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Wspólne działania w ra-
mach klastra uzdrowisko-
wego, wysokie standardy 
oferowanych usług, a także 
liczne działania edukacyjne 
– te i wiele innych inicjatyw 
zapowiadają dolnośląskie 
uzdrowiska, które podpisały 
Deklarację Uzdrowiskową. W 
tym gronie są między innymi 
Uzdrowisko Szczawno – Je-
dlina i Sanatoria Dolnoślą-
skie w Sokołowsku.

- Walory lecznicze źródeł 
znane na Dolnym Śląsku od 
lat. Ludzie nauczyli się żyć w 
symbiozie z przyrodą, traktując 
bogactwa natury z szacunkiem 
i troską. Uzdrowiska dolnoślą-
skie to centra turystyczne i kul-
turalne. Deklaracja współpracy 
powstała, aby scalić potencjał 
dolnośląskich uzdrowisk w 
całość i działać wspólnie dla 
rozwoju całego regionu. Głów-
nym celem Dolnośląskiego Kla-
stra Uzdrowiskowego będzie 
rozwijanie oraz pogłębianie 
współpracy dla osiągnięcia jak 
największych wspólnych ko-
rzyści – mówi Grzegorz Macko, 
Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Przedstawiciele sektora 
uzdrowiskowego na Dolnym 
Śląsku zadeklarowali przystą-
pienie do klastra, w kramach 

którego deklarują wspól-
ne prowadzenie działalno-
ści badawczo-rozwojowej, 
wypracowanie wspólnych 
standardów działania, a tak-
że wymianę wiedzy i rozwój 
kompetencji pracowników. 
W inicjatywę zaangażowane 
są zarówno uzdrowiska sa-
morządowe, jak i te z portfela 
KGHM TFI S.A. W ramach poro-
zumienia spółki chcą zwracać 
uwagę na dobre praktyki w 
racjonalnym wykorzystywaniu 
surowców leczniczych, rozwój 
lecznictwa balneologiczne-
go, edukację zdrowotną dla 
pacjentów oraz promowanie 
kurortów w Polsce i za granicą. 
Celem współpracy będzie tak-
że zwiększenie innowacyjności 
w zarządzaniu, tak aby pod-
mioty uzdrowiskowe były jesz-
cze bardziej konkurencyjne na 
rynku usług turystyki medycz-
nej. Działalność Dolnośląskie-
go Klastra Uzdrowiskowego to 
także konkretna idea. Uzdro-
wiska chcą przede wszystkim 
uświadomić pacjentom, spo-
łeczeństwu, że balneologia i 
lecznictwo uzdrowiskowe to 
dziedziny medycyny odgrywa-
jące kluczową rolę w leczeniu 
i zapobieganiu wielu schorze-
niom.

(RED)

Uzdrowiska łączą siły

- To mocne zobowiązanie 
zostało podyktowane zagro-
żeniem dla ludzi i środowiska 
w wyniku gwałtownych zmian 
klimatycznych wywołanych 
działalnością człowieka. Wyko-
rzystując wsparcie Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji 
Unii Europejskiej, inne źródła 
środków zewnętrznych oraz 
własne zasoby budżetowe, 
samorządowcy chcą przygo-
tować i zrealizować program 
dekarbonizacji. Będzie doty-
czył m.in. likwidacji pieców 
węglowych, rozwoju odna-
wialnych źródeł energii, wyko-
rzystania energii elektrycznej i 
wodoru jako źródła energii w 
transporcie. Działaniom tym 
ma towarzyszyć szeroka party-
cypacja społeczna oraz nowe, 
przyjazne prawo, wyrównu-
jące indywidualne koszty po-
zyskania energii i likwidujące 
wykluczenie energetyczne. 
Celem przedsięwzięcia jest 
bezpieczne odejście od węgla 
ku nowym źródłom energii i 
samowystarczalność energe-

Zielona energia 
i czyste powietrze
28 września 2020 r. samorządowcy z byłego województwa wałbrzyskiego podpisali deklarację 

dekarbonizacji. - W ciągu 10 lat ciepło i energia na tym terenie powinny pochodzić tylko 
ze źródeł odnawialnych – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

tyczna subregionu – podkreśla 
Roman Szełemej.

Samorządowcy zaapelo-
wali do najwyższych władz 
UE o zwiększenie wsparcia dla 
Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji w Polsce i na Dolnym 
Śląsku.

Deklarację nieprzypadkowo 
podpisano w wałbrzyskiej za-
bytkowej Starej Kopalni. Dziś 
to Centrum Nauki Sztuki, daw-
niej zakład górniczy wałbrzy-
skiego zagłębia węglowego, 
które uległo likwidacji w latach 
90.

Wśród sygnatariuszy de-
klaracji są - między innymi 
- przedstawiciele gmin: Wał-
brzych, Świdnica, Świebodzice, 
Szczawno – Zdrój, Stare Boga-
czowice, Mieroszów, Głuszyca, 
Jedlina Zdrój, Walim.

(ESZ)
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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
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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

Ciąg dalszy historii wałbrzy-
szanina Wojciecha Pyłki, który 
siedzi w więzieniu za morder-
stwo, którego… nie mógł popeł-
nić.

W poprzednim odcinku 
przedstawiłem niezwykle istot-
ne okoliczności, podważające 
moim zdaniem, wiarygodność 
przekonania wyrażonego za-
równo w akcie oskarżenia, jak 
i w uzasadnieniu wyroku Sądu 
Okręgowego w Świdnicy, że je-
dyny świadek rzekomej zbrod-
ni popełnionej przez Wojciecha 
Pyłkę, a jednocześnie oskarżo-
ny o współudział, opisał jedy-
nie to, co naprawdę widział. A 
widzieć miał na własne oczy, 
jak pijany do nieprzytomności 
Janusz Laskowski (nazwisko 
o�ary zmienione – dop. red.), 
chwytał obydwiema rękami za 
zaciskającą się na szyi pętlę i 
głośno wzywał pomocy. Wia-
rygodność jego wyjaśnień nie 

Janusz
Bartkiewicz

W sidłach prawa (8)
budziła żadnych wątpliwości 
prokuratury i sądu, albowiem 
organa te dysponowały dodat-
kowo zeznaniami ówczesnej 
konkubiny Bogumiła K., któ-
ra  - jak wynika z akt śledztwa i 
procesu - świadkiem zabójstwa 
nie była, a co zeznała, słyszała 
rzekomo od niego. Organa te 
zgodnie przyjęły, że przesłu-
chania tych osób miały charak-
ter absolutnej dobrowolności 
i odbywały się w warunkach 
zapewniających im całkowitą 
swobodę wypowiedzi, ponie-
waż funkcjonariusze policji nie 
wywierali na nich żadnego na-
cisku, czy to �zycznego, czy też 
psychicznego. To przekonanie 
znalazło swój wyraz w akcie 
oskarżenia, w którym zapisa-
no, że wyjaśnienia Bogumiła 
K., w zakresie w jakim opisuje 
przebieg zdarzenia, zasługują 
na pełną wiarygodność, po-
nieważ złożył je w początko-
wym etapie śledztwa, kiedy to 
jego wyjaśnienia składane były 
spontanicznie, bez możliwości 
ich przygotowania, a przede 
wszystkim bez wywierania ja-
kiejkolwiek presji lub nacisków.

I temu stanowisku prokura-
tury sąd dał wiarę, stwierdza-
jąc w uzasadnieniu wyroku, że 

oskarżony Bogumił K. będąc na 
policji znalazł się w takich oko-
licznościach, iż niejako wyko-
rzystał chwilę by zrzucić z sie-
bie ciężar skrywanej wiedzy co 
do śmierci Laskowskiego. Było 
tak, ponieważ w momencie 
gdy został już przywieziony na 
policję i gdy zaczęła się rozmo-
wa między innymi i na temat 
śmierci J. Laskowskiego, Bogu-
mił K. zaczął po prostu mówić, 
nie potra�ąc znieść ciężaru ta-
jemnicy, jak również z dręczą-
cego go poczucia winy. Gdyby 
mi ktoś nie chciał uwierzyć, że 
takie przekonanie prokuratu-
ra i sąd naprawdę wyraziły, to 
dodam, że znaleźć je można 
na kartach o numerach 1129 
i 1964 akt procesowych spra-
wy. Moje najwyższe zdumie-
nie wzbudził też fakt, że sąd, 
który kodeksowo zobowiązany 
jest do uwzględnienia zasad 
prawidłowego rozumowania, 
wskazań wiedzy i doświad-
czenia życiowego (art. 7 k.p.k), 
nie zwrócił uwagi na widoczne 
w zeznaniach przesłuchiwa-
nych policjantów okoliczności, 
które w całości zadają kłam o 
spontaniczności składanych 
wyjaśnień i zeznań oraz braku 
presji ze strony tychże funk-

cjonariuszy. Jestem całkowicie 
przekonany, że podanie przez 
funkcjonariuszy wspomnia-
nych okoliczności, było efek-
tem braku świadomości, że to 
o czym zeznają, tak naprawdę 
świadczy o stosowaniu przez 
nich niedozwolonych przez 
prawo nacisków i wywierania 
presji na przesłuchiwanych.

Wydaje mi się, że gdyby nie 
zbytnia wiara w obiektywizm 
przedstawionego przez proku-
raturę materiału dowodowego, 
to być może sąd dostrzegłby, 
że pierwsze - czyli dla sprawy 
najbardziej istotne - wyjaśnie-
nia i zeznanie obywały się w 
warunkach całkowicie ogra-
niczających swobodę wypo-
wiedzi, a tym samym nie mają 
praktycznie żadnej wartości 
dowodowej w zakresie udziału 
i współwiny Wojciecha Pyłki. 
Ponadto, co również sąd wi-
nien wziąć pod rozwagę, żaden 
protokół z przesłuchania Bogu-
miła K. i jego konkubiny Moniki 
S., prowadzonego przez funk-
cjonariuszy policji, nie odzwier-
ciedla w istocie tego, co mogli-
by oni powiedzieć, gdyby tuż 
przed przesłuchaniem nie byli 
za każdym razem poddawani 
tak zwanemu rozpytaniu, ma-
jącym w rzeczywistości na celu, 
uzyskanie oczekiwanych przez 
policjantów treści.

Bogumił K. i Monika S. zo-
stali zatrzymani przez funk-
cjonariuszy z Komisariatu V 
Policji w Wałbrzychu 24 kwiet-
nia 2008 roku, niedługo po go-
dzinie 10:00, i przywiezieni do 
tegoż komisariatu, a następnie 
do Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu przy ul. Mazowiec-
kiej. Zanim jednak zostali prze-
słuchani – a podkreślam, że 
wszystko, co tu przedstawiam, 
oparte jest na dokumentach 
procesowych znajdujących się 
w aktach sprawy – poddawani 
byli czynnościom wspomnia-
nego rozpytania, trwającego 
w przypadku Bogumiła K. do 
godziny 15:20, czyli do czasu 
kiedy rozpoczęło się o�cjalne 
przesłuchanie zakończone o 
16:55. Protokół przesłuchania 
zawierający dwie i pół strony 
tzw. treści merytorycznej, spi-
sany został przez policjantkę 
językiem, którym Bogumił K. 
absolutnie się nie posługu-
je, ponieważ jego zdolności 
intelektualne (potwierdzone 
kilkoma ekspertyzami bie-
głych sądowych) wykluczają 
całkowicie taką możliwość. A 
przesłuchanie na dodatek nie 
było utrwalone przy pomocy 
urządzeń audiowizualnych, co 
pozwala mi wyrazić przypusz-
czenie graniczące z pewno-

ścią, że w istocie nieszczęśnik 
ten nie miał chyba pojęcia, co 
tak w istocie rzeczy podpisuje, 
ponieważ w praktyce pisać i 
czytać nie potra�ł. Ma to zresz-
tą potwierdzenie w samym 
tym protokole, gdzie jak byk 
stoi, że podpisał go po tym, 
jak jego treść została mu od-
czytana. Ale to nie wszystko, 
ponieważ z treści protokołów 
przesłuchanych policjantów 
wynika, że w tych wielogo-
dzinnych rozpytaniach, któ-
re nie były w żaden sposób 
utrwalane jakimkolwiek zapi-
sem, brało jednocześnie udział 
wielu funkcjonariuszy, zadają-
cych mu jednocześnie ileś tam 
pytań, co w jednym z przesłu-
chań określone zostało, jako 
panujący w pomieszczeniu 
harmider.

Jeszcze „ciekawiej” wyglą-
dało rozpytanie i przesłuchanie 
Moniki S., zatrzymaną razem z 
Bogumiłem K., którą rozpyty-
wano (w identycznych warun-
kach) o wiele godzin dłużej, 
bo dopiero o godzinie 21:50 
zaczęto ją przesłuchiwać, a 
samo przesłuchanie skończy-
ło się o 23:53. Tyle więc czasu 
(od 10:00 do 23:53) trwało 
maglowanie kobiety, która nie 
była świadkiem żadnego prze-
stępczego działania nie tylko 
jej konkubenta, ale przede 
wszystkim Wojciecha Pyłki, 
którego w ogóle nie znała, w 
widziała jedyny raz i to na do-
datek z pewnej odległości i nie 
był to moment zabójstwa La-
skowskiego, opisywany przez 
Bogumiła K. Podkreślić przy 
tym muszę, że z przesłuchania 
złożonego przez nią w sądzie 
wynika, że od momentu za-
trzymania, dopiero w trakcie 
przesłuchania podano jej coś 
do picia, bo przez cały dzień 

możliwości tej była pozbawio-
na. No i oczywiście przez ten 
cały czas pozbawiona była też 
możliwości skorzystania z po-
siłku. Ale nawet nie to jest aż 
tak istotne, bo najważniejszym 
jest to, że w tym czasie, aby za-
chować zdolność normalnego 
psychicznego funkcjonowania, 
musiała zażywać lekarstwa, 
przepisane jej przez lekarzy 
podczas niedawnego pobytu 
w Szpitalu Psychiatrycznym w 
Lądku Zdroju, z którego wró-
ciła dwa dni przed domniema-
nym dniem zabójstwa Laskow-
skiego. I - jak się okazało - w 
dniu zatrzymania nie zdążyła 
lekarstw tych zażyć, a przy so-
bie ich nie miała, o czym infor-
mowała policjantów, którzy ją 
rozpytywali i przesłuchiwali.

Tak więc w oczach proku-
ratury i sądu wyglądało za-
pewnienie dobrowolności i 
swobody składania wyjaśnień i 
zeznań, które - jako jedyne - za-
ważyły o losie Wojciecha Pyłki, 
ponieważ prokuratura nie była 
w stanie przedstawić żadnego 
innego dowodu wskazującego 
na jego sprawstwo, a sądowi 
I jak i II instancji absolutnie to 
nie przeszkadzało. Ale o tym 
co i jak zeznawała ta para (i nie 
tylko) mowa będzie w następ-
nych odcinkach i gwarantuję, 
że Czytelnicy nie raz jeszcze 
zostaną zaskoczeni, o ile nie 
zbulwersowani.

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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Na uroczystość przybyli 
między innymi Prezydent Wał-
brzycha dr Roman Szełemej 
oraz wiceprezydent dr Sylwia 
Bielawska, a także absolwenci, 
rodzice i nauczyciele uczący w 

programie międzynarodowej 
matury. - O�cjalnie pogratu-
lowano wysokich wyników 
(najwyższy to 41 pkt na 45 
możliwych), dzięki którym ab-
solwenci pierwszego rocznika 

klasy z maturą międzynarodo-
wą dostali się na wymarzone 
kierunki i uczelnie w Polsce 
oraz za granicą. Wśród uczelni, 
które wybrali tegoroczni abi-
turienci znalazły się m.in.: Uni-

Maturzyści odebrali dyplomy
28 września 2020 r. odbyła się długo wyczekiwana uroczystość 

wręczenia dyplomów matury międzynarodowej pierwszym 
absolwentom International Baccalaureate Diploma Programme 

w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Wałbrzychu.

wersytet Edynburski w Szkocji, 
Uniwersytet Abertay w Szkocji, 
Uniwersytet Nauk Stosowa-
nych w Finlandii, Uniwersytet 
Techniczny w Wiedniu, Uni-
wersytet Jagielloński w Kra-
kowie, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi, Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa w Łodzi, Uni-
wersytet Wrocławski, Wyższa 
Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
– mówi Beata Urbaniak, wice-
dyrektor I LO.

Uroczystość rozpoczęła się 
od części artystycznej. Po po-
witaniu przez dyrektor Oksanę 
Citak, nastąpiła część o�cjalna, 
podczas której zostały wręczo-
ne dyplomy i głos zabrał Ro-
man Szełemej.

- Gratuluję uczniom, rodzi-
com, dyrekcji i nauczycielom. 
Mam nadzieję, że podczas 
studiów absolwenci tej szko-
ły będą Ambasadorami Wał-
brzycha, a po ich zakończeniu, 
wrócą do miasta, które zainwe-
stowało w ich edukację, umoż-
liwiło zdobycie najlepszego 
wykształcenia i dyplomu matu-
ry międzynarodowej – powie-
dział prezydent Wałbrzycha.

Na koniec, głos zabrali 
absolwenci klasy IB DP 2018-
2020, którzy podziękowali za 

to, że mogli w tej szkole roz-
kwitnąć (czego symbolem stały 
się śliczne bratki). Nie mogło 
też zabraknąć pamiątkowych 
zdjęć, ciepłych słów i wyrazów 
wdzięczności.

Przypomnijmy: I Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Wałbrzychu 
otrzymało autoryzację do reali-
zacji Programu Matury Między-
narodowej w 2017 r. Uczniowie 
wybierają 6 przedmiotów: 3 
zdają na poziomie HL (czyli roz-
szerzonym), a 3 przedmioty na 
poziomie SL (podstawowym). 
Oprócz egzaminów w maju 
uczniowie piszą Extended Es-
say (mini praca licencjacka na 
4 000 słów z wybranego przez 
siebie  przedmiotu i tematu), 
esej z Teorii Wiedzy (Theory 
of Knowledge) oraz prace ba-
dawcze z wybranych do reali-
zacji w programie przedmio-
tów, których ocena stanowi 
ok. 20 % końcowego wyniku 
matury. Więcej informacji na 
stronie I LO: https://www.1lo.
walbrzych.pl/  w zakładce In-
ternational Baccalaureate oraz 
u Koordynatora IB DP - Beaty 
Urbaniak: beata.urbaniak@1lo.
walbrzych.pl.

(RED)

Raz Dwa Trzy 
w Wałbrzychu
3 października w Filharmonii 
Sudeckiej przy ul. Słowac-
kiego 4, o godz.17.00 i 20.00 
wystąpi zespół Raz Dwa Trzy. 
Formacja, której członkami 
są pochodzący z Wałbrzycha 
Grzegorz Szwałek i Mirosław 
Kowalik, świętuje 30-lecie dzia-
łalności.
 - Zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami GIS oraz w trosce 
o Państwa bezpieczeństwo, 
zdecydowaliśmy się rozdzie-
lić koncert na dwa identyczne 
wydarzenia, podczas których 
sala zostanie zapełniona jedy-
nie do 50% widowni. Prosimy 
o zachowanie dystansu pod-
czas poruszania się po terenie 
�lharmonii, dezynfekcję rąk 
przy wejściu oraz o wypeł-
nienie oświadczenia i okaza-
nie go przy wejściu (http://
�les.cl ickweb.home.pl/3d/
a1/3da17aa7-c3a6-4402-bdb-
9-47b14a10f45c.pdf) – mówi 
organizator koncertów Grze-
gorz Kruczyński z Aplauz Pla-
net. – Niestety, koncert zespołu 
Dżem, który miał się odbyć w 
Starej Kopalni 16.10.2020 r. zo-
stał odwołany. Zwroty biletów 
odbywają się w miejscu ich za-
kupu.

(RED)
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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 A M A

- Od 14 lat prowadzimy 
Fundację Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Feniks” 
w Wałbrzychu. W zakresie 
świadczenia działalności 
opiekuńczej posiadamy za-
tem ogromne doświadcze-
nie. 1.07.2020 r. otworzyli-
śmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Het-
mańskiej 5G w jednej z dziel-
nic Wałbrzycha – na Podzam-
czu. Placówka czynna jest w 
dni powszednie w godz. 7.00 
– 17.00 – mówi Ewa Mizgal-
ska, prezes fundacji.

- Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z 
czynnościami dnia powsze-
dniego. Zatem jeżeli jesteś 
osobą samotną, potrzebujesz 
opieki oraz pomocy, a przy 
okazji chcesz miło i kreatyw-
nie spędzić czas – skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do 
niewiążącej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Se-
niora” oraz do zapoznania się 
z pełną ofertą. Nasz personel 
chętnie odpowie na każde 
pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp. – dodaje Ewa 
Mizgalska.

Fundacja oferuje także 
możliwość skorzystania z 

odpłatnego transportu. Dys-
ponuje samochodem, który 
przywiezie chętnych do „Oazy 
Seniora”, a po zajęciach odwie-
zie do domu.

- Prosimy o punktualność, 
gdyż o godz. 9.00 zaczynają 
się warsztaty z terapii zajęcio-
wej. Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na 
życzenie przybliży ich spe-
cyfikę. Po terapii zajęciowej i 
krótkiej przerwie, zajęcia pro-
wadzić będzie doświadczona 
rehabilitant, mgr fizjoterapii 
Agnieszka Arumińska-Ja-
nas. Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” wyposażony 
jest w niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Zajęcia będą do-
stosowane do państwa moż-
liwości i chęci. Dysponujemy 
rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PUR-em z oprzy-
rządowaniem, jak również in-
nym sprzętem do rehabilitacji 
jak materacem do  masażu 
ciała. Po zajęciach rehabili-
tacyjnych i przerwie można 
skorzystać z obiadu w formie 
cateringu. Przy Domu Dzien-
nego Pobytu „Oaza Seniora” 
znajduje się też ogródek, do 
którego można wyjść bezpo-
średnio z obiektu. Pozwala 
on na miłe spędzanie cza-

su na świeżym powietrzu w 
ciepłych miesiącach roku. W 
ogródku znajdują się nowo 
zakupione stoliki, krzesła oraz 
parasole ogrodowe. Z oferty 
Domu „Oaza Seniora” mo-
żecie Państwo też korzystać 
częściowo, w wybrane dni 
tygodnia – dodaje prezes fun-
dacji Feniks.

Jak zgłaszać się 
do Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” ?

- telefonicznie – bezpośred-
nio u Prezes Fundacji pod nr 
telefonu 663 171 113,

 lub 
- za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego, dostęp-
nego na stronie internetowej 
Fundacji Feniks www.funda-
cja-feniks.org.pl

W tym przypadku prezes 
fundacji skontaktuje się z oso-
bą zgłaszającą w celu potwier-
dzenia zgłoszenia i omówienia 
warunków uczestnictwa.

- Serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznaw-
czej wizyty w Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. 
Hetmańskiej 5G w Wałbrzychu 
– zachęca Ewa Mizgalska.

(TP)

Oaza Seniora

W styczniu tego roku Rada 
Miejska Wałbrzycha podjęła 
uchwałę, zwaną potocznie 
StopPlastik 1, która prze-
widywała karanie grzywną 
za posiadanie i dystrybucję 
plastikowych przedmiotów 
jednorazowego użytku. Za-
kaz korzystania na placach 
zabaw czy w szkołach z pla-
stikowych butelek, miesza-
dełek do napojów, czy nawet 
patyczków do balonów uczy-
nił Wałbrzych miastem fron-
towym w walce o ochronę 
środowiska, w zmaganiach 
zabójczym plastikiem.

Miasto nie może 
wymierzać 
sprawiedliwości

Wojewoda Dolnośląski był 
jednak bezlitosny i rozstrzy-
gnięciem nadzorczym wycofał 
uchwałę z obrotu prawnego. 
Nie było wątpliwości, że samo-
rząd nie może tworzyć prawa, 
które zastrzeżone jest dla pań-
stwa, kreować nowe wykro-
czenia i karać za nie obywateli. 
Uchwała okazała się sprzeczna 
z Konstytucją RP, a nawet pra-
wem unijnym. Prezydent mia-
sta nie ustąpił i nie powściągnął 
prawotwórczych ambicji. Od lat 
jesteśmy zakładnikami zasady, 
że Wałbrzych musi być w samo-

rządowej awangardzie, chociaż 
w rozmaitych rankingach miast 
na prawach powiatu zwykle nie 
ma się czym chwalić (poziom 
zadłużenia, słaby kapitał spo-
łeczny itd.). 20 sierpnia, w cza-
sie sezonu wakacyjnego, Rada 
Miejska Wałbrzycha jednogło-
śnie podjęła nową uchwałę tzw. 
StopPlastik 2. Władze zrobiły 
krok do tyłu. Za posiadanie i 
udostępnianie produktów z 
tworzyw sztucznych nie będzie 
już kar, ale one będą zakazane 
na obszarze gminnych budyn-
ków i urządzeń użyteczności 
publicznej. Czas urlopów był 
dogodny, by regulacja nie 
spotkała się z większym zain-
teresowaniem mieszkańców i 
mediów. Uchwała we wrześniu 
została opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i zaczęła 
obowiązywać. Jednocześnie 
wojewoda zapowiedział skiero-
wanie aktu do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu, co świadczy o tym, 
że ma jednak do niej zastrze-
żenia i skorzysta z prawa skargi 
sądowo administracyjnej.

Czy będzie zdrowiej i 
bezpieczniej?

I co teraz? Czy życie miesz-
kańców stanie się bardziej 

zdrowe i bezpieczne? Czy 
mamy jednak do czynienia z re-
gulacją – wydmuszką, uchwałą, 
która jest leges imperfectae 
(lex imperfecta), czyli prawem 
niedoskonałym, a może nawet 
pozornym? Wałbrzyski uchwa-
łodawca pogodził się z tym, że 
nie może karać za butelkę pla-
stikową w rękach matki dziecka 
na placu zabaw, więc jedynie 
zakazuje posiadania tej butelki 
w sposób widoczny. Można ją 
posiadać w takim razie w spo-
sób niewidoczny, czyli w tor-
bie, kieszeni, pod kurtką albo 
ukrytą w papierowej torebce. A 
gdyby jednak swawolna matka 
wyjęła butelkę z torby i poiła z 
niej dziecko na oczach strażni-
ków miejskich to i tak nie grozi 
jej żadna sankcja. Czyli jest za-
kaz, ale bez sankcji. Widoczne 
posiadanie butelki czy siatki z 
tworzywa sztucznego jest za-
kazane, ale niewidoczne już 
nie. Dziwne te przepisy, wymy-
ślane niewątpliwie przez osoby 
ze sporą wyobraźnią.

Warto znaleźć lepsze 
rozwiązania

A może warto jednak z in-
nej strony? Może postawić na 
terenie miasta urządzenia do 
skupu butelek plastikowych, 
może udostępniać w parkach 

Wałbrzyskie lex  imperfecta

papierowe torebki dla właści-
cieli psów, może reaktywować 
zbiórki odpadów wielko ga-
barytowych? Bo wiara w moc 
przepisów, których nie moż-
na egzekwować, przypomina 
zapis o prawie do szczęścia w 
brazylijskiej konstytucji.

dr Piotr Sosiński

***

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.

Adam Górecki - wójt 
gminy gościł w siedzibie Bi-
blioteki+ Centrum Kultury 
w Czarnym Borze przedsta-
wicieli gminy Steimbke pod 
przewodnictwem Hansa Jür-
gen-Schöna. 

Jest to kolejne spotkanie 
dotyczące przyszłej współpra-
cy pomiędzy samorządami. W 
spotkaniu uczestniczyły rów-
nież Anna Dziewit - dyrektor 
Gminnego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego oraz Katarzy-

na Bernaś - dyrektor B+ CK, a 
także w roli tłumacza Anna 
Kaczanowska. Przedstawicie-
le strony niemieckiej prze-
kazali gospodarzowi gminy 
drobne upominki, natomiast 
z rąk wójta otrzymali gminne 
maskotki Nartka i Nartusię, 
będące symbolem natorolko-
strady. Goście zwiedzili obiek-
ty sakralne Witkowa: kościół i 
kapliczkę św. Anny oraz szczyt 
Trójgarbu.

(JJ)

Przyjacielska wizyta 
w Czarnym Borze



Czwartek, 1 października 2020 r.

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

R E K L A M A

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.

Przyjmujemy: 8 października - WAŁBRZYCH, 9 października - LUBIN i GLOGÓW,
 10 października - BOLESLAWIEC, 11 października - WROCŁAW

Zapisy i informacje: 

784 609 208, 693 788 894 

W każdej rozpoznawanej 
przez sąd sprawie, wydanie 
orzeczenia poprzedza przepro-
wadzenie postępowania do-
wodowego. Oskarżyciel i obro-
na przedstawiają swój punkt 
widzenia oraz swoją ocenę 
zgromadzonego materiału 
dowodowego, a sąd - biorąc 
pod uwagę całokształt dowo-
dów - wydaje rozstrzygnięcie. 
Może się zdarzyć, że szeroko 
pojęty wymiar sprawiedliwo-
ści, w ocenie dowodów pomyli 
się do tego stopnia, że osoba 
całkowicie niewinna zosta-
nie zatrzymana, tymczasowo 
aresztowana lub nawet oskar-
żona i prawomocnie skazana. 
Sztandarowym przykładem 
takiej pomyłki jest sprawa Pana 
Tomasza Komendy. Mężczyzna 
ten odbył aż 18 lat kary pozba-
wienia wolności za zbrodnię, 
której nie popełnił. Aktualnie 
żąda od Skarbu Państwa od-
szkodowania i zadośćuczynie-
nia za doznane krzywdy. Ro-
dzi się naturalne pytanie: kto i 
kiedy może żądać naprawienia 
szkód, powstałych w wyniku 
pomyłek sądownictwa?

Przepisy Kodeksu postępo-
wania karnego stanowią, że 

oskarżonemu, który w wyniku 
wznowienia postępowania, 
kasacji lub skargi nadzwyczaj-
nej został uniewinniony lub 
skazany na łagodniejszą karę, 
służy od Skarbu Państwa od-
szkodowanie za poniesioną 
szkodę oraz zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę, wynikłe z 
wykonania względem niego w 
całości lub w części kary, której 
nie powinien był ponieść. Prze-
pis ten uzależnia przyznanie 
odszkodowania (zadośćuczy-
nienia) od łącznego spełnienia 
następujących warunków:

1) oskarżony został prawo-
mocnie skazany przez sąd; 2) 
w wykonaniu tego prawomoc-
nego wyroku zrealizowano już 
w stosunku do niego całość 
lub część kary; 3) w wyniku 
wykonania kary poniósł on 
szkodę lub (i) doznał krzywdy; 
4) po wydaniu prawomocne-
go wyroku skazującego po-
stępowanie karne w stosunku 
do niego zostało wznowione 
albo wniesiono w jego sprawie 
kasację; 5) w postępowaniu ka-
sacyjnym lub wznowieniowym 
albo w postępowaniu toczą-
cym się na skutek uchylenia 
poprzedniego prawomocnego 

skazującego wyroku i 
przekazania sprawy do 
ponownego rozpozna-
nia, oskarżonego unie-
winniono lub skazano 
go na łagodniejszą 
karę.

Prawo do odszko-
dowania i zadość-
uczynienia powstaje 
również w związku z 
zastosowaniem środ-
ka zabezpieczającego 
o charakterze leczni-
czo-izolacyjnym (np. 
umieszczenie w za-
mkniętym zakładzie 
psychiatrycznym).

Aby otrzymać od-
szkodowanie od Skar-
bu Państwa należy pa-
miętać, że koniecznym 
jest udowodnienie 
przez osobę domagają-
cą się zadośćuczynienia 
oraz odszkodowania, wysoko-
ści szkody (krzywdy) i wyka-
zanie, że szkoda (krzywda) ta 
pozostaje w adekwatno-przy-
czynowym związku z wykona-
niem w całości lub części kary. 
Szkodę wynikającą z niesłusz-
nego skazania stanowi różnica 
między stanem majątkowym, 

Prawo w pigułce: odszkodowanie i zadośćuczynienie 
za niesłuszne skazanie

jaki by istniał, gdyby skazane-
go nie pozbawiono wolności, 
a stanem rzeczywistym z chwili 
odzyskania wolności. Zadość-
uczynienie, wobec niewymier-
ności szkody niemajątkowej, 
ma zrównoważyć negatywne 
przeżycia związane z pozba-
wieniem wolności. Jego wyso-

kość z jednej strony musi 
przedstawiać wartość eko-
nomicznie odczuwalną, 
z drugiej strony powinno 
być utrzymane w rozsąd-
nych granicach, nie może 
stanowić nieuzasadnione-
go wzbogacenia się osoby 
wnioskującej.

Odszkodowanie od 
Skarbu Państwa przysłu-
guje także za zatrzymanie 
oraz tymczasowe areszto-
wanie, ale tylko za takie, 
które było niewątpliwie 
niesłuszne. „Niewątpli-
wość" oznacza, że nie-
słuszność tymczasowego 
aresztowania nie budzi 
wątpliwości, a więc jego 
podstawą było np. nieza-
chowanie zwykłej staran-
ności w badaniu przesła-
nek jego zastosowania 
przez sąd. Jak każdy nie-

dookreślony termin w prawie, 
tak również i ten podlega w 
każdej sprawie odrębnej oce-
nie, dokonywanej przez sąd 
rozpoznający sprawę odszko-
dowania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Dodatkowe kursy 8
- 1 października zmieni się 
rozkład jazdy autobusów linii 
nr 8. Dojdą dwa nowe kursy w 
każdy dzień roboczy, czyli od 
poniedziałku do piątku, na trasie 
Wałbrzych – Gostków i Gostków 
– Wałbrzych. Dodatkowe auto-
busy pojadą rano i popołudniu. 
Szczegółowy rozkład jazdy moż-
na sprawdzić na stronie http://
rozklad.walbrzych.eu. Robimy co 
w naszej mocy, aby rozbudować 
transport lokalny na terenie całej 
gminy. Nie jest to łatwe, dlatego 
trzymajcie kciuki za kolejne zmia-
ny – mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Spis w gminie
W Urzędzie Gminy Czarny Bór 
przy ul. Głównej 18 osoby, 
które nie mają warunków tech-
nicznych do dokonania samo-
spisu w Powszechnym Spisie 
Rolnym, do 30 listopada 2020 
r. - w godzinach pracy urzędu 
- mogą bezpłatnie korzystać ze 
stanowiska komputerowego z 
uwzględnieniem niezbędnego 
zabezpieczenia wynikającego z 
sytuacji epidemicznej. Pracowni-
cy Gminnego Biura Spisowego w 
Czarnym Borze zapewnią wspar-
cie merytoryczne i techniczne 
przy dokonywaniu samospisu. 
Więcej informacji pod linkiem: 
https://spisrolny.gov.pl.

(JJ)
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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 A M A

Senator Agnieszce 
Kołacz – Leszczyńskiej

oraz jej rodzinie

najszczersze wyrazy współczucia, 
wsparcia i otuchy 

w trudnych chwilach po śmierci

Ojca

składa 
zespół Tygodnika DB 2010

 

Na terenie budowy Par-
ku Biznesu z Inkubatorem 
Przedsiębiorczości przy ul. 
Strefowej w Świebodzicach, 
odbyła się tradycyjna uro-
czystość zawieszenia wiechy.

W uroczystości wzięli udział 
m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Wojciech Murdzek, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Klimatu Ireneusz Zyska, prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park Artur 
Siennicki, wiceprezes WSSE Ka-
mil Zieliński, wiceprezes WSSE 
Krzysztof Drynda, liczni samo-
rządowcy, przedsiębiorcy, pra-
cownicy i generalny wykonawca 

robót budowlanych. Przybyłych 
gości przywitał zarząd Invest-
-Park Development: Paweł  Kur-
tasz, Anna Kania i Bartłomiej 
Grzegorczyk.

- Całkowity koszt inwesty-
cji przekracza 17 mln zł. Invest 
Park Development sp. z o.o. na 
ten cel uzyskała ponad 8 mln 
700 tys. do�nansowania pozy-
skanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, współ�nansowa-
nego ze środków Unii Euro-
pejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt polega na utworzeniu 

Parku Biznesu z Inkubatorem 
Przedsiębiorczości w Świebo-
dzicach pod nazwą „Biznes In-
kubator”. Obiekt będzie pełnił 
funkcję centrum powstawania 
i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw na terenie 
Gminy Świebodzice. W planie 
jest budowa hali produkcyjno-
-magazynowej o powierzchni 
około 3900 m kwadratowych 
z częścią administracyjno-usłu-
gową o powierzchni około 
1400 m kwadratowych. Zakoń-
czenie budowy inwestycji ma 
nastąpić 30.08.2021 r. – mówi 
Bartłomiej Grzegorczyk.

(MR)

Wiecha na inkubatorze
Mieszkańcy gmin: Bogu-

szów-Gorce, Głuszyca, Mie-
roszów, Świebodzice, Świd-
nica, Walim i Wałbrzych do 
końca października 2020 
roku mogą składać wnioski 
o do�nansowanie wymiany 
pieców z węglowych na eko-
logiczne.

Gmina Misto Świdnica, dzia-
łająca jako lider w partnerstwie 
z wybranymi gminami Aglome-
racji Wałbrzyskiej, prowadzin 
nabór w trybie konkursu wnio-
sków o udzielenie grantów dla 
mieszkańców w ramach pro-
jektu „Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budyn-
kach i lokalach mieszkalnych 
na terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
Projekt jest współ�nansowa-
ny ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-
2020 (RPO WD 2014-2020), Osi 
priorytetowej 3 „Gospodarka 
niskoemisyjna”, Działania 3.3 
„Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze Miesz-
kaniowym – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Przedsię-
wzięcie realizowane będzie w 

Dopłaty do wymiany pieców

latach 2020-2022 w gminach: 
Miasto Świdnica, Boguszów-
-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, 
Jaworzyna Śląska, Marcino-
wice, Mieroszów, Nowa Ruda, 
Miejska Nowa Ruda, Strzegom, 
Świebodzice, Świdnica, Walim, 
Miasto Wałbrzych, Żarów. Pro-
jekt zakłada zmodernizowanie 
minimum 637 sztuk źródeł 
ciepła, co powinno przełożyć 
się na roczny spadek emisji PM 
10 w wysokości 14,34 ton oraz 
PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. 
Ma to przeciwdziałać zmianom 
klimatu, dzięki planowanej re-
dukcji emisji CO2 w wysokości 
2 810 ton równoważnika CO2.

Osobami uprawnionymi do 
skorzystania z do�nansowa-
nia są osoby �zyczne będące 
właścicielami domów jedno-
rodzinnych lub mieszkań w 

domach jednorodzinnych i 
wielorodzinnych, jak również 
wspólnoty mieszkaniowe (w 
zakresie mieszkań, których 
właścicielami są osoby �zycz-
ne). Nabór wniosków trwa do 
31.10.2020 r. Uwaga! O wybo-
rze wniosków do do�nanso-
wania nie decyduje kolejność 
zgłoszeń!

Osoby zainteresowane 
wsparciem uzyskają informacje 
dotyczące naboru i pomoc w za-
kresie przygotowania dokumen-
tacji niezbędnej do aplikowania 
w punktach informacyjnych 
działających w urzędach gmin. 
Formularze wniosków są do po-
brania na stronie internetowej 
www.wymianakotlow.pl, tam 
też publikowane będą bieżące 
informacje dotyczące projektu.

(RED)
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• W piątek, 2 października, 
z okazji Dnia Seniora Urząd 
Miejski w Wałbrzychu orga-
nizuje koncert Haliny Frąc-
kowiak. Wydarzenie rozpo-
czyna się o godzinie 18.00 w 
Starej Kopalni, ale nie ma już 
wolnych miejsc na widowni. 
Osoby, które zdobyły wej-
ściówki, na stronie Starej Ko-
palni znajdą formularz, który 
należy wydrukować, wypeł-
nić i okazać przy wejściu na 
wydarzenie.

• Zapraszamy na bezpłatne 
wycieczki z przewodnikiem 
po Aglomeracji Wałbrzy-
skiej w każdą sobotę od 
03.10 do 14.11.2020 r. Wy-
cieczka po Wałbrzychu roz-
pocznie 7 cykl odkrywania lo-
kalnych atrakcji. W najbliższą 
sobotę spotkamy się w rynku 
w Wałbrzychu o godzinie 
11.00, natomiast 10.10.2020 
r. zapraszamy do zwiedzania 
Krzeszowa.

(RED)

Na weekend

Senioralia 2020
• Program mieroszowskiego 
święta seniorów: 1 paździer-
nika 2020 r. (czwartek), godz. 
16.00 – Rynek w Mieroszo-
wie: przekazanie seniorom 
klucza od bram miasta, od-
tańczenie poloneza wokół 
Rynku, marsz kapeluszowy 
do Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury, konkurs na 
najciekawszy strój (kapelusz, 
parasol, maseczka), quiz na 
wesoło, wystawa ”Pasje se-
niorów”, kawa, ciasto. 2 paź-
dziernika 2020 r. (piątek), 
godz.11.00 – ul. Hoża: spar-
takiada seniorów( po 5 osób 
z każdego klubu), kibicowa-
nie podczas zmagań rucho-
wo – zabawowych, rozdanie 
nagród, ciepły poczęstunek, 
oddanie klucza i zakończenie 
obchodów. Wpisowe wynosi 
15 zł, wpłaty w sklepie ”Cza-
ja”( najlepiej grupowo).

Powstaje Akademia 
Misiowa
• Dzięki wsparciu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z Programu Maluch +, 
w Miroszowie rozpoczęły się 
prace remontowe zmierzające 
do powstania Klubu Dziecię-
cego Akademia Misiowa. Klub 
dziecięcy powstaje w budyn-
ku przy ul. Żeromskiego 30 i 
będzie oferował miejsca dla 
25 dzieci. Wartość projektu 
wynosi 780 tys. zł, w tym 624 
tys. zł to do�nansowanie z 
budżetu państwa, a 156 tys. zł 
wkład własny gminy. Inwesty-
cja zostanie zrealizowana do 
31.12.2020 r.

Będzie bieżnia
•  Dobre wiadomości napły-
nęły do Mieroszowa z Mini-
sterstwa Sportu. Gmina Mie-

roszów otrzymała pozytywną 
ocenę formalno-merytoryczną 
wniosku „Modernizacja obiek-
tów lekkoatletycznych, bieżni 
okrężnej i bieżni prostej przy 
ul Sportowej w Mieroszowie”. 
Prace rozpoczną się w przy-
szłym roku, a kwota do�nan-
sowania wynosi 580 tys. zł. 
Dziękuję Tomaszowi Szula-
kowskiemu za przygotowanie 
dokumentacji projektowej 
oraz ministrowi Michałowi 
Dworczykowi za wsparcie na-
szego pomysłu – mówi Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszo-
wa.

Uniwersytet zaprasza
•  Z ogromną przyjemnością 
zapraszam Was, drodzy stu-
denci, na otwarcie kolejnego 
roku akademickiego Uniwer-
sytetu III Wieku w Mieroszo-
wie. Inauguracja zajęć została 
zaplanowana na 10 paździer-
nika (sobota) w Sali Spotkań 
im. Włodka Szomańskiego w 
Mieroszowskim Centrum Kul-
tury. O godzinie 10.00 wykład 
inauguracyjny poprowadzi Ja-
rosław Jezierski, a jego tema-
tem będzie bezpieczeństwo 
w czasach pandemii. Będzie 
naprawdę bezpiecznie, po-
nieważ kolejne wykłady po-
prowadzą: młodszy aspirant 
Katarzyna Czapla, aspirant 
sztabowy Agnieszka Głowacka 
- Kijek oraz lekarz weterynarii 
Aleksandra Prus. Dowiemy się 
m.in. jak przechytrzyć „wnucz-
ka”, czyli jak unikać oszustów 
podających się za członków 
rodziny. Serdecznie zapra-
szam w imieniu dra Jerzego 
Tutaja i burmistrza Andrzeja 
Lipińskiego – mówi Ilona Hen-
ko, opiekun Uniwersytetu III 
Wieku w Mieroszowie.

(RED)

Raport 
z Gminy Mieroszów

- Od kilku lat w paździer-
niku spotykaliśmy się w wał-
brzyskim oddziale Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, 
by wspólnie świętować Dzień 
Seniora. W październiku ob-

chodzimy m.in. Międzynaro-
dowy Dzień Osób Starszych 
(1.10.) i Europejski Dzień Se-
niora (20.10.). Ze względu 
na obecną sytuację w kraju 
nasze tegoroczne spotkanie 

może okazać się niemożli-
wym do zrealizowania. Z tą 
myślą chcemy serdecznie 
Państwa zaprosić do kontak-
tu telefonicznego z eksper-
tem ZUS. Jeśli mają Państwo 

Telefon dla seniorów pytania z zakresu świadczeń 
emerytalno-rentowych – 6 
października zadzwońcie do 
naszego eksperta. Jakie doku-
menty musisz złożyć starając 
się o świadczenie z ZUS? Kto 
może wystąpić o świadczenie 
uzupełniające dla osób nie-
zdolnych do samodzielnej eg-
zystencji? Jaka emerytura dla 
rocznika 1953? Te i inne pyta-
nia będzie można zadać już we 
wtorek, 6 października – mówi 
Iwona Kowalska – Matis, Regio-
nalny Rzecznik Prasowy ZUS w 
województwie dolnośląskim.

(IKM)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na telefoniczny 
dyżur dla seniorów. 6 października w godzinach od 9:00 do 12:00 pod numerem 

telefonu 74 6497200 na pytania będzie czekała Lucyna Wąż - ekspert 
ds. świadczeń emerytalno-rentowych.
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R E K L A M A

Złóż wniosek o 300+
• Trwa nabór wniosków o świadcze-
nie „Dobry start”, które w 300 złotych 
przysługuje raz w roku, bez względu na 
dochody, na każde uczące się dziecko. 
Dodatek przysługuje: do ukończenia 
przez dziecko lub osobę uczącą się 20 
roku życia, do ukończenia przez dziec-
ko lub osobę uczącą 24 roku życia w 
przypadku dzieci lub osób uczących 
się legitymujących się orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Wnioski można 
składać drogą elektroniczną, ze wzglę-
du na panujące zagrożenie epidemio-
logiczne. Wnioski o świadczenie „Do-
bry start” są przyjmowane przez Urząd 
Miejski w Głuszycy do 30 listopada br. 
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miej-
skim w Głuszycy – Biuro Obsługi Klienta. 
Wnioski elektroniczne można również 
składać za pośrednictwem: systemów 
teleinformatycznych banków, portalu 
informacyjno-usługowego empatia.
mpips.gov.pl, platformy usług elektro-
nicznych ZUS: www.zus.pl/pue. Wypła-
ta świadczenia następuje w terminie do 
2 miesięcy od daty złożenia prawidłowo 
wypełnionego wniosku.

Wywalamy graty z chaty
• Kolejny raz w Gminie Głuszyca zosta-
nie przeprowadzona akcja „Wywalamy 
graty z chaty”. Zbiórka przeprowadzona 
zostanie w formie „wystawki” i dotyczyć 
będzie odpadów wielkogabarytowych 
z gospodarstw domowych - meble, dy-
wany, opony samochodów osobowych 

(od osób �zycznych), sprzęt RTV i AGD 
(kompletny), ceramika sanitarna itp. 
gruz, papy, żużel, odpady z budów nie 
będą odbierane. Odpady należy wysta-
wić na 1 dzień przed planowaną zbiór-
ką: mieszkańcy zabudowy jednorodzin-
nej proszeni są o wystawienie odpadów 
przed posesjami, a mieszkańcy zabudo-
wy wielorodzinnej – przy pojemnikach 
na odpady. Terminy zbiórki: 5 paździer-
nika – miasto Głuszyca, 7 października 
– Grzmiąca i Łomnica, 9 października – 
Kolce, Sierpnica i Głuszyca Górna.

Wybory uzupełniające
• Przedstawiciele organizacji poza-
rządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego w Gminie Głuszyca mogą 
wziąć udział w wyborach uzupełniają-
cych do Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Głuszycy kadencji 
2020-2023. Kandydatów do Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go można zgłaszać do 12.10.2020 r. 
Kandydatury powinny zawierać: doku-
ment potwierdzający status organiza-
cji pozarządowej lub pożytku publicz-
nego, krótką prezentację kandydata i 
uzasadnienie jego zgłoszenia, zgodę 
kandydata na reprezentację podmio-
tu/organizacji pozarządowej. Zgłoszeń 
należy dokonywać w Urzędzie Miejskim 
w Głuszycy - pokój nr 1. Wybory uzupeł-
niające odbędą się 15.10.2020 r o godz. 
16:00 w czytelni CK MBP w Głuszycy.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca Casting wokalny
Twórcy unikalnego projektu 
muzycznego „Lubię kiedy 
pada deszcz” poszukują wo-
kalistów do swojego zespołu. 
Jeżeli chcesz rozpocząć swoją 
podróż muzyczną, sprawdzić 
się, a przede wszystkim rozwi-
jać siebie i swoją pasję przyjdź 
zaśpiewać 5 października 2020 
r., o godzinie 17:00 do Centrum 
Kultury przy ul. Piastowskiej 
13 w Jedlinie-Zdroju. Więcej o 
artystach tworzących projekt 
można przeczytać na stronie: 
http://composingart.pl/.

(LS)

Zamknęli bibliotekę
- Przypominamy, że od 24 
września 2020 r., Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Jedli-
nie-Zdroju jest nieczynna do 
odwołania. Wypożyczone książ-
ki ulegają automatycznemu 
przedłużaniu do czasu wzno-
wienia działalności biblioteki. 
Zamknięcie książnicy jest zwią-
zane z realizacją projektu,,Roz-
szerzenie oferty kulturalnej i 
unowocześnienie biblioteki w 
celu poprawy standardów ja-
kości świadczonych usług w 
Centrum Kultury” – informują 
pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publiczna w Jedlinie-Zdroju.

(LS)

W Jedlinie-Zdroju zakończyły się 
remontów chodników.

- Nowy wygląd i nawierzchnię uzy-
skały chodniki przy ul. Poznańskiej, 
Chojnowskiej, Piastowskiej, Słowac-
kiego oraz ul. Wałbrzyskiej. Wyremon-
towano ponad 600 metrów chodni-
ków w ciągach dróg zlokalizowanych 

na terenie Gminy Jedlina-Zdrój. War-
tość zrealizowanego zadania to 84 
752,66 zł. Zadanie było współfinanso-
wane przez Powiat Wałbrzyski w for-
mie dotacji celowej w kwocie 50 000 
zł – mówi Leszek orpel, burmistrz Je-
dliny – Zdroju.

(KS)

Chodniki jak nowe
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Gmina Walim zawarła po-
rozumienie z Dolnośląską 
Federacją Sportu we Wro-
cławiu, którego przedmio-
tem jest nauka pływania dla 
uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych.

Projekt obejmuje organiza-
cję 10 zajęć (po 2 godziny lek-
cyjne) na krytej pływalni dla 4 
grup dzieci do 15 osób każda 
– po 30 uczniów z obu szkół 
podstawowych: PSP im. Janu-
sza Korczaka w Jugowicach 
i PSP im. Polskich Noblistów 
w Walimiu. Realizacja projek-
tu  „Umiem pływać” rozpocz-
nie się  1 października 2020 r. 

Najmłodsi uczniowie w każdy 
czwartek, do 3 grudnia 2020 
r. włącznie, na pływalni Aqua-
-Zdrój w Wałbrzychu, będą na-
bywać umiejętności pływania. 
Dolnośląska Federacja Sportu 
pokrywa w całości wydatki 
dotyczące projektu: wejście 
na basen, instruktora, ubezpie-
czenie, koszty transportu dzieci 
dojeżdżających na basen. Gmi-
na Walim zapewnia autobusy 
szkolne oraz wkład rzeczowy w 
postaci opieki nad uczestnika-
mi projektu w trakcie zajęć na 
pływalni oraz wsparcie w re-
krutacji uczestników projektu.

(AM)

Nauka pływania

W październiku znów bę-
dzie można zwiedzać nocą 
zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim.

- Czy chcielibyście poczuć 
tchnienie historii na własnej 
skórze? Nie przeraża Was 
perspektywa przemierzania 
skrytych pod całunem mroku 
korytarzy starego zamczyska? 
Enigmatyczne historie o ukry-
wanych u schyłku wojny kosz-
townościach przyprawiają Was 
o szybsze bicie serca? Możemy 
spełnić Wasze marzenia! Wy-
bierzcie się wraz z nami w po-
dróż ku najgłębszym zakamar-
kom historii twierdzy Schloss 
Kynsburg. Wspólnie poznaj-
my losy ostatnich właścicieli 
górskiej rezydencji z arysto-
kratycznego rodu Zedlitzów. 

Miłość, intryga, zdrada i… nie-
rozwikłana do dziś tajemnica – 
mówi Wioletta Sowa, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

Terminy nocnego zwiedza-
nia: sobota - 10 października 
2020 r., godz. 18:00 i 20:00; so-
bota - 31 października 2020 r., 
godz. 18:00 i 20:00. Bilet wstę-
pu kosztuje 50 zł od osoby, a 
płatność odbywa się w zam-
kowej kasie. Na bilet na nocne 
zwiedzanie nie obowiązują 
zniżki oraz bilety mieszkańca. 
Ograniczenia wiekowe: od 12 
roku życia. Rezerwacji należy 
dokonywać pod adresem ma-
ilowym: imprezy@zamekgrod-
no.pl. Liczba miejsc ograniczo-
na.

(WS)

Nocne zwiedzanie 
zamku Grodno

Gmina Walim w okresie 
letnim, na stronie www.wa-
lim.pl, publikowała informa-
cje o prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych. - 
Prawidłowa segregacja jest 
konieczna, ponieważ przepi-
sy w zakresie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 

nie przewidują możliwości 
jej braku. Takie uregulowa-
nia w naszej gminie obowią-
zują od stycznia 2020 r. – 
przypomina Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

- W dniach 23-24 września, 
na podstawie została przepro-
wadzona kontrola pojemników 

na odpady zmieszane. Wyniki 
kontroli są zatrważające. Oka-
zało się, że wielu mieszkańców 
naszej gminy nie prowadzi pra-
widłowej segregacji odpadów, 
a co za tym idzie, nie stosuje się 
do obowiązujących przepisów. 
W trakcie kontroli stwierdzono, 
że do pojemników na odpady 

zmieszane ciągle tra�ają od-
pady opakowaniowe, metale, 
plastik, opakowania szklane, 
papier, a nawet części samo-
chodowe, opakowania po ole-
jach silnikowych i gruz budow-
lany. I co najgorsze, wydaje się, 
że nikomu to nie przeszkadza. 
Nieprawda! Za nieprawidłowe 

Kontrola odpadów

posortowanie odpadów musi-
my zapłacić. Dlatego przestrze-
gamy przed nieprawidłową 
segregacją. Kontrole zostaną 
powtórzone. W przypadku, kie-
dy na kontrolowanej posesji po 
raz kolejny udokumentowana 
zostanie niewłaściwa segrega-
cja, zostanie naliczona opłata 
podwyższona za odbiór od-
padów komunalnych w wyso-

kości 50 zł za osobę. Wszelkie 
informacje związane z segre-
gacją odpadów komunalnych 
można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Walimiu oraz pod 
numerem telefonu (74) 849 
43 59, a instrukcja segrega-
cji śmieci jest do pobrania ze 
strony walim.pl – dodaje Adam 
Hausman.

(AM)
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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 A M A

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

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!

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 

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych w pierwszej ko-
lejce II ligi siatkówki kobiet 
uległ silnej drużynie benia-
minka Libero VIP Gwarant 
Aleksandrów Łódzki 2:3.

- Spotkanie miało trzy ob-
licza. Dwa pierwsze sety to 
dominacja zespołu przyjezd-
nego. Nasze zawodniczki po-
kazały jednak charakter oraz 
wolę walki, wyrównując wynik 
w setach i doprowadzając tym 

samym do 5 partii. Tie-break to 
równa gra obu zespołów, ale to 
przyjezdne okazały się skutecz-
niejsze w końcówce i wygrały 
na przewagi 17:15, a cały mecz 
3:2 – relacjonują działecze 
Chełmca.

(RED)

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – 
Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki 
2:3 (14:25, 18:25, 25:14, 25:22, 15:17)

Chrobry przegrał 
z chorobą…
Na inaugurację sezonu II ligi 
siatkarzy musimy poczekać do 
soboty, bo pierwszy Chełmca 
Wałbrzych został odwołany w 
związku z przymusową kwaran-
tanną całej drużyny Chrobrego 
Głogów. 3 października o godzi-
nie 17.00 w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów Chełmiec zagra z Ola-
vią Oława. Wstęp na mecz jest 
bezpłatny.

(RED)

… i w Szczawnie
- Zaczynamy sezon od zwy-
cięstwa 78:71 z Chrobrym XXI 
Kłodzko, który postawił trud-
ne warunki. Brak skuteczności i 
przestoje w naszej grze długo nie 
pozwalały rozwiązać tego meczu 
po naszej myśli. Ostatnie 5 mi-
nut meczu to już pełna kontrola 
wyniku, a 3 trójki zawodników 
Chrobrego w ostatnich frag-
mentach gry pozwoliły im nie-
co zmniejszyć stratę punktową. 
Wygrana cieszy, ale dużo pracy 
przed nami – mówi Bartłomiej 
Józefowicz, trener MKS Basket 
Szczawno-Zdrój.
MKS Basket Szczawno-Zdrój - 
Chrobry Kłodzko 78:71 (12-9, 26-
21, 18-24, 22-17)
MKS: Piros 24, Jeziorowski 17, 
Stankiewicz 14, Niziński 14, Ka-
czuga 6, Krzymiński 3, Bedla 0, 
Sulikowski 0, Frankiewicz 0.

(RED)

kilkupunktową przewagę, by 
wygrać 91:85.

W następnej kolejce Gór-
nik zmierzy się w Opolu z We-
egree AZS Politechnika Opol-
ska. Mecz zostanie rozegrany 
3.10.2020 r. o godz. 17:30.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Chełmiec zdobył punkt Zwycięska inauguracja
W meczu I kolejki I ligi 

koszykarzy Energa Kotwica 
Kołobrzeg uległa Górnikowi 
Trans.eu Wałbrzych 85:91 
(17:26, 21:20, 23:21, 24:24).

Wałbrzyszanie do Kołobrze-
gu pojechali w dziesięciooso-
bowym składzie, ale problemy 
zdrowotne uniemożliwiły grę 
Damianowi Cechniakowi oraz 
Damianowi Durskiemu. Mimo 
to Kotwica prowadziła tylko 
raz – 5:4, a potem dobra gra 
Krzysztofa Jakóbczyka oraz 
Macieja Bojanowskiego w 3 
min. dała Górnikowi prowa-
dzenie różnicą 5 pkt., które w 
7 min. wzrosło do 11 pkt. Osta-
tecznie I kwartę goście wygrali 
26:17, a najskuteczniejszym 
graczem był Bojanowski, któ-
ry zdobył w tym okresie 13 
pkt. Po przerwie Czarodzie-
je z Wydm w minutę zdołali 
zmniejszyć straty do 4 oczek, 
ale potem Górnicy odzyskali 
kontrolę nad grą i wynikiem, 
by na długą przerwę schodzić 
na prowadzeniu 48:36. Po 
zmianie stron Kotwica znów 
zmniejszyła dystans, tym ra-
zem do 3 pkt., ale wtedy serią 
8 pkt,. z rzędu popisał się Ja-
kóbczyk i do końcowej syreny 
podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego utrzymywali 

Kotwica - Górnik 85:91 
(17:26, 21:20, 23:21, 24:24).

Górnik: Jakóbczyk 29, Bojanowski 
21, Kamiński 14, Zywert 9, Wróbel 6, 
Koperski 5, Malesa 4, Ratajczak 3.
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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

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

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

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

PRACA

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

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

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

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

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

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

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

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2 
1pietro cena 215tys zł tel do 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 MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem 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, mieszka-
nie  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: 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 – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 123 
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 –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. 22 m 2 , 1 pokoje z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe typu 
MORA. Cena 85 000 zł ( nr 2645), 
(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 

BON – NOWE MIASTO, mieszkanie  
pow. 74,5 m 2, 4 pokoje z kuchnią, 
przedpokój, łazienka a WC. Cena 
219 000 zł, (nr.2644), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka a 
WC.  Cena 398 000 zł, (nr.2641), 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06  

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
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R E K L A M A

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 oczekiwa-
niom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu opartego na autorskiej 
metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej 
aktywności dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, rucho-
wym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana 
z ruchem, działaniem twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponuje przedszkole 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

Pierwsze przedszkole w miescie z gimnastyką artystyczną i fay filnes 
już od października 2020

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne

BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533              Zapraszamy

przedszkola@onet.pl


