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Przypomnijmy: pod koniec 
czerwca 2020 r. włodarze gmin 
dostali promesy na wsparcie w 
ramach rządowej tarczy anty-
kryzysowej.

– 91 milionów złotych w 
skali Dolnego Śląska i 6 mi-
liardów złotych w skali całego 
kraju tra� do samorządów w 
ramach tarczy antykryzysowej 
– mówił Michał Dworczyk, szef 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów i poseł ziemi wałbrzy-
skiej. – Środki �nansowe, które 
zostaną spożytkowane m.in. 
na remonty szkół i przedszkoli 
oraz inwestycje w wodociągi i 
kanalizację przyznamy samo-
rządom bez zbędnej biuro-
kracji. Zwiększenie płynności 
�nansowej samorządów, a tym 
samym lokalnych �rm i przed-
siębiorców to ważny etap w 
walce z kryzysem gospodar-
czym związanym z epidemią 
koronawirusa – podkreśla Mi-
chał Dworczyk.

Gminy z powiatu wałbrzy-
skiego dostały: Boguszów-Gor-
ce – 869 379 zł, Czarny Bór – 1 
055 444 zł, Głuszyca – 1 326 
463 zł, Jedlina-Zdrój – 860 056 
zł, Mieroszów – 877 537 zł, Sta-
re Bogaczowice – 500 000 zł, 
Szczawno-Zdrój – 1 197 223 
zł, Walim – 500 000 zł. Z kolei 
Świebodzice otrzymają 1 412 
825 zł, a największym bene�-
cjantem tej pomocy w Aglome-
racji Wałbrzyskiej jest miasto 
Wałbrzych – 24 587 722 zł.

- Uzdrowiskowa Gmina 
Szczawno-Zdrój środki �nan-
sowe z rządowego Funduszu 
Inwestycji Samorządowych 
przeznaczy na budowę Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
ramach kompleksu oświato-
wo-sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Słonecznej. Po uzy-
skanych wcześniej z budżetu 
państwa 500 000 zł to kolejne 
zewnętrzne środki na realizację 
największej w powojennej hi-

Gminy dostały 
pieniądze

Kwoty od pół miliona aż do 24,5 miliona złotych wpłynęły na konta gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Największym bene�cjentem 

rządowego wsparcia jest Gmina Wałbrzych.
cze zadań budżetowych, m.in. 
budowy chodników, napra-
wy oświetlenia, budowy sieci 
kanalizacyjnej oraz zakupu 
wyposażenia do żłobka, czyli 
inwestycja realizowana z rzą-
dowego programu Maluch+ 
- wylicza Krzysztof Kumorek, 
osoba pełniąca funkcję burmi-
strza Boguszowa – Gorc.

Także Gmina Mieroszów 
przeznaczy pieniądze na roz-
wój gminnej infrastruktury.

– Zapowiadane przez kan-
celarię premiera środki z Fun-
duszu Inwestycji Samorządo-
wych wpłynęły na konto Gminy 
Mieroszów. Kwota 877 537 zł 
zostanie wykorzystana do re-
alizacji najpotrzebniejszych 
inwestycji w naszej gminie. 
Dziękujemy i liczymy na dalszą 
owocną współpracę z mini-
strem Michałem Dworczykiem, 
wicemarszałkiem wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grzego-
rzem Macko oraz wicepreze-
sem WSSE Invest Park Kamilem 
Krzysztofem Zielińskim – mówi 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED)

storii miasta inwestycji. Mamy 
nadzieję, że artykułowane 
publicznie, przy różnych oka-
zjach, wątpliwości i obawy co 
do realnych możliwości wspar-
cia �nansowego z tego fundu-
szu, zostały rozwiane. Przypo-
minam, że budowa budynku 
szkolno-przedszkolnego to IV 
etap kompleksu w skład któ-
rego wchodzą hala sportowa, 
stadion lekkoatletyczny i kryta 
pływalnia „Dolnośląski Del�-

nek”. Termin realizacji wyzna-
czono na koniec 2022 r. – mówi 
Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna-Zdroju.

W szerszym zakresie pienią-
dze rozdysponuje Gmina Bo-
guszów – Gorce.

- Środki z Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych, w kwo-
cie 869 379 zł, są już na kon-
cie Gminy Boguszów-Gorce. 
Wykorzystamy je do realizacji 
niezapoczątkowanych jesz-

Za uczniami szczawień-
skich szkół pierwsze zajęcia 
w krytej pływalni Del�nek w 
Szczawnie-Zdroju. Z nowo-
czesnego, krytego basenu 
mogą już także korzystać 
mieszkańcy, kuracjusze i tu-
ryści odwiedzający uzdrowi-
skową gminę.

- 26 i 27 września, 3 i 4 paź-
dziernika oraz 10 i 11 paździer-
nika obniżamy ceny biletów o 
połowę! Podczas promocyj-
nych weekendów za bilet nor-
malny trzeba będzie zapłacić 
jedyne 5 złotych, a za ulgowy 
zaledwie 3 złote. Promocja do-
tyczy także biletów dla senio-
rów, rodzinnych, grupowych 
i opłat za korzystanie z sauny 
– mówi Marek Fedoruk, bur-
mistrz Szczawna Zdroju.

Nowoczesna kryta pływal-
nia dysponuje basenem o 
wymiarach 16,67 m x 8,5 m i 
głębokości 0,9 m – 1,35 m z 
czterema torami pływackimi 
po 2 m szerokości każdy wraz 
ze słupkami do skoku starto-
wego. Takie parametry niecki 
pozwalają na organizację za-
wodów szkolnych oraz trenin-

gów pływackich, jak również 
na komfortowe pływanie re-
kreacyjne osób dorosłych, a 
także na szereg zajęć rekreacyj-
nych i rehabilitacyjnych. Głę-
bokość i pro�l dna umożliwiają 
prowadzenie profesjonalnej 
nauki pływania dla dzieci w 
klasach I-VIII, a także naucza-
nie takich elementów sportu 
pływackiego, jak skok startowy 
czy nawrót. Niecka basenowa 
jest zwymiarowana tak, aby 
można było na niej prowadzić 
zajęcia nauki pływania dla jed-
nej, max. 30-osobowej klasy. 
Pływalnia jest wyposażona w 
urządzenia do masażu, gim-
nastyki i inne. Obiekt posiada 
szatnie, natryski, nogomyjki, 
toalety, pomieszczenie dla ra-
towników, magazyn sprzętu 
sportowego itp. Pływalnia – za 
pomocą łącznika – połączona 
będzie z budynkiem szkolnym 
i halą sportową.

Harmonogram korzystania 
z krytej pływalni Del�nek w 
Szczawnie – Zdroju oraz cen-
niki dostępne są na stronie 
db2010.pl.

(RED)

W Szczawnie 
już można pływać
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We wtorek, 15.09. pojechali do Zagórza Śląskiego. 18-oso-
bowa grupa zwiedziła zamek Grodno, zapoznając się z jego 
burzliwą historią, a w Karczmie Rycerskiej posiliła się poleca-
ną przez właściciela potrawę regionalną - śląskie niebo (niem. 
Schlesisches Himmelreich), czyli schab wieprzowy duszony w 

Ziemia wałbrzyska odkrywana na nowo
Przełamując strach przed pandemią i korzystając z przepięknej pogody, 
członkowie Stowarzyszenia „Atrakcyjni” w Czarnym Borze pożegnali lato.

sosie z suszonych owoców i wędzonego boczku, podawany 
z kluskami śląskimi i modrą kapustą - przygotowaną według 
przedwojennej receptury. Nie lada atrakcją był spacer najdłuż-
szą w Polsce wiszącą kładką wstęgową nad jeziorem Bystrzyc-
kim. Na drugim brzegu uczestnicy wyprawy obejrzeli otwarte 
wiosną tego roku olbrzymie akwarium słodkowodne w Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim.

Wrażenia z całości niesamowite. Na każdym kroku widać 
efekty ciężkiej pracy gospodarzy, troskę o zabytki, innowacyj-
ne inwestycje w rozwój turystyki, a także działania podnoszące 
atrakcyjność regionu. 

Ze względu na zagrożenie pandemią wszystko przebiegało 
w rygorze sanitarnym.

Wycieczka doszła do skutku dzięki wsparciu uzyskanemu 
przez Stowarzyszenie „Atrakcyjni” w Czarnym Borze ze Staro-
stwa Powiatowego w Wałbrzychu w ramach realizacji zadania 
publicznego Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu turystyki i kra-
joznawstwa, w tym z uwzględnieniem specy� ki dla osób star-
szych. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaakceptował i dotował 
złożoną przez Stowarzyszenie „Atrakcyjni” ofertę pt. „Ziemia 
wałbrzyska odkrywana na nowo – zamek Grodno i jezioro By-
strzyckie”.

R E K L AMA

Piękna pogoda sprzyja re-
alizacji gminnych inwestycji, 
które powstają z inicjatywy 
mieszkańców Gmin y Czarny 
Bór. Pomysły mieszkańców, 
zgłoszone podczas ubiegło-
rocznych zebrań wiejskich, sta-
ją się faktem.

Środki �nansowe wydat-
kowane w ramach funduszu 
sołeckiego przyczyniają się do 
powstania kolejnych miejsc 
rekreacji, sportu i wypoczynku 
na terenie gminy. W ostatnim 
czasie sołectwa: Grzędy, Jacz-
ków oraz Witków zyskały nowe 
urządzenia na placach zabaw. 
W Grzędach Górnych posa-
dowiono urządzenia siłowni 
zewnętrznej - koszt inwestycji 
w sumie wyniesie blisko 60 
000 zł. W Borównie korzysta-
jący z placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej mogą czuć się 
bezpieczniej, ponieważ teren 

został ogrodzony. Na stadionie 
sportowym w Czarnym Borze 
trwa montaż piłkochwytów. 
Prace w Borównie i Czarnym 
Borze kosztują w sumie ponad 
70 000 zł.

- To tylko część zadań, która 
została wykonana w ostatnich 
tygodniach. Poza tym miesz-
kańcy wyodrębnili środki tak-
że na doposażenie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 
oraz doposażenie gminnych 
świetlic w sprzęt do utrzy-
mania porządku i czystości 
w sołectwie. Fundusz sołecki 
na 2020 r. wyniósł ponad 200 
000,00 zł. A we wrześniu 2020 
r. odbyły się zebrania wiejskie, 
podczas których mieszkańcy 
zadecydowali o wydatkowaniu 
funduszu sołeckiego na 2021 
r. – mówi Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

(JJ)

Realizują pomysły 
mieszkańców

Stoisko informacyjne
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Tere-
nowy w Wałbrzychu 24 wrze-
śnia 2020 r. (czwartek) w godz. 
10.00-12.00 w siedzibie Biblio-
teki+ Centrum Kultury w Czar-
nym Borze wystawi swoje sto-
isko informacyjne. Pracownicy 
KRUS będą udzielać informacji w 
zakresie świadczeń, ubezpieczeń 
społecznych rolników, zasad ko-
rzystania z rehabilitacji leczniczej 
w KRUS oraz zasad bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym.

(JJ)

Usuń klamoty 
z domu
Gmina Walim w okresie od 1 do 
15 października br. organizuje 
jesienną akcję „Usuń klamot z 
domu”. - Odpady zbierane będą 
tylko w wyznaczonym terminie. 
Zbiórką nie są objęte takie od-
pady jak: odpady budowlane 
(np. okna, gruz, papa, eternit), 
zużyte rozpuszczalniki, smary i 
inne substancje niebezpieczne, 
zderzaki samochodowe i inne 
części motoryzacyjne, zużyte 
opony ciężarowe i ciągnikowe. 
Terminy i miejsca odbioru dla 
poszczególnych miejscowości są 
dostępne na stronie www.walim.
pl – mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(AM)

Uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. J. 
Korczaka w Jugowicach wy-
brali się na wycieczkę eduka-
cyjną do Pałacu Jedlinka oraz 
na górę Borowa.

- Podczas wycieczki prze-
wodnik zabrał nas na niesamo-
witą podróż w czasie, przybliżył 
historię pałacu i okolicznych 
zabudowań, zapoznał z jego 
właścicielami i mieszkańcami. 
W Pałacu mogliśmy zobaczyć 
kolekcję porcelany, starą win-
dę, salę balową i inne ciekawe 
zakamarki. Na terenie kom-
pleksu Jedlinka obejrzeliśmy 
replikę wagonu sztabowego 
„Amerika” - to właśnie tu, w 
wagonie 10252Bln - zapadały 
najważniejsze decyzje strate-
giczne wszystkich frontów II 
wojny światowej. Wewnątrz 
wagonu wyświetlany został 
�lm edukacyjny informujący 
o zbrodniach popełnionych 
przez Niemców w czasie woj-
ny. Całość dopełniło ognisko 
z pysznymi kiełbaskami, które 
ufundował Radny Gminy Wa-
lim an Paweł Mazur. Szczegól-
ne podziękowania chcieliśmy 
złożyć Łukaszowi Kazkowi za 
zorganizowanie wycieczki do 
Pałacu Jedlinka. Jego zaanga-
żowanie i troska o najdrob-
niejsze szczegóły sprawiły, że 

Edukacja w terenie

po raz kolejny mieliśmy moż-
liwość zdobycia nowej wiedzy 
w kreatywny i interesujący 
sposób oraz spędzenia czasu w 
miłej atmosferze – relacjonują 
uczniowie klasy IV PSP w Jugo-
wicach.

Korzystając z ostatnich dni 
lata, uczniowie klasy II i III PSP 
im. J. Korczaka w Jugowicach 
wyruszyli w pobliskie góry. 
Celem wycieczki było zdoby-
cie szczytu Gór Wałbrzyskich – 
Borowej, która znajduje się na 
wysokości 853 m n.p.m. Radość 
z pieszej wędrówki przeplatała 

się ze zmęczeniem, bo zdoby-
cie tego szczytu nie było ła-
twe, ale na pewno przyjemne. 
Borowa została zdobyta przez 
uczniów, a prawdziwą ucztą 
dla oka, były niezapomniane 
widoki z wieży widokowej. 
Wszyscy uczestnicy nie kryli 
radości z takiej formy pogłę-
biania wiedzy na temat oko-
licznych atrakcji turystycznych 
i spędzenia aktywnie czasu na 
świeżym powietrzu, co szcze-
gólnie jest ważne w dzisiejszej 
szkolnej rzeczywistości.

(PSP)
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Przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wał-
brzychu, na ul. Wańkowicza, 
otwarte zostało bezpieczne 
przejście dla pieszych. Pro-
jekt został zrealizowany z 
Funduszu Toyoty „Dobre po-
mysły zmieniają nasz świat”, 
a do 31 października 2020 
r. trwa kolejny nabór wnio-
sków o do�nansowanie z 
tego funduszu.

Fundusz Toyoty, stworzo-
ny przez fabrykę Toyoty w 
Wałbrzychu, co roku wspiera 
oryginalne i ciekawe projekty, 
które zakładają trwałą zmianę 
w otoczeniu i związane ob-
szarami priorytetowymi �rmy, 
którymi są: ekologia, edukacja 
techniczna, sport, bezpieczeń-
stwo na drogach oraz poprawa 
mobilności/swoboda porusza-
nia się.

Przejście przy ul. Wańkowi-
cza jest w bezpośrednim są-
siedztwie szkoły. Zakres prac 
inwestycyjnych polegał na 
montażu zestawu dwóch zna-
ków aktywnych z lampami LED 
zasilanymi panelem fotowolta-
icznym i wyposażonych w czuj-
nik ruchu; wykonaniu znaków 
poziomych farbą strukturalną 
chemoutwardzalną w kolorze 
czerwonym i białym; zainstalo-
waniu punktowych aktywnych 

Dobre pomysły zmieniają nasz świat

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.

- Przejście będzie służyło nie 
tylko uczniom szkoły, ale także 
mieszkańcom dzielnicy Biały 
Kamień. To jest ruchliwa ulica 
i zwłaszcza w godzinach szczy-
tu jest tu dużo samochodów 
- podkreśla dyrektor szkoły Iza-
bela Mazurek.

- Ten projekt to idealny 
przykład na realizację jednego 
z naszych priorytetów �rmo-
wych, jakim jest bezpieczeń-
stwo dna drogach. Liczymy, że 
w przyszłości takich modelo-
wych przejść dla pieszych po-
wstanie w Wałbrzychu więcej 
– dodaje Grzegorz Górski, Ma-
nager General A�airs wałbrzy-
skiej fabryki Toyoty.

Tymczasem trwa proces 
przyjmowania projektów do 
przyszłorocznej edycji kon-
kursu grantowego w ramach 
Funduszu Toyoty ‘Dobre po-
mysły zmieniają nasz świat”. 
Do końca października or-
ganizacje non-pro�t mogą 
składać wnioski na realizację 
projektów w aglomeracji wał-

brzyskiej i powiecie oławskim. 
Najlepsze z nich fundusz na-
grodzi grantem w wysokości 
20 tys. złotych.

Fundusz Toyoty to part-
nerstwo czterech podmiotów. 
W przygotowaniu i realizacji 
projektów organizacjom po-
magają uczniowie technikum 
architektury krajobrazu Ze-
społu Szkół nr 5 w Wałbrzy-
chu oraz uczniowie kierunku 
informatyka Zespołu Szkół im. 
Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę koordy-
natora Funduszu a fabryka To-
yoty w Wałbrzychu i Jelczu-La-
skowicach �nansuje najlepsze 
pomysły.

Szczegółowe informacje 
znajdują się na nowej, dedyko-
wanej stronie funduszu www.
FunduszToyoty.pl, na której 
umieszone są między innymi 
�lmy prezentujące fundusz, 
interaktywna mapa realizacji 
projektów z poprzednich edy-
cji oraz wniosek, w tym wersja 
online dostępna w ciągu mie-
siąca, którą należy złożyć do 31 
października.

(GK)

Zaplanowane na 27 wrze-
śnia 2020 r. dwa koncerty 
Kasi Kowalskiej w Starej Ko-
palni w Wałbrzychu zostały 
odwołane. Świętująca jubile-
usz 25-lecia pracy artystycz-
nej piosenkarka zaśpiewa w 
Wałbrzychu 21 marca 2021 r.

- Z przyczyn organizacyj-
nych jesteśmy zmuszeni prze-
nieść koncert Kasi Kowalskiej 
na 21 marca 2021 r. Za zaistnia-
łą sytuację bardzo przeprasza-
my i prosimy o wyrozumiałość. 
Działamy w nowych, dziwnych, 

okolicznościach cały czas wal-
cząc z przeciwnościami losu… 
Prosimy o pozostawienie bi-
letów na nowy termin, które 
automatycznie zachowują 
ważność, w przypadku kolizji 
terminu wejściówki można 
zwracać, do końca, roku w 
miejscu zakupów. Jeszcze raz 
przepraszamy i mamy nadzieje 
do zobaczenia wiosną w Wał-
brzychu – informują organiza-
torzy koncertów Kasi Kowal-
skiej.

(RED)

Odwołane koncerty 
Kasi Kowalskiej
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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

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

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 12Ciąg dalszy historii wałbrzy-

szanina Wojciecha Pyłki, który 
siedzi w więzieniu za morder-
stwo, którego… nie mógł po-
pełnić.

W poprzednim odcinku 
wyraziłem przekonanie, że 31 
stycznia 2008 roku w mieszka-
niu zmarłego Janusza Laskow-
skiego nie przeprowadzono 
żadnych oględzin, ponieważ 
czynności tej dokonano do-
piero 24 kwietnia 2008 roku, 
w wyniku postanowienia wy-
danego przez nadzorującego 
śledztwo prokuratora. Przy-
pomnę, że przeszukanie to nie 
miało najmniejszego sensu, 
ponieważ 27 lutego 2008 r. 
mieszkanie Laskowskiego zo-
stało dokładnie opróżnione 
z wszystkiego tego, co się w 
nim w chwili ujawnienia zwłok 
znajdowało. A jednak w aktach 
sprawy znajduje się protokół 
przeszukania tego mieszkania, 
który - jak wspominałem - nie 
zawiera niczego, a jedynymi 

W sidłach prawa (7)
Janusz
Bartkiewicz

konkretami są ujawnione w 
nim dwa „fakty”, z których je-
den dotyczy ułożenia dłoni 
denata, co zostało opisane w 
sposób następujący: „Palce 
obu dłoni ma włożone między 
pętlę a szyję”. To wszystko. Fo-
togra�i oczywiście nie ma.

Śmiem twierdzić, że właśnie 
to króciutkie zdanie było jedy-
nym powodem, dla którego 
zdecydowano się na tak zadzi-
wiające posunięcie. Ale zanim 
przedstawię mocne poszlaki, 
wskazujące na nieprawdopo-
dobny procesowy przekręt, 
powołam się na fragmenty 
zeznań Jerzego Ch., który jako 
jedyny spośród tych, którzy 
widzieli wiszące zwłoki, został 
przesłuchany. Policjant, który 
wszedł z Jerzym Ch. do miesz-
kania zmarłego przesłuchany 
oczywiście nie został - ani w 
toku śledztwa, ani też w czasie 
postępowania przed sądem. 
Drobiazg? Według mnie ra-
czej skandal. A przesłuchiwa-
ny Jerzy Ch. zeznał podczas 
śledztwa, że nie pamięta uło-
żenia rąk wiszącego kolegi, ale 
kiedy w sądzie odczytano mu 
fragment protokołu oględzin 
miejsca znalezienia zwłok, w 
którym zapisano, że dłonie de-

nata trzymają oburącz pętlę, 
to wówczas zeznał:

„(…) Nie przypominam so-
bie takiej sytuacji z ułożeniem 
w ten sposób rąk Janusza. (…) 
być może, że wydawało mi 
się, że ręce miał wzdłuż ciała. 
Jednak wydaje mi się, że bliż-
sze temu, co pamiętam jest to, 
że właśnie w ten sposób ręce 
miał ułożone (…)”.

Jest to zapis zeznań świad-
ka, który w sądzie znajduje się 
pod naciskiem pytań prokura-
tora i oskarżyciela posiłkowe-
go, którzy z całą mocą prą do 
uzyskania potwierdzenia tego, 
że denat wisiał z rękami chwy-
tającymi pętlę. Tych, którzy na 
salach sądowych nie bywają i 
nie wiedzą, jak powstaje pro-
tokół z rozprawy, informuję, 
że protokolantka (bo zazwy-
czaj to kobieta) nie zapisuje 
tego, co mówią zeznający (tak 
jak to jest praktykowane w 
sądach amerykańskich), tylko 
to, co jej do protokołu dyktuje 
sędzia przewodniczący. A sam 
wielokrotnie słyszałem, że to 
co dyktuje, nie całkowicie od-
daje to, co zeznający mówił, 
zwłaszcza kiedy nie posługu-
je się zdaniami zbudowanymi 
zgodnie z zasadami języka 

polskiego. Mówiąc więc języ-
kiem zrozumiałym dla wszyst-
kich, Jerzy Ch. nie potwierdził 
tego, co w protokole zapisał 
policjant, a policjanta nie we-
zwano na świadka, zapewne z 
obawy, że np. obrońca mógłby 
go „przemielić” pytaniami, do-
tyczącymi faktu sporządzenia 
przez niego tak kuriozalnego 
protokołu. Mógłby go też za-
pytać: dlaczego protokół ten 
nie zawiera żadnego oznacze-
nia, że z jego treścią zapoznał 
się jakikolwiek jego przełożo-
ny, a zwłaszcza funkcjonariusz 
z pionu dochodzeniowego? 
Zresztą, nie wyobrażam sobie, 
aby w normalnych warunkach 
taki protokół mógłby być włą-
czony do akt, bez adnotacji 
nakazującej natychmiastowe 
powtórzenie czynności oglę-
dzinowych, zgodnych z pro-
cesową procedurą, która w 
żadnym przypadku nie może 
być przecież zlekceważona. 
Według mnie –wieloletniego 
naczelnika wydziału kryminal-
nego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Wałbrzychu – taki 
brak nadzoru nad czynnościa-
mi procesowymi w śledztwie 
to nic innego, jak czyny zaha-
czający o artykuł 231 Kodeksu 
karnego, stanowiący o nie-
dopełnieniu obowiązku służ-
bowego na szkodę interesu 
publicznego, czyli na szkodę 
wymiaru sprawiedliwości. Aby 
już nie przedłużać, wyjaśnię, o 
co – według mnie – chodziło.

Otóż wszystkie te „pro-
cesowe cuda” miały na celu 
wykazanie, że Janusz Laskow-
ski został powieszony przez 
Wojciecha Pyłkę, a broniąc 
się przed tym, chwytał się 
rozpaczliwie za pętlę, próbu-
jąc rozluźnić jej śmiertelny 
ucisk. Przypomnę, że miał się 
tak bronić, znajdując się w 
stanie kompletnego upojenia 
alkoholowego, co zostało po-
twierdzone specjalistycznym 
badaniem, wykazującym stę-
żenie alkoholu w wysokości 
3,1 promila we krwi i 3,6 pro-
mila w moczu. Tymczasem, 
jak czytam na stronie Kliniki 
Psychiatrycznej Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego, 
stężenie alkoholu w granicach 
3 - 4 promili powoduje pogłę-
biające się zaburzenie świado-
mości, prowadzące do śpiączki 
oraz upośledzenie odruchów i 
czucia. Warto też wiedzieć, że 
w pierwszych dwóch dniach 
po śmierci zawartość alkoholu 
we krwi zwłok zwykle spada 
przeciętnie o 5 do 6%, a po 
24 godzinach może się obni-
żyć nawet o 10%. Natomiast 
w ciągu dalszych dni spadek 
ten bywa jeszcze znaczniejszy 
i czwartego dnia może osią-

gać 20 do 25%. Krew ze zwłok 
Janusza Laskowskiego do ba-
dań pobrano 6 lutego, a więc 
19 dni od zgonu. Warto więc 
zwrócić uwagę, że moment 
powieszenia Laskowskiego 
przez Pyłkę, przesłuchiwany w 
prokuraturze 25 kwietnia 2008 
r., Bogumił K. opisuje następu-
jąco:

”(…) W tym czasie Janusz 
odzyskał przytomność i za-
czął się bronić. Jak „Jajo” (Pył-
ka – JB) zakładał mu pętlę to 
Janusz dalej leżał na ziemi. 
On odrywał tę pętlę od szyi  i 
wołał „pomocy” i „ratunku” 
(…) On miał ręce włożone w 
tą pętlę, tak jakby chciał ją ro-
zerwać. Włożył je wtedy jak się 
bronił kiedy leżał na ziemi (...)”.

Zatem człowiek spity do 
nieprzytomności - według 
prokuratury i sądu - miał świa-
domość tego, co się wokół 
niego dzieje i walczył ze swoim 
zabójcą, wołając głośno i roz-
paczliwe o pomoc. Dla mnie 
to wystarczające, aby zapytać: 
czy nie był to moment, by ktoś 
stuknął się w głowę? Ale w 
głowę nikt się nie stuknął (na-
wet obrońca z urzędu), a sąd w 
uzasadnieniu wyroku stwier-
dził z wielkim przekonaniem, 
że Bogumił K. wyjaśnienia swe 
składał dobrowolnie i w wa-
runkach pełnej swobody wy-
powiedzi. Oczywiście chodzi 
o te wyjaśnienia, w których się 
do obecności przy zabójstwie 
przyznawał. Jednakże bar-
dzo szybko się z tego wycofał 
twierdząc, że znajdował się 
pod wielką presją policjantów, 
w co sąd oczywiście mu już 
nie uwierzył, chociaż utrzymy-
wał to aż do ostatniego dnia 
procesu. Wiara sądu opierała 
się przede wszystkim na tym, 
że Bogumił opowiadał o tych 
dłoniach trzymających pętlę, 

co policjant opisał w swym 
protokole oględzin mieszkania 
i zwłok. Warto więc przy tym 
podkreślić, że zanim Bogumił 
zaczął składać wyjaśnienia, 
był poddany wielogodzin-
nej „obróbce” w postaci tzw. 
policyjnego rozpytania, czyli 
nieprotokołowanej, ani nie 
utrwalanej w inny sposób po-
zaprocesowej czynności, czego 
w ogóle nie kryli przesłuchani 
w tej sprawie policjanci. I tak 
funkcjonariusz biorący udział 
w tymże rozpytaniu, zeznał 
przed sądem w rozbrajający 
sposób, że podczas tej „luźnej 
rozmowy” podał Bogumiłowi 
K. pewne fakty, a w tym i taki, 
że Janusz miał ręce gdzieś w 
okolicach pętli. Mówił mu, 
że:”pewnie tam byłeś, pocią-
gnęliście za linę, a on włożył 
ręce. W pewnym momencie K.  
potwierdził to, co powiedzia-
łem, mówiąc: no, tak było”. Po-
licjant zeznał to przed sądem, a 
sąd na to nie zwrócił najmniej-
szej uwagi. Ale ja zwróciłem 
i dzięki temu wiem do czego 
potrzebny był ten kuriozalny 
protokół oględzin, w którym 
policjant napisał, że dłonie de-
nata trzymały pętlę.

W następnym odcinku na-
piszę dokładniej, czym są w 
istocie te rozpytania, dlaczego 
Bogumił K. tak łatwo potwier-
dzał to, co mówili mu policjan-
ci i dlaczego się z wcześniej 
złożonych wyjaśnień wycofał.

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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Często nieruchomości (lo-
kalowe, gruntowe) stanowią 
współwłasność wielu osób i 
zdarza się się, że przy współ-
własności rzeczy, pomimo wie-
lu współwłaścicieli, tylko jeden 
z nich ponosi na nią wydatki - 
inwestuje i ulepsza. Przysługu-
ją mu wobec tego roszczenia o 
zwrot poniesionych nakładów 
na nieruchomość od pozosta-
łych współwłaścicieli. Nakłady 
te rozliczone mogą być pod-
czas trwania współwłasności, 
ale najpóźniej rozliczenia ta-
kich nakładów można dokonać 
w momencie znoszenia współ-
własności nieruchomości.

Najogólniej rzecz ujmując, 
nakładami nazywa się wydat-
ki poniesione na daną rzecz. 
Kodeks cywilny używa dwóch 
pojęć: nakłady konieczne i na-
kłady inne. Rozróżnienie takie 
wynika z celu, dla którego osią-
gnięcia nakłady zostały poczy-
nione. Nakładami koniecznymi 
będą wydatki, których celem 
jest utrzymanie normalnego 
stanu rzeczy, umożliwiającego 
prawidłowe z niej korzystanie. 
Nakłady poczynione w innym 
celu pozostaną poza granica-

mi nakładów koniecznych i 
będą to nakłady inne. Do nich 
zaliczamy nakłady użyteczne i 
zbytkowne.

Nakładami koniecznymi 
mogą być np. remonty bie-
żące. Można przyjąć, że bez 
ponoszenia nakładów koniecz-
nych, rzecz nie mogłaby istnieć 
w dotychczasowym stanie i 
być wykorzystywana zgodnie 
z jej przeznaczeniem. Nakła-
dami użytecznymi natomiast 
są nakłady poczynione w celu 
ulepszenia rzeczy (np. inwesty-
cyjne). Zwiększają one wartość 
nieruchomości, na której zo-
stały poczynione. Nakłady uży-
teczne podnoszą więc funkcjo-
nalność i użyteczność rzeczy. 
Z kolei nakłady zbytkowne 
to nakłady, które czynione są 
wyłącznie w celu zaspokojenia 
potrzeb estetycznych osoby 
dokonującej tych nakładów. 
Nakłady zbytkowne mogą, lecz 
nie muszą zwiększać wartość 
nieruchomości.

Współwłaściciele powinni 
ponosić wydatki i ciężary na 
rzecz wspólną stosunkowo do 
wielkości posiadanych udzia-
łów. Poprzez wydatki należy 

rozumieć wszelkiego rodzaju 
nakłady na rzecz. Będą to za-
równo nakłady konieczne jak i 
użyteczne. Jeżeli współwłaści-
ciele regulując kwestię zarządu 
nieruchomością wspólną, takie 
wydatki przewidzieli to rów-
nież nakłady zbytkowne. Do 
ciężarów zalicza się wszelkie 
inne koszty związane z korzy-
staniem z rzeczy, które nie sta-
nowią nakładów np. podatek 
od nieruchomości, opłata za 
użytkowanie wieczyste, ubez-
pieczenie.

Jeżeli współwłaściciel, po-
niósł wydatek lub ciężar na 
rzecz wspólną, może żądać od 
pozostałych współwłaścicieli 
zwrotu poniesionego kosztu, 
w częściach odpowiadających 
ich udziałom we współwłasno-
ści. Roszczenie takie przysługu-
je względem tych osób, które 
były współwłaścicielami rzeczy 
w dacie czynienia nakładów na 
nią lub ponoszenia ciężarów. 
Należy pamiętać, że w proce-
sie sądowym strona żądająca 
rozliczenia nakładów i cięża-
rów powinna udowodnić to 
żądanie zarówno, co do zasady 
i wysokości.

Zasada, która sta-
nowi, że każdy ze 
współwłaścicieli po-
winien ponosić nakła-
dy i ciężary stosow-
nie do posiadanego 
udziału, podlega wy-
łączeniu w przypadku, 
gdy podpisana zo-
stała pomiędzy nimi 
umowa quoad usum. 
Umową taką współ-
właściciele mogą 
uregulować zasady 
korzystania z nieru-
chomości. Gdy w wyniku za-
wartej umowy quoad usum 
współwłaściciele korzystają 
wyłącznie z określonej części 
rzeczy (dotyczy to najczęściej 
nieruchomości gruntowych 
lub budynkowych) to wówczas 
nakłady poczynione na tą część 
ponoszą wyłącznie oni.

Możliwe jest także zawar-
cie przez współwłaścicie-
li umowy, która w sposób 
odmienny, niż wynikający z 
udziałów we współwłasności, 
będzie regulowała kwestię 
partycypowania w wydatkach 
i ciężarach czynionych na 
wspólną rzecz.

Prawo w pigułce: rozliczenie nakładów 
poczynionych na nieruchomość

Roszczenia o zwrot warto-
ści poczynionych nakładów i 
poniesionych ciężarów prze-
dawniają się na zasadach ogól-
nych. Termin ten, od 9 lipca 
2018 roku wynosi 6 lat i jest 
liczony od daty poniesienia ta-
kich kosztów (do 8 lipca 2018 r. 
termin wynosił 10 lat). W przy-
padku, gdy przedmiot współ-
własności służy prowadzeniu 
działalności gospodarczej 
współwłaścicieli i każdy z nich 
jest przedsiębiorcą, termin ten 
wynosi 3 lata.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Autorskie spotkanie
25 września - Miejska Biblio-
teka Publiczna w Świebodzi-
cach zaprasza na spotkanie 
autorskie z Agnieszką Dob-
kiewicz, autorką książki „Mała 
Norymberga”. O godzinie 17:00 
w sali Miejskiego Domu Kultury 
w Świebodzicach dziennikarka i 
pisarka opowie o swojej książce, 
traktującej o procesach byłych 
katów obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen w Rogoźnicy.

(WPK)

Food Truck Party
W dniach 26-27 września (od 
godziny 12.00) w Starej Kopal-
ni w Wałbrzychu odbędzie się 
Food Truck Party. W zewnętrz-
nych przestrzeniach obiektu 
staną liczne foodtrucki, które 
zapewnią szeroki wybór potraw. 
W ramach tego wydarzenia, w 
sobotę o godzinie 21.00 odbę-
dzie się silent disco - zabawa ta-
neczna, której uczestnicy bawią 
się do wybranej przez siebie mu-
zyki proponowanej przez grają-
cych DJ-ów. Na niedzielę zostało 
zaplanowane kino plenerowe, 
podczas którego na ekranach zo-
stanie wyświetlona amerykańska 
komedia „Millerowie” z Jennifer 
Aniston w roli głównej. Udział 
w imprezie jest bezpłatny - przy 
Silent Disco jedyny koszt, który 
ponosi uczestnik to koszt wypo-
życzenia słuchawek.

(SK)
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, 

iż otrzymane pożyczki na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

zostaną umorzone z urzędu. 

Umorzenie nastąpi  pod warunkiem prowadzenia 

działalności gospodarczej przez 3 miesiące 

od dnia otrzymania pożyczki.

R E K L AMA R E K L AMA

Biblioteka zamknięta
• Od dnia 24 września 2020 r. Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Jedli-
nie-Zdroju będzie nieczynna do 
odwołania. Wyłączenie książnicy 
z użytku jest związane z realizacją 
projektu,,Rozszerzenie oferty kul-
turalnej i unowocześnienie biblio-
teki w celu poprawy standardów 
jakości świadczonych usług w 
Centrum Kultury”. Wypożyczone 
książki ulegają automatycznemu 
przedłużaniu do czasu wznowienia 
działalności biblioteki.

Tablety dla szkoły
• Burmistrz Miasta Leszek Orpel 
przekazał, zgodnie z umową, na 
ręce Dyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Janusza Kor-
czaka w Jedlinie-Zdroju komputery 
– tablety, o wartości 33 500 zł które 
zostały kupione w ramach projektu 
grantowego POPC na lata 2014-
2020, oś Priorytetowa III Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, dzia-
łanie 3.1. Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych w ramach „E-aktywni 
Mieszkańcy województwa Dolno-
śląskiego i Lubuskiego”. Przypo-
mnijmy: 30 czerwca 2020 r. zakoń-
czony został projekt „E-Aktywni 
Mieszkańcy gminy Jedlina-Zdrój”, 
w ramach którego mieszkańcy 
mięli możliwość wzięcia udzia-
łu w 8 modułach szkoleniowych, 

mających na celu podniesieni ich 
wiedzy i kompetencji. Szkolenia zo-
stały przeprowadzone w Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju przez 
wykwali�kowanych instruktorów, a 
skorzystało z nich 150 osób i dzięki 
temu - zgodnie z wnioskiem - gmi-
na pozyskała sprzęt, który został 
kupiony dla potrzeb szkoleń, a po 
zakończeniu szkoleń będzie służył 
potrzebom placówki oświatowej.

Zajęcia dzieci i dorosłych
• Centrum Kultury w Jedlinie- Zdro-
ju na stronie internetowej https://
www.ckjedlina.pl/ opublikowa-
ło jesienny harmonogram zajęć i 
warsztatów w ramach Jedlińskiej 
Szkoły Talentów oraz programu 
„Bądź aktywny”. W ramach pro-
gramu pro�laktycznego zostaną 
przekazane dzieciom i młodzieży 
szkolnej z Jedliny-Zdroju vouche-
ry do Parku Aktywności na: tor 
saneczkowy, trasę maluch, trasę 
junior i na trasę standard. Zajęcia 
pozaszkolne: jazda na rolkach – 
wtorki, w godz. 15:00-17:00, Kom-
pleks Active; warsztaty rowerowe 
– środy, w godz. 15:00-17:00, Kom-
pleks Active; ściana wspinaczkowa 
– czwartki, w godz. 15:00-17:00, 
Park Aktywności; tenis ziemny – 
ogólnodostępny kort – zajęcia z 
instruktorem we wtorki w godz. 
16.00 – 17.00.

(RED)

Raport z Jedliny-ZdrojuZamknięty parking
Plac postojowy na ul. Grun-
waldzkiej przy Przedszkolu 
Samorządowym w Głuszycy 
został wyłączony z ruchu. - Jest 
to związane z planowaną prze-
budową tego placu. Prosimy o 
zachowanie ostrożności – ape-
lują pracownicy głuszyckiego 
magistratu.

(MC)

Kraina edukacyjna
Para�a Rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Króla w Głuszycy 
realizuje projekt „Wyposaże-
nie „Krainy edukacyjnej” w 
Głuszycy w niezbędny sprzęt”, 
w ramach programu granto-
wego „Dbajmy o naszą lokalną 
kulturę i dziedzictwo” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 z 
udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Mieszkańcy gmin wchodzących 
w skład Lokalnej Grupy Działa-
nia Partnerstwo Sowiogórskie: 
Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Nowej 
Rudy, Pieszyc oraz Walimia, a w 
szczególności seniorzy, mogą 
wziąć udział w projekcji �lmu 
„Góry Sowie - unikalne piękno 4 
pory roku” produkcji TV Sudecka. 
Pokaz odbędzie się 28 września o 
godzinie 11.00 w „Krainie Eduka-
cyjnej”, mieszczącej się w Głuszy-
cy przy ul. 11 Listopada 6a.

(MC)

Większość osób kojarzy 
Głuszycę z Podziemnym 
Miastem Osówka oraz 
licznymi imprezami spor-
towymi, jak Puchar Stre-
fy MTB Sudety, Waligóra 
Run Cross, Maraton Pieszy 
Sudecka Żyleta czy Extre-
me MTB Challenge. War-
to jest jednak zwiedzić tę 
okolicę w trochę nietypo-
wy sposób – konno.

Zauroczony walorami 
krajobrazowymi Gminy Głu-
szyca Andrzej Makacewicz z 
Akademii Jeździeckiej JNBT 
przyjeżdża tu na szkolenia, 
by uczyć nie tylko mło-
dzież, ale także dorosłych 
jak zbudować relacje z ko-
niem i przy tym doskonalić 
umiejętności jeździeckie, 
bez zbędnej przemocy i 
zmuszania zwierzęcia do 
posłuszeństwa. Andrzej Ma-
kacewicz odwiedził Stajnię 
przy Sadzie w Grzmiącej już 
w czerwcu, ale tym razem 
przywiózł ze sobą wyjątko-
wego towarzysza – mustan-
ga Geronimo.

Mustangi to dziko żyją-
ce konie, o zupełnie innym 
temperamencie niż te, które 
znamy ze stajni, są też od 
nich mniejsze. Geronimo 
tra�ł do Polski ze stanu Ida-

Mustang w Grzmiącej

ho w USA w czerwcu tego 
roku, jako jeden z 15, które 
w tym samym czasie tra�ły 
do Europy. Tym samym stał 
się jedynym mustangiem w 
naszym kraju. Do Andrzeja 
Makacewicza tra�ł w ra-
mach programu Mustang 
Makeover, którego zada-
niem jest popularyzacja 
wiedzy o tych wyjątkowych 
zwierzętach. To nie wszyst-
ko. Geronimo przechodzi 
aktualnie trening, którego 
efekty Andrzej Makacewicz 

zaprezentuje w październi-
ku w Akwizgranie (Aachen) 
uważanego za serce jeź-
dziectwa europy. Przyjadą 
także trenerzy z pozostałą 
14 mustangów. Konkurs, w 
którym wezmą udział, wy-
łoni najlepszego trenera. 
Później wszystkie mustangi 
zostaną zlicytowane i tra�ą 
do nowych domów. Nieste-
ty, kontrakt, jaki podpisał 
trener, nie pozwala mu wy-
licytować Geronimo.

(MC)
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Wałbrzyska Szkoła Talen-
tów zaprasza na indywidual-
ne zajęcia nauki gry na forte-
pianie do Teatru Zdrojowego 
im. Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju.

- Zajęcia indywidualnej na-
uki gry na instrumentach to 
przeciwwaga dla promowa-
nych przez współczesny świat 
szybkich i łatwych zwycięstw 
bez specjalnego wysiłku. Przy-
szły instrumentalista dowie 
się, ile czasu i osobistego wy-
siłku i zaangażowania musi 
poświęcić doskonaleniu swo-
jej gry, dzięki czemu nauczy 
się szanować pracę innych i 
doceniać prawdziwą sztukę. 
Granie na instrumencie jest 
treningiem dla ciała, uczuć i 
psychiki. Wszystkie te sfery 
są wzmacniane i rozwijane, 
co przynosi korzyści także w 
innych działaniach np. nauce 
czy twórczości. Nauka gry na 
instrumencie jest konstruk-
tywnym sposobem spędza-
nia czasu, perspektywicznie 
przyzwyczaja do występów 

na scenie, daje wiarę w siebie i 
uwrażliwia na piękno. Badania 
naukowe dowodzą, że gra na 
instrumencie w wieku wcze-
snoszkolnym, przenosi się na 
niezwiązane z muzyką obsza-
ry, co znacznie ułatwi poprawę 
wyników w nauce pozostałych 
przedmiotów. Poszerza pa-
mięć, uczy koncentracji uwagi, 
rozbudza kreatywność, po-
prawia koordynację ruchową, 
pomaga wyrażać emocje i 
przynosi relaks. Wybierając za-
tem zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci, warto wziąć pod uwagę 
korzyści i sensowność spędza-
nia wolnego czasu, pod okiem 
doświadczonej kadry pedago-
gicznej.

Zapisy na zajęcia prowadzo-
ne są na stronie internetowej 
https://forms.gle/qRmBqXtjk-
FUDJe2p9. Więcej informacji 
można uzyskać w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury: e-mail: wst@
wok.walbrzych.pl oraz telefo-
nicznie pod numerami: 74 667 
09 53 lub 74 640 99 15.

(JR)

Jerzy Trela 
w Szczawnie-Zdroju
- W sobotę, 3 października o 
godz. 19.00 będziemy gościć 
w Teatrze Zdrojowym mistrza 
interpretacji słowa – Jerzego 
Trelę, który, z towarzyszeniem 
akompaniamentu muzyczne-
go, przedstawi słynne mono-
logi autorstwa polskich wiesz-
czy. Nieprzemijające piękno i 
aktualność tekstów Stanisława 
Wyspiańskiego, Adama Mickie-
wicza i Kamila Cypriana Norwi-
da to doświadczenia polskiego 
narodu, ale też samego aktora, 
dlatego jego interpretacja jest 
tak przejmująca. Czekamy na 
każdego, komu bliska jest Pol-
ska, jej dzieje wyrażone wielki-
mi słowami – mówi Mirosław 
Kowalik, dyrektor Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie – Zdro-
ju. Bilety w cenie 65 zł można 
kupić na stronie kupbilecik.
pl oraz w Kawiarni Bohema w 
Parku Zdrojowym w Szczawnie 
- Zdroju.

(RED)

Muzyczne lekcje
- 26 i 27 września zapra-

szamy do Starej Kopalni 
na dwa dni inspirujących 
warsztatów, networkingu, 
panel dyskusyjny z udziałem 
ekspertów oraz gościa spe-
cjalnego – będzie nim Paweł 
Tkaczyk, ekspert budowania 
marek, spec od storytellingu, 
mówca publiczny i niezwykle 
charyzmatyczna postać w 
świecie Marketingu – mówi 
Sylwia Petryna, z Petra Con-
sulting, która jest współorga-
nizatorem warsztatów wraz 
w Wałbrzyskim Ośrodkiem 
Kultury.

- EvolucJA II – daj się za-
inspirować – to marka, która 
staje się rozpoznawalna na 
Dolnym Śląsku i w kraju. W tym 
roku pod hasłem „Wyprzedź 
zmiany – świadomie kreuj 
przyszłość” będziemy rozma-
wiać o pokonywaniu kryzy-
sów, nowych technologiach 
w biznesie, budowaniu silnej 
marki i odporności na zmiany. 
Podczas dwóch dni będziemy 
spotykać się na warsztatach, 

EvolucJA, a nie rewolucja
by rozmawiać m. in. 
nowoczesnej komu-
nikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej, eko-
-zarządzaniu �rmą, 
o budowaniu wła-
snej świadomości i 
przygotowaniu do 
sytuacji kryzysowych 
– bo w dzisiejszym świecie bę-
dzie ich coraz więcej. W trakcie 
panelu dyskusyjnego zaprosze-
ni eksperci będą rozmawiać o 
technologii w służbie biznesu 
– pracy zdalnej, cyfryzacji, e-le-
arning, digital marketingu, roli 
social mediów w prowadzeniu 
i zarządzaniu �rmą. Paweł Tka-
czyk przedstawi sposób na „ni-
sko wiszące owoce” – czyli jak 
znaleźć swoją własną strategię 
marketingową. W przerwach 
między warsztatami będzie 
przestrzeń do nawiązywania 
relacji i kontaktów. Wydarze-
nie kierowane jest w głównej 
mierze do dolnośląskich przed-
siębiorców, menedżerów, pra-
cowników działów HR, mar-
ketingowców, trenerów – ale 

tak naprawdę do wszystkich, 
którzy są zainteresowani swoim 
rozwojem osobistym i zawodo-
wym. Na ciągle zmieniającym 
się rynku pracy otwartość na 
nowe kompetencje i wyzwa-
nia zawodowe staje się jedną z 
bardziej cenionych i poszukiwa-
nych przez pracodawców cech 
u potencjalnych pracowników. 
EvolucJA promuje właśnie takie 
podejście: otwartość na zmiany, 
chęć uczenia się, odwagę w po-
dejmowaniu decyzji, ciekawość. 
Jesteś taką osobą? Zapraszamy 
na EvolucJA – to wydarzenie 
może zmienić Twoją przyszłość 
– dodaje Sylwia Petryna.

Program i bilety na https://
evolucja.biz/.

(JR)
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Dziękczynna msza dożynkowa
• W imieniu księdza Stanisława Piskorza - 
proboszcza Para�i pw. Św. Michała Archa-
nioła w Mieroszowie oraz własnym zapra-
szam na Dziękczynną Mszę Dożynkową, 
która zostanie odprawiona 27 września 
2020 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. 
Michała Archanioła w Mieroszowie. Ze 
względu na sytuację epidemiologiczną, 
tegoroczne dożynki gminne nie będą mia-
ły tak pięknej oprawy, jak to miało miejsce 
w roku ubiegłym, jednak liczymy na Pań-
stwa obecność podczas uroczystego na-
bożeństwa – mówi burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

Senioralnia w Mieroszowie
• Rada Seniorów Gminy Mieroszów zapra-
sza na Senioralia 2020. Rada seniorów, 
wspólnie z przedstawicielami stowarzy-
szeń i kół seniorów Gminy Mieroszów 
ustaliła, że tegoroczne senioralia odbędą 
się 1 i 2 października 2020 r. (ze względów 
bezpieczeństwa imprezy będą się odby-
wać w plenerze). Program mieroszowskie-
go święta seniorów: 1 października 2020 
r. (czwartek), godz. 16.00 - Rynek w Mie-
roszowie: przekazanie seniorom klucza 
od bram miasta, odtańczenie poloneza 
wokół Rynku, marsz kapeluszowy do Mie-
roszowskiego Centrum Kultury, konkurs 
na najciekawszy strój (kapelusz, parasol, 
maseczka), quiz na wesoło, wystawa ”Pa-
sje seniorów”, kawa, ciasto; 2 październi-
ka 2020 r. (piątek), godz.11.00 - ul. Hoża: 
spartakiada seniorów( po 5 osób z każde-
go klubu), kibicowanie podczas zmagań 

ruchowo - zabawowych, rozdanie nagród, 
ciepły poczęstunek, oddanie klucza i za-
kończenie obchodów. Wpisowe wynosi 
15 zł, wpłaty w sklepie ”Czaja”( najlepiej 
grupowo).

Ładna kamienica
• Do 31 października 2020 r. można składać 
wnioski w konkursie “Ładna kamienica”. 
Właściciele, współwłaściciele albo wspól-
noty mieszkaniowe posiadające budynki, 
które nie są wpisane do rejestru zabytków, 
a które - ze względu na swe położenie, 
elementy i detale architektoniczne oraz 
historię ich użytkowania – stanowią cen-
ny obiekt kultury materialnej Gminy Mie-
roszów, wart podkreślenia, upowszechnie-
nia oraz ochrony, i które wykonają prace 
remontowe lub modernizacyjne o istot-
nym znaczeniu dla ekspozycji budynków, 
mogą ubiegać się o przyznanie nagrody 
w konkursie “Ładna Kamienica” (podsta-
wa: Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa 
nr XVI/113/2020 z 30 stycznia 2020 r. w 
sprawie ustanawiania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury materialnej Mie-
roszowa o nazwie „Ładna Kamienica”). Do 
przyznania przez komisję konkursową są 
trzy nagrody �nansowe: I nagroda -10 tys. 
zł; II nagroda – 7 tys. zł i III nagroda 5 tys. zł. 
Zgłoszenia do nagrody można składać od 
1 do 31 października 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy kamienic do kon-
kursu znajduje się na stronie https://mie-
roszow.pl/.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów Trójgarb dla każdego
Na rozwijanych od wielu lat 
szlakach górskich Trójgarbu 
powstało stałe oznakowanie 
tras Półmartonu Górskiego Z 
�agą na Trójgarbie na dwóch 
dystansach: 11 i 22 km. To ide-
alna okazja, aby sprawdzić się 
na jednej z najładniejszych tras 
w Polsce oraz przygotować do 
kolejnych zawodów. Oczywiście 
oznakowania powstały również 
dla turystów i spacerowiczów, 
aby każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Rozwijanie kompleksu na 
Trójgarbie to efekt partnerstwa 
Gminy Czarny Bór i Stare Boga-
czowice oraz wsparcia z Fundu-
szu Toyoty.

(IL)

Anielski bieg
W najbliższe Święto Niepod-
ległości odbędzie się kolejny 
bieg charytatywny dla wał-
brzyskiego hospicjum. Tym 
razem trasa przebiegnie przez 
urocze trasy Trójgarbu. Start 11 
listopada o godzinie 11:00 znad 
Zalewu w Starych Bogaczowi-
cach. W tym roku dostępna bę-
dzie również rekreacyjna trasa 
Nordic Walking. Dystans każde-
go biegu to 11 kilometrów. Limit 
uczestników w tym roku to tylko 
200 osób, a zapisy są prowadzo-
ne na stronie: http://www.po-
miarownia.pl/zapisy.html.

(IL)

Od 5 lat Fundacja Anna w Gost-
kowie zajmuje się porządkowa-
niem i renowacją zabytkowego 
cmentarza ewangelickiego z poło-
wy XIX wieku. Jest to obiekt uni-
katowy, który cały czas odzyskuje 
dawną świetność.

W Gminie Stare Bogaczowice od-
było się spotkanie podsumowujące 
cztery projekty grantowe s�nanso-
wane przez Lokalną Grupę Działania 
Kwiat Lnu w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
dla operacji realizowanych w ramach 
projektu grantowego. Działania re-

alizowane były przez członków Fun-
dacji Anna oraz wolontariuszy z całej 
Polski, którzy zaangażowali się w ra-
towanie cmentarza ewangelickiego 
w Gostkowie. W ramach projektów 
przeprowadzono m.in. prace re-
montowo - renowacyjne wybranych 
nagrobków, scalono z potłuczonych 
fragmentów 50 szklanych i kamien-
nych tablic inskrypcyjnych, utwo-
rzono miejsce pamięci i prezentacji 
dziedzictwa historycznego oraz wy-
konano utwardzoną aleję cmentarną, 
przy której stanęły tablice informa-
cyjne dotyczące historii miejsca. Wy-
dano także album ze zdjęciami starej 
nekropolii, który niedługo tra� do lo-
kalnych bibliotek.

(IL)

Ratują zabytkowy cmentarz
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Załóżmy, że od lat przyjaźnisz się 
z bliską ci osobą, która - jak sądzisz - 
świetnie cię rozumie, potra� doradzić 
w wielu sprawach i w ogóle możesz na 
nią liczyć. Ostatnio jednak rzadziej się 
do ciebie odzywa, często odpisuje na 
twoje sms-y dopiero po kilku dniach. 
Z niepokojem zastanawiasz się, czy 

O automatyzmie szukania przyczyn
jest jakiś konkretny powód tej na-
głej zmiany w zachowaniu tej osoby 
i przypominasz sobie, że dwa tygo-
dnie wcześniej poprosiła cię o drobną 
przysługę, a ty nie mogłeś jej spełnić, 
choć bardzo chciałeś. Nagle, w jednej 
chwili, znajdujesz przekonywujące 
wyjaśnienie tej sytuacji i czujesz wy-
raźnie, że to jest powód ochłodzenia 
waszych relacji. Automatyczne poszu-
kiwanie związków przyczynowo-skut-
kowych jest charakterystyczna cechą 
działania naszych umysłów, wynika-
jącą z potrzeby tworzenia spójnych 
opowieści o świecie, dających poczu-
cie porządku i kontroli. Jednak - po-

dobnie jak w przypadku wymyślonej 
historii z przyjacielem - poszukiwanie 
jasnej i konkretnej przyczyny zacho-
wań innych ludzi wyłącznie w oparciu 
o nieoczywiste wskazówki i własne 
domysły zwykle prowadzi na manow-
ce, a w konsekwencji może też spro-
wadzić na nas kłopoty i niepotrzebne 
frustracje.

Ludzie mają wrodzona potrzebę 
wyszukiwania w chaotycznym śro-
dowisku stałych wzorców, związków 
pomiędzy rożnymi zjawiskami oraz 
intencji. Kiedy jesteśmy świadkami 
dowolnego zdarzenia, w którym inni 
podejmują określone decyzje lub 

zachowują się w określony sposób, 
nasze mózgi natychmiast i najczę-
ściej automatycznie łączą ze sobą na 
podstawie utrwalonych w pamięci 
(w wyniku powtarzających się do-
świadczeń) schematów (skryptów) 
poznawczych owe zachowania z okre-
ślonymi intencjami - przyczynami. I 
tak np. jeśli ktoś omija nas z daleka to 
znaczy że się nas boi, jeśli nie dzwo-
ni do nas od tygodni to znaczy że się 
nas obraził, albo przestał nas lubić itd. 
Każdy człowiek dysponuje wachla-
rzem nieco innych schematów inter-
pretacyjnych wynikających z historii 
życia, wrodzonych predyspozycji (np. 
temperamentalnych, osobowościo-
wych) oraz wiodących opowieści, 
które snują na temat rzeczywistości 
i innych ludzi, jednak zazwyczaj sta-
nowią dość powtarzalne wzorce, za 
pomocą których wyjaśniamy obser-
wowane zdarzenia. Istnieją jednak 
pewne wspólne heurystyki postrzega-
nia i rozumienia innych ludzi. Jedną z 
nich jest przecenianie roli stałych cech 
i wewnętrznych predyspozycji (trwałe 
postawy, cechy, przekonania) w inter-
pretowaniu czyichś zachowań oraz 
ignorowanie czynników sytuacyjnych 
i kontekstu w jakim mają ono miejsce 
(podstawowy błąd atrybucji). Np. jeśli 
ktoś rzuca obelgę w stronę innego 
człowieka, to nasuwającym się wyja-
śnieniem będzie raczej przypisanie 
mu określonych cech: jest arogancki, 
agresywny, chamski, nie zaś fakt, że 
został sprowokowany, a chwilę wcze-
śniej odbył nieprzyjemną rozmowę ze 
swoim szefem. Równocześnie wyni-
ki badań dowodzą, że ludzie kierują 
się w swoich zachowaniach głównie 
czynnikami sytuacyjnymi i bieżącymi 
celami, a nie stałymi predyspozycja-
mi. Zależność zachowań od kontekstu 
jest często bardzo wyraźna i budząca 
nasze zdumienie. Być może mieliście 
okazję obejrzeć zdjęcie, na którym 
osoby udające się na trening �tness 
lub siłownię wjeżdżają do sali po scho-
dach ruchomych. Trudno posądzać je 
o lenistwo i brak motywacji do jakiej-
kolwiek aktywności, po prostu widok 
i obecność schodów ruchomych wy-
zwala automatyczną reakcję skorzy-
stania z nich (bowiem w innych oko-
licznościach, np. podczas zakupów w 
galeriach handlowych, zwykle z nich 
korzystamy). Psychologowie społecz-
ni od dawna przeciwstawiają się po-
tocznemu przekonaniu o zależności 
zachowań od postaw i predyspozycji. 
Istnieje niewiele empirycznie potwier-
dzonych dowodów o występowaniu 
jedynie słabych powiązań postaw i 
dyspozycji z zachowaniami, zarazem 
mnóstwo wyników badań wykazu-
jących silną zależność tych ostatnich 
od zmiennych sytuacji (Ross i Nisbett, 
1991, patrz Dymkowski, 2011).

Bez względu jednak na to, w jaki 
sposób będziemy interpretować za-
chowania innych ludzi, czynimy to 
najczęściej bez re�eksji i w oparciu 
o gotowe schematy przyczynowo 
- skutkowe. Te proste schematy po-
zwalają nam bowiem na szybką reak-
cję, zwłaszcza jeśli nie mamy pełnych 
danych (jak zauważa laureat nagrody 
Nobla, psycholog D. Kahneman - im 

mniej wiemy i mniejszą ilością da-
nych dysponujemy, tym paradoksal-
nie łatwiej nam jest znaleźć wzorzec i 
ułożyć sobie daną sytuację w spójną 
i dającą poczucie pewności całość). 
Nasi przodkowie, wyposażeni w taki 
mechanizm, przedłużali swoją szanse 
na przeżycie, reagując automatycz-
nie na dostrzeżone (i zapamiętane) 
ważne związki pomiędzy różnymi 
zdarzeniami: szmer lub poruszenie 
w zaciemnionym miejscu buszu jest 
sygnałem czającego się drapieżnika, 
zbyt szybkie zbliżanie się innego, 
obcego osobnika w swoich kierunku 
może oznaczać atak agresji itp. Pro-
ces ewolucji ukształtował mechani-
zmy neuronalne służące do stałego 
monitorowania poziomu zagrożenia 
i znajdowania pewnych powtarzal-
nych wzorców przyczynowo- skut-
kowych, które go sygnalizują. Au-
tomatyczne reakcje współczesnego 
człowieka łączenia elementów rze-
czywistości w stałe związki przyczy-
nowe są dziedzictwem po naszych 
przodkach i mówią nam - bez nad-
miernego marnowania energii psy-
chicznej i wysiłku - co jest dobre, 
co złe, do kogo się zbliżyć, a kogo i 
dlaczego należy unikać. Jednak nie 
zawsze istnieją takie proste wyjaśnie-
nia przyczyn zachowań innych ludzi, 
bowiem sami aktorzy działań zwykle 
mają słaby wgląd (albo w ogóle go 
nie mają) w procesy odpowiedzial-
ne za podejmowane decyzje. Kiedy 
proszą cię abyś wyjaśnił swoje zacho-
wania, często na poczekaniu fabryku-
jesz powody kierując się użyteczną i 
społecznie akceptowaną opowieścią. 
Dlaczego pomogłeś staruszce przejść 
przez jezdnię? Oczywiście dlatego, 
że jesteś osobą uczynną i uważasz, 
że zawsze, bez względu na okolicz-
ności należy pomagać słabszym i 
chorym. Kiedy zatem następnym ra-
zem poczujesz, że znasz powody, dla 
których ktoś postąpił wobec ciebie 
w określony sposób, to głęboko się 
zastanów, czy nie upraszczasz, sche-
matyzujesz i tym samym być może 
nie krzywdzisz swoją oceną kogoś, 
kto sam nie końca wie dlaczego tak 
a nie inaczej postąpił, a najprawdo-
podobniej jego zachowanie było 
wynikiem wpływu sytuacji i jakiegoś 
bieżącego celu, który niekoniecznie 
mógł mieć związek z tą sytuacją. Jeśli 
twój przyjaciel nie dzwoni od dawna 
to może oznaczać, że ma inne ważne 
sprawy na głowie, jest chory, źle się 
czuje, w jego życiu wydarzyło się coś 
,co wpłynęło na jego stan psychicz-
ny lub nie było żadnej oczywistej i 
jednej przyczyny (mówi się - tak się 
zdarzyło, przypadek, i to jest także 
wyjaśnienie). Najlepiej zadzwoń sam 
i przestań tworzyć przekonywujące 
(ciebie) historyjki.

Od redakcji: autor jest psychologiem 
– terapeutą, coachem, ekspertem w 
wielu krajowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz rozwojo-
wych. Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii emocji, 
empatii i relacji terapeutycznych. Pro-
wadzi prywatny gabinet. 

Kontakt: margaw@op.pl

Marek 
Gawroń



Czwartek, 24 września 2020 r.

www.db2010.plDB2010 .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

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

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... KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

WYNAJMĘ 
MIESZKANIE
o powierzchni 42 ,7 m2

dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc
strych 3,7 m2., 

piwnica 3,1 m2.

Tel. 793 590 817

Sportowy 
weekend
Nadchodzący weekend 
będzie bogaty w wydarze-
nia sportowe:

• XXII Puchar Mela�ru w 
Biathlonie Letnim – Stadion 
w Czarnym Borze: 25 wrze-
śnia, godz. 14.10 oraz 26 
września od godz. 11.00;

• Inauguracja rozgrywek III 
ligi koszykarzy: MKS Basket 
Szczawno – Zdrój – Chro-
bry Kłodzko – hala sporto-
wa przy ul. Słonecznej 1 A 
w Szczawnie – Zdroju, 25 
września, godz. 19.00;

• Turniej Piłkarski Comt Co-
aching Club U9 i U10 – sta-
dion w Szczawnie – Zdroju, 
27 września;

• IV Otwarte Mistrzostwa 
Szczawna – Zdroju w Teni-
sie Stołowym – hala sporto-
wa przy ul. Słonecznej 1 A w 
Szczawnie – Zdroju, godz. 
10.00;

(RED)

Szczypiorniak 
w Świebodzicach
W dniach 25-27 września w 
Świebodzicach zostanie ro-
zegrany Ogólnopolski Tur-
niej Piłki Ręcznej Kobiet - Me-
moriał im. Edmunda Walczaka 
2020. W trzydniowych zmaga-
niach zmierzą się: MKS Victoria 
Świebodzice; KPR Kobierzyce; 
SPR Kępno; MKS Zagłębie II Lu-
bin, Bukowsko Dopiewski KPR; 
MKS „Kusy” Szczecin. Szczegó-
łowy plan rozgrywek: Piątek 
- 17.30 MKS Victoria Świebodzi-
ce- MKS Zagłębie Lubin, 18.30 
SPR Kępno- MKS Kusy Szczecin 
I, 19.30 Bukowsko-Dopiew-
ski KPR – MKS Kusy Szczecin 
II; sobota: 10.30 MKS Victoria 
Świebodzice – SPR Kępno, 
11.30 KPR Kobierzyce – Bukow-
sko- Dopiewski KPR, 12.30 MKS 
Kusy Szczecin I– MKS Zagłębie 
Lubin; 14.00 KPR Kobierzyce- 
MKS Kusy Szczecin II; 15.00 
SPR Kępno- MKS Zagłębie Lu-
bin; 16.00 MKS Kusy Szczecin 
I - MKS Victoria Świebodzice; 
17.00 1.3m – 2.3m, 18.00 1.2m 
– 2.1m, 19.00 1.4m- 2.3m, 19.00 
1.1m – 2.2m; niedziela: 10.00 
o 5 miejsce, 11.00 o 3 miejsce, 
12.00 o 1 miejsce, 13.00 zakoń-
czenie.

(WPK)

Mistrzostwa Polski 4X to 
jednodniowe wydarzenie, 
które 26 września odbędzie 
się na torze na Słonecznej 
Polanie w Szczawnie-Zdroju. 
Tegoroczna edycja została 
włączone w obchody jubile-
uszu 100-lecia polskiego ko-
larstwa.

Konkurencja fourcross jest 
bardzo widowiskowa, a każde 
zawody są dużym wydarze-
niem medialnym i sportowym. 
Najlepsi zawodnicy fourcrossu 

z Polski oraz amatorzy będą 
rywalizowali o koszulkę Mistrza 
Polski w różnych kategoriach. 
Spodziewany jest udział Pol-
skiej czołówki zawodników, 
którzy bardzo cenią obiekt w 
Szczawnie-Zdroju. Zawody tu 
rozgrywane zaliczane są do Pu-
charu Świata i Pucharu Polski, a 
Uzdrowiskowa Gmina Miejska 
Szczawno – Zdrój aspiruje do 
organizacji Mistrzostw Świata 
w 2022 roku.

(KT)

Orlen Otwarte 
Mistrzostwa Polski 4X

W meczu inaugurującym 
III Memoriała Adama Wójci-
ka, w hali Orbita we Wrocła-
wiu pierwszoligowy Śląsk II 
Wrocław przegrał z wałbrzy-
skim Górnikiem 67:70 (11:16, 
16:16, 13:21, 27:17).

Punkty dla Górnika zdo-
bywali: Krzysztof Jakóbczyk 
14, Maciej Bojanowski 12, Jan 
Malesa 11, Marcin Wróbel 4, 
Kamil Zywert 2 oraz Bartłomiej 
Ratajczak 11, Karol Kamiński 7, 
Mateusz Podejko 4, Maciej Ko-
perski 3, Marcin Jeziorowski 2. 

W zespole Śląska II zagrał 
Jan Wójcik - syn Adama Wój-
cika – który przebywał na par-
kiecie 22,53 min. i zdobył 8 pkt. 
oraz zebrał 6 piłek (5 w ataku, 1 
w obronie).

Wałbrzyski klub prowadzi 
sprzedaż karnetów na nowy 
sezon. Pierwszy mecz ligowy 
we własnej hali Górnik rozegra 
10 października o godz. 17.00 
z Wisłą Kraków. A inauguracja 
sezonu już 26 września w Koło-
brzegu w meczu z Kotwicą.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Górnik znów
pokonał Śląsk
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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. Pionierów. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.

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

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 59 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

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

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

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

PRACA

Pakowanie kosmetyków. Wał-
brzych. 2 zmiany. 734 108 163 

Opieka. Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 24 89 35

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. 

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 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-magazynowa, 
60m2, działka 400 m2, cena 3900 
zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486

Oferujemy do wynajęcia mieszka-
nia w Wałbrzychu: 1, 2, 3-poko-
jowe. 

Więcej informacji pod numerem 
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883 
334 481

MS-4288 Piaskowa Góra 2 pokoje 
39m2, jasna kuchnia, duży balkon, 
ul. Miłosza, cena 147.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4289 Podzamcze okazja! 40 
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 11 
piętro, do remontu, cena 112.000 
zł. Tel. 883 334 481

MS-4143 Podzamcze, ul. Fortecz-
na, 3 pokoje, 56m2, cena 199.000 
zł. Tel. 883 334 486

MS-4286 Podzamcze, 3 pokoje, 72 
m2, 10 piętro, cena 240.000 zł. Tel. 
883 334 481

MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żerom-
skiego, mieszkanie z ogródkiem, 2 
pokoje, 45m2, cena 139.000zł. 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-4296 Nowe Miasto 3 pokoje, 
ogródek, 68 m2, cena 175.000 zł. 
Tel. 883 334 486

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-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

DS-4292 Dom, bliźniak, Śródmie-
ście, 160m2, wysoki standard, cena 
749.000 zł. Tel. 606 976 630

DS-4286 Dom wolnostojący 
Milikowice, powierzchnia 140 m2, 
działka 1000 m2, stan idealny! 
Cena 789.000 zł. Tel. 606 976 630

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, 
MOŻLIWOŚĆ 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 –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 sprze-
daż mieszkanie z balkonem, 65 
m2, 7 piętro, jasna kuchnia w 
zabudowie, 3 pokoje, ogrzewanie 
miejskie, cena: 189 000 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, łazien-
ka, 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 łazien-
ki 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 –MARCISZÓW gmina 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 –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC, Działka 826 m 2. 
Cena: 690 000 zł, ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
pow. 63,4 m 2, 2 pokoje,salon z 
aneksem kuchennym, przedpokój, 
łazienka z WC, ogrzewanie gazo-
we. Cena 139 000 zł ( nr 2636), (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- miesz-
kanie pow. 73,23 m 2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z WC po 
remoncie, przedpokój, ogrzewanie 
gazowe. Cena 215 000 zł (nr.2636), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
pow. 38,8 m 2, 1 pokój z kuchnią, 
przedpokój, łazienka a WC. Cena 
86 000 zł, (nr.2639), (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl
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R E K L AMA

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

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

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

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

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

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

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

KONTAKT tel. 602 231 533

przedszkola@onet.pl


