Wielbiciele białego sportu, 

czyli tenisa ziemnego, mają do 
dyspozycji na kort tenisowy. 
Obiekt jest częścią kompleksu 
szkolnego przy ul. Jana Pawła II. 
Kort czynny jest całą dobę, a wej-
ście jest bezpłatne. - Zainstaluj 
aplikację „Turystyczna Jedlina” i 
bądź na bieżąco – zachęca Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(LS)
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

R E K L AMA

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

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

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 06.08.2020 r. 
do 28.08.2020 r. wykaz nr 4/2020 z dnia 
06.08.2020 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz 
nr 5/2020 z dnia 06.08.2020 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do dzierżawy 
lub najmu.

Ponad 100 zawodników w 
kilku kategoriach wiekowych 
uczestniczyło w kolarskich 
zmaganiach w Jaczkowie 
podczas Wyścigu o Puchar 
Wójta Gminy Czarny Bór pod 
hasłem „Szukamy następców 
naszych Olimpijczyków”.

Impreza odbyła się po raz 
XVI, ale ze względu na obo-
wiązujący stan epidemii, mia-
ła ograniczony charakter. Do 
uczestników sportowej rywali-
zacji tra�ły atrakcyjne nagrody 
rzeczowe oraz puchary. Orga-
nizatorami zawodów byli: Lu-
dowy Zespół Sportowy Joker 
Jaczków oraz Rada Sołecka w 
Jaczkowie, współorganizatora-

mi Gmina Czarny Bór, Biblio-
teka+ Centrum Kultury w Czar-
nym Borze oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna Jaczków.

- Gratuluję wszystkim 
uczestnikom kolarskiej rywali-
zacji i cieszę, się, że mimo nie-
codziennych okoliczności, w 
jakich odbywają się te zawody, 
udało się przez kilka godzin 
poczuć wspaniałe, sportowe 
emocje – mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

Wyniki zawodów dostępne 
są na stronie internetowej Gmi-
ny Czarny Bór https://www.
czarny-bor.pl/ w zakładce „czy-
taj więcej”.

(JJ)

Kolarskie święto 
w Jaczkowie Memoriał Pawła Sosika

• Burmistrz Świebodzic Paweł 
Ozga, OSiR Świebodzice oraz 
LKKS Górnik Wałbrzych zapra-
szają do udziału w wyścigu ko-
larskim. Memoriał Pawła Sosika 
odbędzie się 9 sierpnia (nie-
dziela) o godz. 11.00 ul. Księcia 
Bolka w Świebodzicach. 

- Wyścig ten na stałe wpisał 
się w kalendarz wydarzeń 
miejskich i poświęcony jest 
pamięci świebodziczanina 
Pawła Sosika, którego karie-
rę zawodową przerwała tra-
giczna śmierć. 21 lat nie ma z 
nami Pawła, a pamięć o nim 
jest wciąż żywa. Paweł So-

sik był młodym człowiekiem, 
członkiem kadry narodowej 
przygotowywanej do startu w 
igrzyskach olimpijskich, mło-
dzieżowym mistrzem Polski. 
Wywodził się z klubu Merkury 
Świebodzice, kochał to co ro-
bił. W tegorocznym wyścigu 
wezmą udział zawodnicy z 
Dolnego Śląska i województw 
ościennych. Impreza organizo-
wana jest przez LKKS Górnik, 
współ�nansowana przez Gmi-
nę Świebodzice. Wsparcia przy 
organizacji wydarzenia udziela 
także OSiR Świebodzice Spółka 
z o.o. – podkreśla Paweł Ozga, 
burmistrz Świebodzic.

Brązowi Piotrowscy
• W Mistrzostwach Polski BMX 
Racing w Dzierżoniowie ro-
dzeństwo Piotrowskich z Wał-
brzycha zaliczyło udany de-
biut - oboje wrócili do domu z 
brązowymi medalami. Patrycja 
walczyła do samego końca, ale 
w ostatnim biegu - rywalizując 
o złoty medal - doszło do jej 
kontaktu z rywalką. Po bardzo 
groźnie wyglądającym upadku 
wałbrzyszanka pozbierała się 
i dotarła do mety w ostatnim 
biegu piąta, co w konsekwencji 
dało jej brązowy medal. Miko-
łaj - młodszy brat, który zaczy-

na dopiero swoją przygodę z 
kolarstwem - również stanął 
na najniższym stopniu podium 
w kategorii młodzik. Warto 
wspomnieć, że BMX Racing to 
dyscyplina olimpijska, a pod-
czas tegorocznych mistrzostw 
Polski była wyjątkowo duża 
frekwencja zawodników.

Wracają do gry
• 8 i 9 sierpnia zostaną rozegra-
ne mecze I kolejki piłkarskiej 
klasy okręgowej w Podokręgu 
Wałbrzych. Oto zestaw par: 
Zdrój Jedlina Zdrój - Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki (8 sierp-
nia, 17:00), Victoria Świebodzi-
ce - Grom Witków (8 sierpnia, 
17:00), Karolina Jaworzyna Ślą-
ska - Sparta Ziębice (8 sierpnia, 
17:00, Kryształ Stronie Śląskie 
- Trojan Lądek Zdrój (8 sierp-
nia, 17:00), Cukrownik/Polonia 
Pszenno - Zjednoczeni Żarów 
(8 sierpnia, 17:00), Płomień 
Makowice - Słowianin Woli-
bórz (8 sierpnia, 17:00), Granit 
Roztoka - Skałki Stolec (8 sierp-
nia, 17:00), Włókniarz Kudowa 
Zdrój - Wenus Nowice (9 sierp-
nia, 17:00).

Rajd górski
• Rajd Górski Letnia Wyrypa 
Gór Suchych 2020 wraca do 

Sokołowska w letniej odsłonie. 
Nowa trasa, nowe atrakcje, 7 
szczytów ponad 800 m n.p.m., 
2 zamki, wymagające podej-
ścia i zejścia a także całe mnó-
stwo pięknych widoków czeka-
ją na śmiałków 9 sierpnia 2020 
r. 25 km i ponad 1400 metrów 
przewyższenia (10% więcej niż 
na edycji zimowej). Start i meta 
oraz biuro zawodów w Soko-
łowsku – sala gimnastyczna 
obok budynku mieszkalnego 
przy ul. Głównej 10. Biuro bę-
dzie czynne w godzinach 15:00 
– 19:00 (w sobotę 08.08.2020), 
a także w dniu zawodów 
(09.08.2020) od godz. 7:00 do 
8:55. Rajd w godzinach 9.00-
18.00 (limit czasu 9 godzin).

Pobiegną na Trójgarb
•  Z radością informuję, że V Pół-
maraton Górski z Flagą na Trój-
garbie odbędzie się 5 września. 
Proszę o potwierdzenie udzia-
łu w biegu poprzez opłacenie 
pakietu startowego. Szczegóły 
na: https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php i do 
zobaczenia na starcie – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowcie, która orga-
nizuje bieg wspólnie z Gminą 
Czarny Bór.

(RED)

Sportowy raport
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z dwóch pomieszczeń biurowo- 

usługowych, dwóch przedpokoi i 

WC. Cena 60 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

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 3544m² cena 

166 tys.zł

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 

ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa, mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą podlegać 

aktualizacji, zalecamy ich osobistą 

wery�kację. Serdecznie zaprasza-

my do naszego biura w Głuszycy i 

na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

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

(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

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

MOTORYZACJA

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

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 kon-
taktu 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, WARSZ-
TAT, MAGAZYN Szczawienko 
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym 
pow. biurowo-mieszkalna 60m2, 
działka 400 m2, cena 3900 zł net-
to/ m-c. Tel. 883 334 486
MS-4248 Piaskowa Góra kawalerka 
26m2, jasna kuchnia, balkon, cena 
97.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4237 Podzamcze 51 m2, 2 
pokoje, wysoki standard, cena 
209.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4143 Podzamcze, ul. Fortecz-
na, 3 pokoje, 56m2, po remoncie, 
cena 199.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4221 Podzamcze, 3 pokoje, 
62,80m2, 6 piętro, do odświeżenia, 
cena 225.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4214 Stary Zdrój, kawalerka, 
32m2, 2 piętro, po remoncie, cena 
89.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żerom-
skiego, mieszkanie z ogródkiem, 2 
pokoje, 45m2, cena 145.000zł. Tel. 
883 334 486
MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje, 
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miej-
skie, do odświeżenia, cena 149.000 
zł. Tel. 883 334 481
MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
66,70m2, parter w 4 piętrowym 
bloku, ogrzewanie miejskie, do 
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883 
334 481
MS-4247 Rynek, 2 pokoje, 63m2, 
1 piętro, cena 118.000 zł. Tel. 883 
334 481
MS-4236 Sobięcin, 2 pokoje, 56m2, 
1 piętro, ogrzewanie budynkowe, 
do remontu, cena 119.000 zł. Tel. 
883 334 481
MS-4235 Boguszów – Kuźnice, ka-
walerka, 42m2, do remontu, cena 
47.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4240 Szczawno-Zdrój, apar-
tament dwupoziomowy, 126m2, 
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481
DS-4234 Poniatów, tylko za 
gotówkę! dom wolnostojący, cena 
289 tys. Tel. 606 976 630
Piaskowa Góra- 2 pokoje 35m2, 2 
piętro w 4 piętrowym budynku, 
cena 115 tys. Tel. 883 334 486
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 – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Andersa 2 pokoje, 48m2, 2 piętro, 

ogrzewanie gazowe, po kapi-
talnym remoncie – NOWE! cena 
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, 2 
pokoje, 34m2, 2 piętro, bardzo 
dobry stan, ogrzewanie gazowe, 
cena 124.500zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO - 3 
pokoje, ogrzewanie gazowe, 
68m2, 4 piętro, po remoncie, cena 
189.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze 
bud. kawalerka, 3 piętro w 4, 
28,5m2, spokojna okolica, cena 
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA 
- PIASKOWA GÓRA, ul. Malczew-
skiego, 2 pokoje, 37m2, 4 piętro, 
cena 1300zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIER-
NIE, obiekt do własnej aranżacji, 
414m2, nadaję się na pensjonat, 
dom weselny, na kilka miesz-
kań, ogrzewanie gazowe, cena 
196.000zł, 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 – ŚWIEBODZICE - DOM, 
dwa osobne wejścia, dla dwóch 
rodzin, 206m2, 1540m2 działka, 
cena 420.000zł, 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
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 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica  Cena: 1 990  zł,   (nr: 2551)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON- PIASKOWA-GÓRA, na wyna-
jem  mieszkanie   pow.28 m2, 1po-
kój, w pełni wyposażone, 3 piętro. 
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) , 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 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 –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie 3 pokojowe o  powierzchni 
73 m2,  Cena 279 000 zł (nr: 2613)  
(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,  ła-
zienka 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 - biuro-
wo- administracyjny 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 –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  cena: 210 000 zł  (nr:2618) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 1700 m 
2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- 
(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, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 135 
000 zł (nr: 2609)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

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

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

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

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 599 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 50 m2, 3 pokoje, widna kuch-
nia , garderoba,  łazienka z WC, 
ogrzewanie  na gazowe. CENA: 
125 000 zł (nr: 2630)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 7 pokoi, 2 kuchnie, 

łazienka, 3 WC , Działka 1218 m 2.  
Cena: 550 000  zł,   ( nr: 2625)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –MARCISZÓW gmima Dom o 
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie, 
3 łazienki z WC,  , Działka 11 973 m 
2.  Cena: 375 000  zł,   ( nr: 2632)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na wynajem  
mieszkanie   pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia z wyposażeniem, 1 piętro. 
Cena: 1 150 zł + kaucja(nr: 2633) , 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA, działka rolna o 
powierzchni 3 000 m 2  CENA: 65 
000 zł (nr: 2627)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – SOBIENCIN, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 69 m2, 3 pokoje, 
z aneksem kuchennym,  łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 
185 000 zł (nr: 2634)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel. 
882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.

Sprzedam działkę budowlano- rol-
ną w gminie Głuszyca- Sierpnica z 
warunkami zabudowy o pow. 4127 
m2. Cena 35 zł/m2 do negocjacji. 

Sprzedam lokal mieszkalny w 
gminie Szczawno- Zdrój o pow. 
84,03m2. Dwa pokoje, kuchnia 
łazienka- po remoncie. Piwnica 
około 17m2. Cena 155 tys. zł. 

Sprzedam dwie przyległe do siebie 
działki budowlane w Sierpnicy gm. 
Głuszyca, o łącznej pow. 2744 m2. 
Piękna lokalizacja! Cena 100 tys. zł. 

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

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
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R E K L AMA

Nowoczesna, ale ekologiczna bryła budynku 
doskonale komponuje się z przyrodą, a miejsce 
jest bardzo atrakcyjne turystycznie i stanowi do-
skonały punkt startu wycieczek turystycznych. 
Przy budynku znajduje się parking ze stacją ład-
owania samochodów elektrycznych. W obiekcie, 
oprócz multimedialnej sali dydaktycznej, znajdu-
je się także akwarium słodkowodne, z wybrany-
mi gatunkami ryb reprezentujących faunę jeziora 
Bystrzyckiego. Głównym zadaniem obiektu jest 
obsługa ruchu turystycznego Gminy Walim w mie-
jscu jego największej koncentracji i kierowanie 
turystów także w miejsca innych atrakcji turysty-
cznych Gminy Walim w celu rozłożenia natężenia 
ruchu turystycznego.

- W Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego 
prowadzone są zajęcia edukacyjne, których in-
tensyfi kację i poszerzenie planujemy od września 
2020 roku. Prowadzona jest tutaj przede wszyst-
kim edukacja ekologiczna z zajęciami dla grup 
szkolnych, rodzin, grup zorganizowanych i osób 
indywidualnych. Zajęcia odnoszą się do fauny 
i fl ory Gór Sowich oraz potrzeby ochrony śro-
dowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone są w 
sposób interaktywny i atrakcyjny dla dzieci, cze-
go przykładem są obecnie oferowane w weeken-

dy warsztaty pod nazwą Geo-zabawa, w czasie 
których dzieci odkrywają tajniki i właściwości 
minerałów. Jednak od września 2020 roku planu-
jemy uruchomienie szeregu innych zajęć ekologic-
znych, przeznaczonych głównie dla najmłodszych 
i uczniów szkół, w czasie których uczestnicy będą 
przez zabawę lepiej poznawać przyrodę, uczyć się 
praktycznych rzeczy związanych z jej ochroną i 
zdobywać wiedzę. Takie zajęcia będą kończyć się 
uzyskaniem certyfi katu, a w ramach konkursów 
będzie można także zdobyć nagrody – mówi Wio-
letta Sowa, pełniąca obowiązki dyrektora Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu.

Nie tylko dla najmłodszych w najbliższym czasie 
w CORT w Zagórzu Śląskim pojawi się również 
wystawa zdjęć przyrodniczych, przeznaczona dla 
całych rodzin.

- Autorem zdjęć jest Krzysztof Żarkowski, a uję-
cia są wprost niesamowite. Wspaniałe poznanie 
fauny i fl ory Gór Sowich. Wystawa będzie do zo-
baczenia już od najbliższego piątku. Na ukończeniu 
jest też kolejna atrakcja dla rodzin, a właściwie dla 
wszystkich kategorii wiekowych - strefa wolnego 
wypoczynku. na te potrzeby został zagospodarow-
any teren nad CORT, na którym udostępnimy tury-
stom teren z bezpłatnymi leżakami przeznaczony 

do wypoczynku w pięknej scenerii nad jeziorem 
Bystrzyckim. Ponadto 2 tygodnie temu zorga-
nizowaliśmy działanie „Eko & smacznie” - przy 
CORT ze swoimi naturalnymi produktami stanęli 
przetwórcy, wytwórcy sera, miodów, swojskich 
wędlin, wyrobów z dyni. Zależy nam, by w nied-
alekiej przyszłości takie działania miały miejsce w 
każdą drugą niedzielę miesiąca – planuje Wioletta 
Sowa.

Obiekt cały czas się rozwija. Dziś w akwarium, 
które znajduje się w jego wnętrzu, jest już 8 ga-
tunków ryb, są też małże, a wkrótce pojawią się 
raki.

- Oczywiście gospodarowanie akwarium wyma-
ga czasu i pozwoleń. To nie jest tak, że pójdzie-
my do jeziora, wyłowimy sobie rybę i wpuścimy 
ją do akwarium. Ryby są kupowane i poddawane 
kwarantannie. Na tym nie koniec uatrakcyjniania 
tego wyjątkowego miejsca. Powyżej CORT powst-
anie Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, który 
będzie prowadziła Fundacja Dzika Nadzieja, a Cen-
trum Kultury i Turystyki w Walimiu będzie wspier-
ać te działania. Chcemy - przy okazji powstawania 
ośrodka - stworzyć miejsce edukacyjne dla turys-
tów – wyjaśnia dyrektor CKiT w Walimiu, które 
zarządza obiektem w Zagórzu Śląskim.

Zapraszamy do Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego w Zagórzu Śląskim
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim, które zostało wybudowane w 2019 roku 
i uruchomione wiosną 2020 roku, znajduje się w malowniczym krajobrazie górskim nad jeziorem 
Bystrzyckim. Pełni funkcję regionalnego punktu informacji turystycznej, ale jest to również ośrodek 
edukacji ekologicznej.

Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego

ul. Wodna 1, Zagórze Śląskie
Czynne: od wtorku do niedzieli 

w godz. 9.00 – 17.00


