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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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MOTO - HURT SA O/ WAŁBRZYCH
ul. 11 Listopada 38
TEL 74/844-65-41 / 74/844-65-08

OPONY CIĘŻAROWE ORIUM /GRUPA MICHELIN/

już od 1040 zł netto

OPONY PRZEMYSŁOWE PETLAS
już od 850 zł netto 

OPONY OSOBOWE ZIMOWE KORMORAN 
już od 145 zł netto

OPONY OSOBOWE ZIMOWE APLUS
już od 120 zł netto
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- W związku z tym, że rozpo-
czął się sezon grzewczy, zwra-
camy się do wszystkich miesz-
kańców Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego z apelem i przy-
pominamy, aby nie zatykać 
przewodów wentylacyjnych i 
dbać o drożność przewodów 
kominowych. Niedostatecz-
na wymiana powietrza w po-
mieszczeniu może spowodo-
wać zatrucie się tym związkiem 
chemicznym, który w zależno-
ści od stężenia może dopro-
wadzić do zatrucia organizmu, 

Uwaga na czad
Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawia się zagrożenie zatruciem czadem, 

czyli tlenkiem węgla. Przypominamy, że tlenek węgla może zabić w każdym momencie. 
Jest on bezwonnym gazem o silnych właściwościach toksycznych. 

Dlatego, aby zapobiec tragedii, warto zainwestować w nowoczesny system ogrzewania 
oraz wentylacji swojego mieszkania. Pamiętajmy także o regularnym przeprowadzaniu 

kontroli technicznych przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz pieców, 
które służą nam do ogrzewania mieszkania.

co skutkuje bólami 
głowy, wymiotami, 
a w poważniejszych 
przypadkach śpiącz-
ką, a nawet zgonem. 
Należy także w ciągu 
dnia kilka razy wy-
wietrzyć mieszkanie 
– mówi podkomisarz 
Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta 
Miejskiego Policji w 
Wałbrzychu.

Bardzo ważne jest 
abyśmy zawsze przed 
sezonem grzewczym 
poddali kontroli urzą-
dzenia, którymi ogrze-
wamy mieszkanie. Do 
sprawdzenia pieca 
gazowego oraz insta-
lacji gazowej należy 
wezwać specjalistę. To 
samo dotyczy spraw-
dzenia przez kominia-
rza, czy w kominach 
spalinowych, dymo-
wych i wentylacyjnych 
jest dostateczny ciąg 
powietrza i czy spaliny 
nie wracają do nasze-
go mieszkania. Jeżeli 
nie mamy specjali-
stycznych uprawnień, 
nie wykonujmy samo-
dzielnych przeróbek 
oraz napraw urządzeń 

grzewczych. Prace konser-
wacyjne powinien wykonać 
specjalista z odpowiednimi 
uprawnieniami. Nie używajmy 
także urządzeń, które nie po-
siadają atestu.

- Pamiętajmy, aby nie pozo-
stawiać bez opieki włączonej 
kuchenki gazowej, czy też pie-
karnika. Przypilnujmy dzieci, 
aby nie bawiły się pokrętłami 
w tych urządzeniach. Do pie-

ców węglowych nie wrzucajmy 
wszystkiego, co się da. Sami 
nie zaśnijmy z papierosem od-
palonym w ręku, który może 
spowodować pożar. W przy-
padku gorszego samopoczucia 
wywołanego prawdopodob-
nym podtruciem tlenkiem wę-
gla niezwłocznie udajmy się 
do lekarza – podkreśla Marcin 
Świeży.

(RED)
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niespełnione pragnienie powro-
tu. To nostalgia, potężne uczucie, 
które karze tułać się bohaterom 
po świecie w nadziei na powrót 
do utraconej ojczyzny, miłości, 
czy krainy dzieciństwa, okazuje 
się być źródłem podjętej przez 
króla Ulissesa decyzji o powrocie, 
a także wytrwałości i pewności 
co do swojego postanowienia. 
Nawet perspektywa nieśmiertel-
ności nie odciąga go od podjętej 
decyzji. Greckie pojęcie nostalgii 
sugeruje, że jest to uczucie bo-
lesne , będące rodzajem udręki 
i cierpienia. Ale, czy mogłoby 
stanowić tak silny impuls do dzia-
łania i przynosić korzyści, gdyby 
było wyłącznie uczuciem dra-
matycznym, pozbawiającym nas 
jakiejkolwiek nadziei?

Miałam farmę w Afryce - to 
pierwsze, wydawałoby się zwy-
czajne zdanie z książki „Poże-
gnanie z Afryką” K. Blixen, od 
kilkunastu lat budzi we mnie głę-
boką nostalgię. Każdy z nas miał 
bowiem kiedyś kogoś lub coś, co 
utracił, musiał upuścić lub porzu-
cić. Jak zauważa M. Janion: „życie 
jest utratą”. Miałem, miałam - to 
domena jasnej i szczęśliwej prze-
szłości, zapisanej na trwałe w 
naszej pamięci i budzącej wciąż 
niewygasłe emocje. „Pożegnanie 
z Afryką” jest powieścią powstałą 
na gruncie nostalgii, przywołu-

je bowiem przeszłość, do której 
pragniemy choć na chwilę po-
wrócić i przeżyć ją od nowa. To 
właśnie drugie, współczesne ob-
licze tego uczucia, twórcze i nio-
sące nadzieję.

Pojęcie nostalgii ma długą 
i pokrętną historię. Tak pięknie 
i poetycko opisane w „Odysei” 
Homera (800 p.n.e.) pozostało w 
kulturze praktycznie nieobecne 
przez kolejne 2500 lat. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że wspomniał 
o nim także Seneka, który jednak 
widział w niej silę raczej destruk-
tywną pisząc: „..nic nam nie po-
doba się bardziej niż to, cośmy 
utracili. Z tęsknoty za tym, co 
nam odebrano, jesteśmy zbyt 
niesprawiedliwi względem tego, 
co nam pozostało”. Ten przeni-
kliwy �lozof początku naszej ery 
dostrzegł pułapkę, która tkwi w 
nostalgii i o której znacznie póź-
niej będą pisać także inni, to jest 
�ksacji na przeszłości kosztem te-
raźniejszości i jej cennych darów, 
wartości chwili, wdzięczności za 
to, co posiadamy, radości życia.

W 1688 r. pewien student 
medycyny na Uniwersytecie w 
Bazylei - Johannes Ho�er, posta-
nowił podjąć wyzwanie i napisać 
rozprawę doktorską na temat 
nostalgii. J. Ho�er wykorzystał 
pojęcie nostalgii do scharaktery-
zowania stanu emocjonalnego 

Cóż złego jest w nostalgii? młodych szwajcarskich najemni-
ków, pracujących za granicami 
ojczyzny, de�niując je zgodnie 
ze znaczeniem słów greckich, 
jako cierpienie zadane emigran-
tom towarzyszące ich pragnieniu 
powrotu do domu. Tym samym 
pojęcie nostalgii, które u Home-
ra ma wyraźnie charakter słodko 
- gorzki i odnoszący się do tkwią-
cej w bohaterze potężnej siły mo-
tywacyjnej, zostaje przypisane 
do grupy emocji negatywnych, 
której miały towarzyszyć takie 
symptomy jak: płacz, omdlenie, 
ból brzucha, gorączka, kołata-
nie serca, myśli samobójcze, Od 
tego czasu nostalgia zaczęła być 
traktowana jak choroba �zyczna 
lub neurologiczna i pogląd ten 
utrzymywał się przez cały XVIII 
i XIX wiek. Dopiero w XX wieku 
uznano, że nostalgia to zaburze-
nie czysto psychiczne, dotykają-
ce głownie marynarzy, żołnierzy 
i emigrantów, objawiające się 
lękiem, smutkiem, pesymizmem, 
utratą apetytu i bezsennością. 
Jednak nie zmieniło to faktu, że 
niezmiennie pozostawała ona 
uczuciem, które dewastuje ludz-
ką psychikę i przyczynia się do 
znacznego obniżenia dobrosta-
nu. Także i dzisiaj często uznaje 
się nostalgię za uczucie, którego 
należy się strzec.

- Jestem podejrzliwa wobec 
nostalgii, bo to jedna z najbar-
dziej toksycznych emocji, a jed-
nak sama jej ulegam - przyznaje 
w wywiadzie, jakiego udzieliła M. 

Nogasiowi amerykańska pisarka 
S. Nunez. Uważa ona, że nostalgia 
wysysa energię, zatrzymując nas 
w przeszłości, której nie da się po-
wtórzyć i przeżyć ponownie, dla-
tego przeżywamy ją w wyobraźni 
ze świadomością, że tak już nigdy 
nie będzie. Estetyka nostalgii jest 
zmącona: to piękno, które rodzi 
melancholię, przyjemność, która 
sprawia ból. Przyczyną bólu jest 
świadomość utraty przeszłości. 
Współczesny szwajcarski �lozof, 
lekarz i krytyk literacki (autor 
między innymi studiów o melan-
cholii) Jean Starobinski dostrzega 
w nostalgii ludzki dramat pisząc: 
„nostalgik nawet kiedy powróci 
do ojczyzny, jest równie nieszczę-
śliwy jak przedtem: rzeczy, które 
odnajduje i ludzie, których po-
nownie spotyka, nie przypomi-
nają tych, które i których kiedyś 
zostawił”. Jakże często powroty 
do dawno nie widzianych miejsc 
lub spotkania z ludźmi z czasów 
dzieciństwa okazują się rozczaro-
wujące. 

Wydaje się, że ten nega-
tywny aspekt nostalgii mógł 
wpłynąć na fakt, że pozostawa-
ła ona całkowicie poza polem 
zainteresowań psychologii oraz 
badań empirycznych (uznano, 
że to zaburzenie, które należy 
leczyć lub uczucie którego na-
leży unikać). Dopiero ostanie 
15 lat to powrót do naukowych 
dociekań na temat tego uczu-
cia i okres, w którym dokonano 
wiele niezwykłych empirycznych 

odkryć, ukazujących faktyczny 
wpływ nostalgii na życie ludzi. 
Dowody, które uzyskano zmie-
niły negatywny obraz nostalgii 
i jednoznacznie odrzuciły po-
glądy uznające ją za zaburzenie 
psychiczne. Wyniki setek badań 
pokazują, że nostalgia to raczej 
pozytywne, ożywcze źródło zdro-
wia psychicznego. Z tej perspek-
tyw wydaje się, że J. Ho�er, jak i 
wielu wcześniejszych analityków 
zjawiska nostalgii, popełnił błąd 
wnioskowania, myląc kierunek 
związku przyczynowego pomię-
dzy objawami takimi jak smutek, 
bezsenność i inne, a uczuciem 
nostalgii, traktując je jako ich 
źródło. Zebrane przez ostanie 
lata, imponująco liczne dowody 
empiryczne, wskazują na istotną, 
kluczową funkcję emocji, w tym 
nostalgii jako rezerwuaru znacze-
nia, pozwalającego na twórcze 
rekonstruowanie wspomnień 
tak, by wspierały potencjał jed-
nostki i jego dobrostan, a także 
pomagały ludziom znaleźć sens 
własnego życia.

Ciąg dalszy za tydzień
Od redakcji: autor jest psycho-

logiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.

I cóż złego jest w nostalgii ?- 
„Wielkie piękno” P. Sorrentino).

- Nostalgia łączy się po prostu 
z miejscem, w którym spędziło się 
kawałek życia – wszystko jedno, 
dobry czy zły; przeszłość zawsze 
jest piękna - M. Houellebecq.

Ulisses, największy włóczęga 
wszech czasów, po 10 latach spę-
dzonych na wojnie powraca do 
swojej rodzinnej Itaki i ukocha-
nej żony Penelopy, jednak jego 
powrót okazuję się nieznośnym 
trudem, bowiem okrutni bogo-
wie skazują go na kolejne lata 
udręki, niechcianych przygód i 
bycie zakładnikiem pięknej Ka-
lipso. Ostatecznie, po 20 latach 
tułaczki, budzi się u stóp drzewa 
oliwnego na brzegu ojczystej wy-
spy i zaznaje ukojenia. Co sprawi-
ło, że mimo tak wielu przeciwno-
ści losu, udaje mu się dotrzeć do 
swojej Itaki, jaka motywacja, jak 
wewnętrzna siła nim kierowała? 
Po grecku „nostos” oznacza po-
wrót do domu, zaś „algos” cier-
pienie. Grecka nostalgia jest cier-
pieniem spowodowanym przez 

Marek 
Gawroń
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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

- 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

Niegodność dziedziczenia, to moż-
liwość prawna (instytucja), której za-
stosowanie wyłącza od dziedziczenia 
osobę, która jest spadkobiercą, zapi-
sobiercą lub uzyskałaby inną korzyść 
ze spadku. Zdarza się, że taka osoba, 
uprawniona do dziedziczenia, postę-
puje w sposób na tyle naganny, że 
względy etyczno-moralne uzasadniają 
wykluczenie jej od dziedziczenia. Do 
czynów niegodziwych, stanowiących 
podstawę stwierdzenia niegodności 
dziedziczenia, należą czyny skierowa-
ne przeciwko spadkodawcy lub jego 
bliskim, jak również czyny naruszają-
ce swobodę rozrządzania majątkiem 
na wypadek śmierci lub wymierzone 
przeciwko dokonanym już rozrządze-
niom. Swoistą sankcją za wskazane 
wyżej działania podjęte przez upraw-
nionego do spadku jest zatem uznanie 
tych działań za niegodne i tym samym 
usunięcie takiej osoby z kręgu upraw-
nionych do dziedziczenia.

Przesłanki niegodności 
dziedziczenia

Zgodnie z art. 928 Kodeksu cywil-
nego spadkobierca może być uznany 
przez sąd za niegodnego, jeżeli:
1) dopuścił się umyślnie ciężkiego 

przestępstwa przeciwko spadko-
dawcy np. pobił go lub też ukradł 
mu dużą sumę pieniędzy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił 
spadkodawcę do sporządzenia 

lub odwołania testamen-
tu albo w taki sam spo-
sób przeszkodził mu w 
dokonaniu jednej z tych 
czynności np. grożąc po-
biciem;

3) umyślnie ukrył lub znisz-
czył testament spadko-
dawcy, podrobił lub prze-
robił jego testament albo 
świadomie skorzystał z 
testamentu przez inną 
osobę podrobionego lub 
przerobionego.
Spadkobiercę uznanego 

za niegodnego traktuje się tak, jakby 
nie dożył otwarcia spadku. Skutkiem 
tego jest wstąpienie w jego miejsce ko-
lejnych spadkobierców np. jego dzieci.

Sądowe ustalenie 
niegodności dziedziczenia

Uznanie za niegodnego nie nastę-
puje z urzędu. O niegodności dziedzi-
czenia orzeka sąd, stąd konieczne jest 
założenie w tym celu sprawy sądowej. 
Z żądaniem o stwierdzenie niegodno-
ści należy wystąpić w ciągu roku od 
dnia, w którym żądający dowiedział 
się o przyczynie niegodności, nie póź-
niej jednak niż w ciągu trzech lat od 
otwarcia spadku - czyli dnia śmierci 
spadkodawcy.

Sprawę sądową może wytoczyć 
każdy, kto ma w tym interes. Może to 
być interes majątkowy lub moralny. 

Mobilna zbiórka 
krwi
W czwartek, 8 października o godz. 
9.00, po raz kolejny w świebodzic-
kim Rynku zaparkuje autobus Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do podzielenia 
się drogocennym darem, którego cią-
gle brakuje. Przypominamy, że krew 
można oddawać ze wskazaniem dla 
konkretnej osoby - wystarczy podać 
jej dane osobowe. Akcja zaplanowana 
jest do godz. 13.00.

Wystawa i koncert
Miejska Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury w Boguszowie - Gor-
cach zapraszają na wernisaż prac 
autorstwa Włodzimierza Reszeto-
wa, który odbędzie się w Galerii Bar-
bórka MBP-CK w piątek - 9.10.2020 r. 
o godz. 17.00. Z kolei 16 października 
2020 r. o godz. 17.00 Miejska Bibliote-
ka Publiczna i Centrum Kultury w Bo-
guszowie - Gorcach zapraszają do sali 
widowiskowej MBP-CK seniorów na 
koncert przebojów musicalowych, or-
ganizowany w ramach Dnia Seniora. 
Bezpłatne wejściówki można odebrać 
w godzinach pracy biblioteki (plac 
Odrodzenia 4).

(RED)

Zaśpiewa Maja Karteczka
9 października o godz. 19.30 w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na 
Piaskowej Górze wystąpi Maja 
Karteczka z zespołem: Laura Ludwi-
czak - instrumenty klawiszowe, Paweł 
Ludwiczak - gitary, loop oraz Jakub 
Ziemba - perkusja. Będą piosenki wła-
sne, jak i te, które słuchacze słyszeli 
wiele razy. Wszystko w klimatach so-
ulu i bluesa. Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 20 zł, a w dniu koncertu 30 zł 
i są dostępne w kasach WOK oraz on-
-line: bilety.wok.walbrzych.pl.

(JR)

Świat po mojemu…
…taki tytuł nosi wystawa, któ-
rej autorami są wychowankowie 
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Wałbrzychu. Otwarcie 
wystawy zostało zaplanowane na 10 
października 2020 r. o godz. 18.00 w 
Multimedialnej Galerii Obrazu Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury w Starej 
Kopalni. Dla jednych fotogra�a jest 
pasją, zawodem, dla autorów tej wy-
stawy jest pewną odskocznią od tru-
dów codziennego życia, stresu, a zara-
zem możliwością nauki, poszerzeniem 
horyzontów. Pod okiem wychowawcy 
wychowankowie MOW poznali różne 
techniki fotografowania i nurty w fo-
togra�i oraz stworzyli niezwykłe i za-
razem codzienne obrazy.

(JR)

Prawo w pigułce: niegodność dziedziczenia
Zdarza się, że w 
sprawach szcze-
gólnie na to za-
sługujących, z po-
zwem występuje 
prokurator.

Opłata sądowa 
stanowi 5 % war-
tości roszczenia, 
która w tym przy-
padku równa jest 
wartości udziału 
w spadku osoby, 
która ma zostać 
uznana za niegod-

ną dziedziczenia. Dla przykładu: jeżeli 
wartość całości spadku wynosi 100 
000 zł, a udział osoby niegodnej wy-
nosi ¼ spadku, czyli 25 000 zł, to opła-
ta sądowa wyniesie 1 250 zł.

Wpływ przebaczenia na 
niegodność dziedziczenia

Spadkobierca nie może być uzna-
ny za niegodnego, jeżeli spadko-
dawca mu przebaczył. Przepisy nie 
wspominają o formie, w jakiej przeba-
czenie powinno nastąpić. Można więc 
przyjąć, że przebaczenia można doko-
nać w sposób dowolny, który jednak 
zamanifestuje jednoznacznie wolę 
spadkodawcy. Przebaczenie może 
więc przybrać na przykład formę listu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został wywieszony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz Nr 8.2020 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do 

dnia 19 listopada 2020 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

R E K L AMA

Kolejny odcinek historii 
wałbrzyszanina Wojciecha 
Pyłki, który siedzi w więzieniu 
za morderstwo, którego… nie 
mógł popełnić.

W poprzednich wydaniach 
przedstawiłem kilka tylko 
przykładów nieprawidłowo-
ści, jakie - w mojej ocenie 
- zaważyły na tym, że Woj-
ciech Pyłka został skazany na 
25 lat pozbawienia wolności, 
w sytuacji, kiedy nie zostały 
przedstawione żadne dowody 
wskazujące na jego winę. Ba, 
tego wyroku nie oparto na-
wet na jakimś, chociażby tylko 
niewielkim, łańcuchu poszlak, 
który zresztą może być przy-
jęty jako podstawa skazania 
tylko wtedy, jeżeli wsparty 
jest chociażby tylko jednym 
dowodem pośrednim, który – 
jak to się w języku prawniczym 

W sidłach prawa (9)
Janusz
Bartkiewicz

mówi – wskazuje na fakt głów-
ny. W tej sprawie takim faktem 
głównym jest zarzucane Pyłce 
zabójstwa Janusza Laskow-
skiego (imię i nazwisko o�ary 
zostały zmienione – dop. red), 
tylko problem w tym, że na 
fakt ten nic nie wskazuje, po-
nieważ z obciążających wyja-
śnień wycofał się – i to bardzo 
szybko – bezpośredni jedyny 
rzekomy świadek zbrodni, czy-
li Bogumił K., mający zresztą 
status współoskarżonego.

Jak już pisałem - 31 stycznia 
2008 roku - na wskutek zawia-
domienia złożonego przez są-
siadów Janusza Laskowskiego, 
do jego mieszkania wszedł 
funkcjonariusz z Komisariatu 
V Policji w Wałbrzychu w to-
warzystwie jednego z zawia-
damiających. Po stwierdzeniu, 
że Janusz Laskowski popełnił 
samobójstwo przez powiesze-
nie, odstąpiono od dalszych 
czynności i po przeprowadzo-
nej sekcji zwłok, zwłoki zostały 
pochowane na jednym z wał-
brzyskich cmentarzy. Ponieważ 
sprzeciw od tej decyzji wniosła 
siostra o�ary Danuta M., 18 

lutego 2008 r. prokurator wy-
dał postanowienie o wszczę-
ciu śledztwa (sygn. akt 1Ds 
292/08/S), które po czterech 
dniach powierzył w całości 
Komisariatowi V Policji w Wał-
brzychu. Powodem wszczęcia 
było podejrzenie, że do sa-
mobójstwa doszło w skutek 
namowy do targnięcia się na 
własne życie.

Po tym fakcie w sprawie w 
zasadzie nic się nie działo, aż do 
czasu, kiedy 16 kwietnia 2008 
roku na policję zgłosił się jeden 
ze znajomych Laskowskiego, 
Wiesław K., który zeznał, że 
znajdującą się w mieszkaniu 
państwa S. wieżę stereofonicz-
ną �rmy Schneider, rozpoznał 
jako własność Janusza Laskow-
skiego, albowiem wielokrotnie 
bywając w jego mieszkaniu 
widział ją stojącą na blacie me-
bli kuchennych. Ponieważ pań-
stwo S. zgodnie z prawdą ze-
znali, że zabezpieczoną u nich 
wieżę, kupili za 50 zł od konku-
benta ich sąsiadki, czyli Moniki 
S. i było to prawdopodobnie 
pod koniec stycznia 2008 roku, 
policjantom z wydziału docho-

dzeniowo-śledczego Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
(bo to oni już to śledztwo pro-
wadzili) adrenalina skoczyła 
tak wysoko, że podejrzewam, 
że wyłączyła na długo wszelkie 
logiczne myślenie. Gdyby nie 
to, że fakt ten tragicznie wpły-
nął na życie Wojciecha Pyłki, to 
całe zdarzenie określiłbym mia-
nem cyrku, a tropiących „groź-
nego zabójcę”, Gangiem Olse-
na. To, co ten swoisty „gang 
Olsena” wyczyniał, było nieste-
ty tragifarsy aktem pierwszym, 
bo kiedy zapoznałem się z ak-
tami sprawy, po prostu trudno 
było mi uwierzyć, że coś takie-
go mogło mieć miejsce.

Po pierwsze: policjanci w 
ogóle nie zwracali uwagi na to, 
że nie dysponują protokołem 
oględzin mieszkania, w któ-
rym winno być wyszczegól-
nione, co w nim znajdowało, 
nie mają fotogra�i jego wnę-
trza, a więc nie wiedzą, jak wy-
glądały wszelkie przedmioty 
w nim się znajdujące. Nie wie-
dzieli też (chociaż KMP została 
o tym poinformowana na pi-
śmie), że mieszkanie to zostało 
27 lutego 2008 r. opróżnione 
przez pracowników wałbrzy-
skiego MZB, którzy nie tylko 
sporządzili stosowny protokół, 
ale też na szczęście sporzą-
dzili stosowną dokumentację 
fotogra�czną. Przesłuchiwa-
ny Bogumił K., zaklinał się, że 
wieża, jaką sprzedał rodzinie 
S., była własnością Moniki S., 
co zresztą ona potwierdzała 
mówiąc, iż otrzymała ją od 
wujka na urodziny. Nie z nami 
takie numery Brunner, po-
myśleli wałbrzyscy fachowcy 
od wykrywania przestępstw i 
Monikę S. wzięli w obroty, w 
efekcie czego po jakimś cza-
sie potwierdziła wreszcie, że 
faktycznie wieża sprzedana 
przez Bogumiła jej sąsiadom, 
jest własnością Janusza, więc 
sukces wydawał się być muro-
wany. Informacja o sprzedaży 
przez Bogumiła K. wieży HiFi, 
która była własnością Laskow-
skiego, tak rozpaliła ich umy-
sły i wyobraźnię, że uznali, iż 
niczego nie muszą już spraw-
dzać, bo i Bogumił K., w wyni-
ku rozpytania, przyznał się, że 
wieżę tę po zabójstwie Janu-
sza Laskowskiego zabrał z jego 
mieszkania. Ale on oczywiście 
Laskowskiego nie powiesił, bo 
uczynił to Pyłka, a on tylko tę 
wieżę… Ręce się do oklasków 
powinny składać, gdyby nie 
to, że balon pękł kilkanaście 
miesięcy później. Otóż 15 
września 2009 roku, zeznając 
przed Sądem Okręgowym w 

Świdnicy, w zapewnionych 
warunkach całkowitej swobo-
dy wypowiedzi, nie naciskana 
przez liczne grono pohukują-
cych na nią funkcjonariuszy 
policji, Monika S. zeznała: „(…) 
Trochę długo mnie tam trzy-
mali. (…) Ja nerwowa wtedy 
byłam oczywiście, bo nie bra-
łam wtedy tabletki. Mnie rano 
zabrano z mieszkania i ja nie 
wzięłam żadnych lekarstw. Ja 
trzęsłam się strasznie. Ja nie 
byłam w stanie rozmawiać, tak 
mnie trzęsło. (…) Ja od razu 
tłumaczyłam policji, że to jest 
moja wieża, a nie Janusza. Ja 
już nie chciałam się kłócić, bo 
skoro Janusz miał taką samą 
wieżę to już odpuściłam i po-
wiedziałam, że Bogumił K. 
zaniósł wieżę do państwa S. 
Jeszcze raz powtarzam, że ja 
w sprawie tej wieży już sobie 
odpuściłam i niech będzie tak 
jak mówi policja.(…)”.

Nie chciała się już kłócić… 
słowa te znaczą więcej niż by 
się mogło wydawać, bo dowo-
dzą, że starała się przekony-
wać ich, iż jest to jej wieża, że 
jakichś argumentów używała, 
więc ich psim – nomem omen 
– obowiązkiem było dokład-
ne sprawdzenie tego, bo za to 
nie tylko pieniądze brali, ale 
też mieli taki prawny i moralny 
nakaz. Ale widocznie o tym nie 
wiedzieli, bo chyba ich tego 
nikt nie nauczył, ani też od nich 
nie wymagał. Jakby tego było 
mało, to przesłuchany wcze-
śniej przed tym samym sądem 
(31 marca 2009 r.) Wiesław K., 
po okazaniu mu dokumentacji 
fotogra�cznej, sporządzonej 
przez pracowników MZB w 
dniu 27 lutego, zeznał, iż „na 
zdjęciu K-509 widzę, że jest 
wieża, tę wieżę widziałem u 

państwa S. w mieszkaniu. (...) 
według mnie to Janusz miał 
dwie wieże stereofoniczne”. 
Dodam więc, że na tej foto-
gra�i (i na dwóch innych) wi-
dać stojące po obu stronach 
kuchennego blatu dwie wieże 
stereofoniczne, a jedną z nich 
świadek ten widzieć miał w 
mieszkaniu rodziny S. To skąd 
się w takim razie znalazła w 
mieszkaniu Laskowskiego po 
tym, jak Bogumił K. sprzedał 
ją pod koniec stycznia 2008 za 
50 zł temu małżeństwu? Świa-
dek miał prawo się pomylić, 
ale organa ściganie nie, bo ich 
absolutnym obowiązkiem było 
sprawdzenie, czy faktycznie 
wieża jaka została zabezpie-
czona, jest wieżą pochodzącą 
z mieszkania Laskowskiego. 
Tak postępują organa, którym 
najbardziej zależy na ujawnie-
niu prawdy i ukaraniu faktycz-
nie winnego, a nie na odfaj-
kowaniu spawy i zgarnięciu 
nagrody. Widać problem ten, 
ani policjantom, ani prokura-
torowi, ani na końcu zwłaszcza 
sędziom głowy specjalnie nie 
zaprzątał. Bo gdyby się nad 
nim pochylili, gdyby zastano-
wili się, czy dowody zebrane 
przez policję i prokuraturę są 
naprawdę wiarygodne, to być 
może wówczas Wojtek Pyłka 
jakoś by sobie życie ułożył. Ina-
czej niż za kratami.

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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Pani Iwona Lewandowska to mama 
dwóch dorosłych już córek z nie-
pełnosprawnością, podopiecznych 
wałbrzyskiego Zakładu Aktywności 
Zawodowej „Nadzieja” i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. To w tym miejscu 
jej rodzina dostała szansę na samo-
dzielność Justyny oraz pomoc i terapię 
dla Elwiry.

Zrobią dla nich wszystko 
Państwo Lewandowscy od po-

czątku musieli walczyć o swoje córki. 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO 
FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
OTRZYMANYCH OD URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Lewandowska z córka Justyną (fot. Kamil Chorągwicki)

www.wpelnisprawni.pl

Nadzieja na samodzielność
Elwira ma niedowład kończyn, a nie-
pełnosprawność nie pozwala jej na 
samodzielność i pracę. Justyna jest 
zatrudniona w wałbrzyskim Zakładzie 
Aktywności Zawodowej „Nadzieja”. 
Ma umiarkowane upośledzenie umy-
słowe. W pracy świetnie daje sobie 
radę, pierze, magluje, a także jeździ na 
zewnętrzne zlecenia, gdzie sprząta. 
Kiedyś będzie musiała opiekować się 
starszą siostrą. – Przecież my, rodzice 
nie będziemy żyli wiecznie, dlatego 
tak ważne jest, aby jak najbardziej 
usamodzielnić swoje dzieci – podkre-
śla Pani Iwona. – Niestety wiele osób 
w podobnej sytuacji nie widzi lub nie 
chce widzieć problemu, rozmawiam z 
nimi i uświadamiam, że tak ważne jest, 
aby ich niepełnosprawne dzieci wyszły 
z domu, podjęły próbę pracy – dodaje. 

Dla starszej córki rodzice sprowa-
dzili leki, które w latach 80. ubiegłego 
wieku były w Polsce praktycznie niedo-
stępne, a dawały szansę na powstrzy-
manie choroby. Dla młodszej zaanga-
żowali się w powstanie ZAZ „Nadzieja”. 

Pani Iwona nie tylko nadzorowała prace 
budowlane, ale także zrywała parkiet i 
usuwała zeschniętą słomę. – Strasznie 
ciężko pracowaliśmy, żeby to tak wy-
glądało – opowiada, patrząc na ściany 
wyremontowanej placówki. Justyna 
pracuje w ZAZ-ie od początku, czyli już 
7 lat. 

ZAZ uczy samodzielności 
W wałbrzyskim ZAZ „Nadzieja” 

działa pralnia, która świadczy usługi 
komercyjne. – Tutaj mamy pralki, tam 
maglujemy, tu się przebieramy i mamy 
sprzęty do ćwiczeń – mówi Justyna i 
pokazuje kolejne pomieszczenia. W 
„Nadziei” pracują osoby z zaburzeniami 
psychicznymi i umysłowymi, w więk-
szości ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności. Podopieczni piorą, kro-
chmalą, maglują i sprzątają. – Naszym 
głównym zadaniem jest przystoso-
wanie osób z niepełnosprawnościami 
do życia w społeczeństwie i nauka sa-
modzielności. Bo co się stanie się, gdy 
zabraknie najbliższych? Pracują u nas 

fantastyczne osoby – zaangażowane, 
oddane i świetnie wykonujące swoje 
obowiązki – opowiada Aleksander Sły-
chan, kierownik „Nadziei”.

Lewandowscy nie wyobrażają so-
bie życia swojej rodziny bez ZAZ-u. 
Trudno byłoby o zatrudnienie Justyny 
w innym miejscu. – Dzięki pracy córka 
poznała wartość pieniądza, jest bardzo 
oszczędna – stwierdza Pani Iwona. – 
Ostatnio Justyna zapytała, czy może 
sobie kupić kanapę do pokoju. Justyn-

ko, to są Twoje pieniądze, oczywiście, 
że możesz, odpowiedziałam. Wybrała 
sobie piękny mebel – dodaje. 

Sytuacja osób z niepełnospraw-
nościami na rynku pracy jest trudna. 
Wciąż brakuje nie tylko fi rm, zatrud-
niających pracowników z orzeczeniami 
o niepełnosprawności, ale także odpo-
wiednich postaw społecznych – otwar-
tości i serdeczności.

Maria Dembowska, 
Aleksandra Sztobryn-Kwiecińska

Iwona Lewandowska 
(fot. Kamil Chorągwicki)

R E K L AMA

Uzdrowiskowa Gmina 
Szczawno – Zdrój złożyła 
do Dolnośląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego we 
Wrocławiu pięć wniosków 
o do�nansowanie waż-
nych inwestycji w mie-
ście. Pozyskane środki ze-
wnętrzne, będą stanowiły 
duże wsparcie dla budże-
tu samorządu lokalnego.

W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, 
szczawieńska gmina sta-
ra się o do�nansowanie 
następujących inwestycji 
drogowych: przebudowa 
ulic Lipowej, Słonecznej 
oraz odcinka Topolowej w 
Szczawnie-Zdroju – reali-
zacja zaplanowana została 
na lata 2021 – 2022; prze-
budowa placu Wolności w 
Szczawnie-Zdroju – realiza-
cja w 2021 roku; budowa ul. 
ks. J. Popiełuszki i odcinka 
ul. B. Prusa w Szczawnie-
-Zdroju – realizacja zapla-
nowana została na 2021 
rok. W ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, w II naborze ogło-
szonym przez Prezesa Rady 

Ministrów, gmina złożyła 
dwa wnioski. Pierwszy o 
do�nansowanie zagospo-
darowania części terenu 
Wzgórza Gedymina i Parku 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju – realizacja zało-
żona na lata 2021-2022. W 
ramach zadania zaplano-
wano budowę wieży wido-
kowej na Wzgórzu Gedymi-
na w miejscu dawnej wieży, 
zagospodarowanie na cele 
rekreacyjno - wypoczynko-
we zbiorników wodnych 
wraz z rewaloryzacją sza-
ty roślinnej i drzewostanu 
oraz oznakowaniem miejsc 
historycznych, budowę 
obiektu do jeżdżenia na 
rowerach, rolkach czy de-
skorolkach oraz odbudowę 
spalonego am�teatru w 
Parku Zdrojowym. Drugi 
dotyczy budowy traktu spa-
cerowego w ciągu ul. Ogro-
dowej, łącznika do ul. H. 
Sienkiewicza oraz części ul. 
Topolowej dz. 477, 311/2, 
301 i 298 obr. 1 Szczawno-
-Zdrój - realizacja założona 
na 2021 rok.

(KT)

Będą pieniądze, 
będą inwestycje

Wieczór autorski
Zapraszamy na spotkanie z au-
torkami książki „My name is 
Woman... BiznesWoman”, czyli: 
Sylwią Petryną, Marzeną Stokłosą, 
Mariolą Kruszyńską, Małgorzatą 
Niski i Magdaleną Falkowską. Pięć 
przedsiębiorczych kobiet opowie 
o swoich drogach do biznesu, 
trudnościach, potknięciach i rado-
ściach. Przyjdź, posłuchaj, może i 
Ty znajdziesz inspiracje do zmiany 
w swoim życiu? Wieczór autor-
ski odbędzie się 8 października o 
godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego 
w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Gala operowo-
operetkowa
Teatr Zdrojowy w Szczawnie 
Zdroju zaprasza 9.10 o godz. 
18.00 na Galę Operowo-Operet-
kową w wykonaniu znakomitych, 
utalentowanych artystów Grupy 
Operowej Sonori Ensemble. Będzie 
to przebojowy koncert, podczas 
którego zabrzmią czardasze, wal-
ce, toasty, miłosne arie i duety, sce-
ny operowe i operetkowe, a także 
standardy jazzowe, pieśni neapo-
litańskie i popularne piosenki. Nie 
zabraknie także wirtuozowskich 
popisów pianistycznych oraz sło-
wa wiążącego. Bilety kosztują 50 zł.

(RED)

Uniwersytet III Wieku
• Inauguracja nowego roku aka-
demickiego Uniwersytetu III 
Wieku w Mieroszowie została 
zaplanowana na 10 październi-
ka (sobota) w Sali Spotkań im. 
Włodka Szomańskiego w Mie-
roszowskim Centrum Kultury. 
O godzinie 10.00 wykład inau-
guracyjny poprowadzi Jarosław 
Jezierski, a jego tematem będzie 
bezpieczeństwo w czasach pan-
demii, a kolejne wykłady popro-
wadzą: młodszy aspirant Kata-
rzyna Czapla, aspirant sztabowy 
Agnieszka Głowacka - Kijek oraz 
lekarz weterynarii Aleksandra 
Prus.

Dostali wóz
• 3 października 2020 r. odby-
ło się w Mieroszowie uroczyste 
przekazanie Ochotniczej Straży 
Pożarnej Mieroszów nowego, 
średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego z napędem 4×4. 
Nowy wóz strażacki kosztował 
ok. 800 000 zł, a zakup możliwy 
był dzięki wsparciu: Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji – 285 000 zł, Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go - 275 000 zł, Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego  - 40 000 zł, Gmi-
ny Mieroszów – 200 000 zł. Dzię-
ki nowemu nabytkowi skorzy-

stała również OSP Sokołowsko, 
której został przekazany wóz 
strażacki �rmy Mercedes z 2014 
roku, dotychczas służący w OSP 
Mieroszów.

Honorowy obywatel
• W trakcie ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Mieroszowa nadano 
pośmiertnie tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Mieroszów Le-
opoldowi Nowackiemu. Leopold 
Nowacki urodził się w Kaliszu, 
będąc uczniem Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego w 
Łowiczu wstąpił do Harcerstwa 
Polskiego – dobrowolnego, apo-
litycznego ruchu wychowawcze-
go dla młodzieży, który powstał 
w 1911 r. W 1918 roku, na we-
zwanie naczelnika Józefa Piłsud-
skiego, który ogłosił powszech-
ną mobilizację – odpowiedział 
cały naród, również harcerze. 
Niespełna siedemnastoletni 
wówczas Pan Leopold od 1920 r. 
należał do Harcerskiego Batalio-
nu Wileńskiego, a także oddziału 
201 Pułku Piechoty Dowództwa 
Frontu Północnego, brał udział 
w niezliczonej ilości bitew. Po 
zdemobilizowaniu powrócił do 
szkoły w Łowiczu, którą ukoń-
czył, a następnie pracował jako 
nauczyciel w Kaliszu do września 
1939 r. będąc równocześnie Ko-

mendantem hufca ZHP powia-
tu kaliskiego i miasta Kalisza. W 
czerwcu 1945 r. przyjechał, jako 
wysiedleniec, do Mieroszowa i 
już w 1946 r. założył harcerstwo 
przy Szkole Podstawowej nr 1. W 
późniejszym okresie rozbudował 
harcerstwo i prowadził hufce w 
powiecie wałbrzyskim. 1 wrze-
śnia 1948 r. został Burmistrzem 
Miasta Mieroszów, ponadto 
działał na rzecz pracy spółdziel-
czej, prowadził obozy harcerskie, 
założył Ochotniczą Straż Pożar-
ną. Był też inicjatorem wykona-
nej chorągwi, która jest używa-
na do dziś przez mieroszowską 
straż. Założył Miejską Bibliotekę 
Publiczną, w której działało To-
warzystwo Uniwersytetu Robot-
niczego w Mieroszowie, dzięki 
któremu ludzie pracujący mogli 
zdobyć wykształcenie. Pełnił 
wiele funkcji publicznych i za-
wsze kierował się najwyższymi 
standardami człowieczeństwa i 
ideałami harcerstwa. W uroczy-
stości uczestniczyła córka Pana 
Leopolda - Urszulę Nowacką 
-Majborodę wraz z wnukami, ro-
dziną i przyjaciółmi. Przyjmując, 
w imieniu ojca, akt nadania tytu-
łu, zwróciła uwagę na ideały, któ-
rymi kierował się, a które w dzi-
siejszych czasach są rzadkością.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów
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Przed nami najbardziej 
zaczytana noc w roku - Ogól-
nopolska Noc Bibliotek. Już 
10 października setki biblio-
tek w całej Polsce otworzą 
swoje podwoje dla „nocnych 
marków”. Kusić będą czy-
telniczymi akcjami, dobrą 
książką, spotkaniami z au-
torami oraz zwiedzaniem 
pomieszczeń na co dzień dla 
czytelników niedostępnych.

Do akcji dołączyła rów-
nież czarnoborska biblioteka, 
która specjalnie z okazji Nocy 
Bibliotek przygotowała atrak-

cje zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych. Akcja w Czarnym 
Borze wystartuje nietypowo, 
bo już w piątek - 9 październi-
ka - z mnóstwem atrakcji dla 
najmłodszych. Będą warsztaty 
detektywistyczne, książkowe 
historie z dreszczykiem oraz 
wesoła zabawa „między re-
gałami”, bowiem biblioteka 
to miejsce gdzie wszystko się 
może zdarzyć… W sobotę - 10 
października - odbędzie się wy-
jątkowy i kameralny koncert. 
W sali widowiskowej centrum 
kultury zabrzmią kojące dźwię-

ki saksofonu, na którym zagra 
Krzysztof Kurnyta. Czarny Bór 
to Gmina Ludzi z Pasją więc Noc 
Bibliotek jest doskonałą okazją 
by spotkać się czarnoborskimi 
twórcami: Barbarą Stobiecką 
– miłośniczką poezji, która wła-
śnie wydała swój pierwszy to-
mik wierszy „Popełnienia” oraz 
Patrykiem Góreckim pasjona-
tem pióra i fotogra�i, autorem 
tomiku „To, tutaj”. Oprócz wra-
żeń muzycznych i literackich na 
uczestników wydarzenia czekać 
będzie też doskonała, jesienna 
herbata i… niespodzianka.

 - Organizatorzy wydarzenia 
- Gmina Czarny Bór, Biblioteka 
+ Centrum Kultury w Czar-
nym Borze –zapraszają: dzieci 
- 9 października piątek godz. 
17.30, dorosłych 10 paździer-
nika (sobota) 19:00. Ze wzglę-
dów epidemiologicznych licz-
ba uczestników ograniczona, 
prosimy o odbiór zaproszeń, 
rezerwacja pod nr tel. 74 844 
50 242 lub w B+CK, ul. Sporto-
wa 43 – mówi Katarzyna Ber-
naś, dyrektor B+CK w Czarnym 
Borze.

(KB)

Czarnoborska Noc Bibliotek

Konsultacje społeczne
• W październiku 2020 r. w 
Gminie Głuszyca odbędzie się 
seria spotkań z mieszkańcami. 
Konsultacje dotyczyć będą 
projektu strategii rozwoju 
Gminy Głuszyca na lata 2021-
2027. Projekt wraz z formula-
rzem opinii udostępnione są 
na stronie www.gluszyca.pl. 
Terminy konsultacji społecz-
nych: 8.10. godz. 15.00 – Cen-

Raport 
z Gminy Głuszyca

trum Kultury-MBP ul. Grun-
waldzka 26 w Głuszycy; 8.10. 
godz. 17.00 - miejsce świetlica 
wiejska, ul. Kłodzka 61, Głuszy-
ca Górna; 15.10. godz. 16.00 
- Kościół Rzymskokatolicki 
pw. Chrystusa Króla. W kon-
sultacja mogą uczestniczyć: 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe i 
inni. Uwagi można zgłaszać do 
19.10.2020, wysyłając wypeł-
niony formularz opinii e-ma-
ilem na adres: sekretariat@
gluszyca.pl lub Urząd Miejski 
w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 
55, 58-340 Głuszyca. Link do 
strony z projektem strategii 
i formularzem opinii: www.
gluszyca.pl/program-konsul-
tacji-spolecznych-strategii-
-rozwoju-gminy-gluszyca-na-
-lata-2021-2027/3757.

Zbiórka odpadów
• W Gminie Głuszyca trwa ak-
cja „Wywalamy graty z chaty”. 
Zbiórka przeprowadzona jest 
w formie „wystawki” i doty-
czyć będzie odpadów wielko-
gabarytowych z gospodarstw 
domowych - meble, dywany, 
opony samochodów osobo-
wych (od osób fizycznych), 
sprzęt RTV i AGD (komplet-
ny), ceramika sanitarna itp. 
gruz, papy, żużel, odpady z 
budów nie będą odbierane. 
Odpady należy wystawić na 1 
dzień przed planowaną zbiór-
ką: mieszkańcy zabudowy 
jednorodzinnej proszeni są o 
wystawienie odpadów przed 
posesjami, a mieszkańcy za-
budowy wielorodzinnej – 
przy pojemnikach na odpady. 
Terminy zbiórki: 9 październi-
ka – Kolce, Sierpnica i Głuszy-
ca Górna.

Wybory do rady
• Wybory uzupełniające do 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Głu-
szycy kadencji 2020-2023od-
będą się 15.10.2020 r o godz. 
16:00 w czytelni CK MBP w 
Głuszycy. Kandydatów do 
rady można zgłaszać do 
12.10.2020 r. Kandydatury 
powinny zawierać: doku-
ment potwierdzający status 
organizacji pozarządowej lub 
pożytku publicznego, krótką 
prezentację kandydata i uza-
sadnienie jego zgłoszenia, 
zgodę kandydata na repre-
zentację podmiotu/organiza-
cji pozarządowej. Zgłoszeń 
należy dokonywać w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy - pokój 
nr 1.

(MC)
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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

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Walimiu w roku 
szkolnym 2020/21 prowa-
dzone są dwa ciekawe pro-
jekty edukacyjne: jeden 
realizowany jest w klasach I 
– III, a drugi w grupach przed-
szkolnych.

Zajęcia dla przedszkolaków 
prowadzone są pod tytułem 
„Jesteśmy eko – żyjemy w zgo-
dzie z przyrodą”. Ich celem jest 
wzbogacenie wiedzy dzieci na 
temat edukacji przyrodniczej 
i ekologicznej oraz poznanie 
najbliższego otoczenia. Tre-
ści będą realizowane poprzez 
udział w wycieczkach, space-
rach, prowadzenie prac prak-
tyczno – hodowlanych, zajęcia 
w terenie oraz udział w akcjach 
na rzecz ochrony środowiska. 
Program będzie realizowany 
od października 2020 r. do 
maja 2023 r. Pierwsze zajęcia w 
terenie odbyły się w zagrodzie 
wiejskiej w Mościsku, gdzie 
dzieci miały możliwość poznać 
zwierzęta wiejskie, brały udział 
w wykopkach, zbierały kukury-
dzę i karmiły zwierzaki.

Uczniowie edukacji wcze-
snoszkolnej biorą udział w Mię-
dzynarodowym Projekcie Edu-
kacyjnym „Emocja”. Głównym 
założeniem działań w projekcie 
jest pokazanie dzieciom, że lu-

Innowacyjne zajęcia w szkole Usuń klamoty
W Gminie Walim do 15 paź-
dziernika br. trwa jesienna 
akcja „Usuń klamot z domu”. 
Odpady zbierane będą tylko w 
wyznaczonym terminie. Zbiórką 
nie są objęte takie odpady jak: 
odpady budowlane (np. okna, 
gruz, papa, eternit), zużyte roz-
puszczalniki, smary i inne sub-
stancje niebezpieczne, zderzaki 
samochodowe i inne części mo-
toryzacyjne, zużyte opony cię-
żarowe i ciągnikowe. Terminy i 
miejsca odbioru dla poszczegól-
nych miejscowości są dostępne 
na stronie www.walim.pl.

(AM)

Nocą do zamku
W październiku znów będzie 
można zwiedzać nocą zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim. 
Terminy nocnego zwiedzania: 
sobota - 10 października 2020 r., 
godz. 18:00 i 20:00; sobota - 31 
października 2020 r., godz. 18:00 
i 20:00. Bilet wstępu kosztuje 50 
zł od osoby, a płatność odbywa 
się w zamkowej kasie. Na bilet na 
nocne zwiedzanie nie obowią-
zują zniżki oraz bilety mieszkań-
ca. Ograniczenia wiekowe: od 
12 roku życia. Rezerwacji należy 
dokonywać pod adresem mailo-
wym: imprezy@zamekgrodno.pl. 
Liczba miejsc ograniczona.

(WS)

Centrum Kulturalno Kon-
gresowe Witold w Boguszo-
wie - Gorcach w październi-
ku organizuje cykl spotkań, 
porad, wycieczek oraz zajęć 
praktycznych dla osób star-
szych. - Do współpracy przy 
tworzeniu oferty dedykowa-
nej seniorom zapraszamy 
samych zainteresowanych, 
czyli seniorów z Boguszowa 
- Gorc i okolic – mówi Michał 
Borzemski, kierownik CKK 
Witold.

- Podczas spotkań z senio-
rami będzie o tym, jak waż-
ny jest skuteczny przepływ 
informacji, szczególnie w 
kontekście szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa. Osoby 
starsze bardzo często padają 
o�arą nieuczciwych transakcji, 
umów i wyłudzeń. Spotkanie z 
przedstawicielem policji oraz z 
radcą prawnym pomoże i roz-
wieje wątpliwości jak postępo-
wać w tego typu sytuacjach. 
Wiemy jak ważny dla naszej 
kondycji jest ruch i aktywność 
�zyczna. Przez przygotowane 
propozycje chcemy zachęcać 
osoby starsze do aktywne-
go spędzania czasu. Spacer 
z Grupą Biegową Dzikowiec, 
czy spotkanie z �zjoterapeutą 
wpiszę się idealnie w hasło „w 
zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród seniorów cieszy 
się edukacja cyfrowa. Dlate-
go w ramach Boguszowskich 
Senioraliów odbędą się kon-
sultacje cyfrowe, podczas któ-
rych będzie można uzyskać 
wsparcie w zakresie obsługi 
telefonów komórkowych, 
zwłaszcza smartfonów, table-
tów, czy laptopów. Kolejnym 
ciekawym punktem Bogu-
szowskich Senioraliów będą 
warsztaty kulinarne. W trakcie 
zajęć uczestnicy będą mogli 
dowiedzieć się m.in. jak odży-
wianie wpływa na nasze zdro-
wie, jak skomponować dietę 
dla osób starszych oraz w jaki 
sposób urozmaicać posiłki. W 
programie jest także spotka-
nie z Januszem Procińskim, 
emerytowanym przewod-
nikiem PTTK, który nie tylko 
opowie o swoich przygodach 
turystycznych z całego świata, 
ale również przeniesie senio-
rów w czasie „Dawnymi ślada-
mi Boguszowa-Gorc – wylicza 
Michał Borzemski.

Uroczyste otwarcie Mie-
siąca Seniorów Boguszowie-
-Gorcach odbędzie się 9.10. 
godzinie 15.00 w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym „Wi-
told”.

(RED)

Miesiąc seniorów

dzie różnią się od siebie nie tyl-
ko wyglądem, zachowaniem, 
kolorem skóry, wyznaniem i że 
nie wszystkie różnice widać go-
łym okiem. 

- Dążymy do tego, aby eli-
minować zachowania agre-
sywne w stosunku do innych, 
wzbudzać w dzieciach postawę 
empatii i akceptacji. W ramach 
projektu będziemy podejmo-
wać się wielu działań artystycz-
nych, tworzyć różnego rodzaju 
instalacje, pracować w grupie. 

Obecnie realizujemy pierwszy 
moduł projektu pt. „Kreatyw-
ność”. 15 września obchodzi-
liśmy Dzień Kropki, uczyliśmy 
się podstawowych zwrotów 
w języku migowym, tworzyli-
śmy kącik emocji oraz braliśmy 
udział w grach i zabawach z 
chustą animacyjną. Projekt re-
alizowany będzie wciągu roku 
szkolnego – od września do 
czerwca – relacjonują nauczy-
ciele walimskiej szkoły.

(AM)
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1 października 2020 r. za-
szły ważne zmiany w komu-
nikacji autobusowej w Gmi-
nie Stare Bogaczowice.

– Od 1.10.2020 r. obsługu-
jemy następną linię komuni-
kacyjną: Wałbrzych - Szczawno 
Zdrój - Struga - Stare Boga-
czowice - Nowe Bogaczowice 
- Gostków. Zapraszamy do za-
poznania się z rozkładem jazdy 
oraz do zakupu biletów mie-
sięcznych szkolnych oraz pra-
cowniczych. Zakupu biletów 
miesięcznych dokonać można 

u kierowcy – informuje Marceli 
Wiśniewski z �rmy Marcel Bus.

Jak już informowaliśmy, 1 
października zmienił się rów-
nież rozkład jazdy autobusów li-
nii nr 8. Doszły dwa nowe kursy 
w każdy dzień roboczy, czyli od 
poniedziałku do piątku, na tra-
sie Wałbrzych – Gostków i Gost-
ków – Wałbrzych. Dodatkowe 
autobusy kursują rano i popołu-
dniu. Szczegółowy rozkład jaz-
dy można sprawdzić na stronie 
http://rozklad.walbrzych.eu.

(RED)

Nowy przewoźnik 
i dodatkowe kursy

Ćwiczą jogę 
kundalini
We wtorek Ewa Knap rozpo-
częła zajęcia z jogi kundalini 
w Gminnym Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnym w Sta-
rych Bogaczowicach. - Joga 
to nie tylko relaksowanie swo-
jego ciała i umysłu, ale również 
bycie szczęśliwym i pełnym 
energii. Joga pozwala na po-
szerzenie własnej świadomości 
– dzięki zrozumieniu jesteśmy 
bliżej spełnienia i spokoju. Za-
praszamy w każdy wtorek od 
17.30 – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach. Koszt 
uczestnictwa w zajęciach z jogi 
kundalini wynosi 20 zł.

(IL)

Apteka zmieniła 
godziny otwarcia
Od 1 października 2020 roku 
Punkt Apteczny w Starych 
Bogaczowicach zmienił go-
dziny otwarcia. Obsługa klien-
tów jest teraz prowadzona od 
poniedziałku do piątku od go-
dziny 8.30 do  godziny 17.00.

(RED)

Gmina Jedlina  - Zdrój roz-
wija infrastrukturę rowero-
wą. W piątek zostanie odda-
ny do użytku single track.

Na zboczach góry pomiędzy 
ul. Rekreacyjną a Parkiem Po-
łudniowym w Jedlinie – Zdroju 
przez kilka miesięcy trwały pra-
ce przy budowie treningowego 
toru rowerowego single track.

- Jest to jednokierunkowa 
ścieżka leśna, przeznaczonej 
dla amatorów mocnych wra-
żeń rowerowych. Nasz tor skła-
da się z trzech tras o łącznej 
długości 3,5 km. Warto dodać, 
że inwestycja jest tak prowa-
dzona, że nie wymaga wycinki 

starych drzew – podkreśla Le-
szek Orpel, burmistrz Jedliny-
-Zdroju.

Uroczyste otwarcie jedliń-
skiego single tracka zostało za-
planowane na 9 października 
(godz. 10.00) koło całoroczne-
go toru saneczkowego przy ul. 
Poznańskiej.

Warto przypomnieć, że jest 
to kolejna inwestycja dla wiel-
bicieli jazdy na rowerze. Od 
kilku lat w Jedlinie – Zdroju 
działa - bezpłatna dla mieszkań-
ców - wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych. Przy okazji prze-
budowy ul. Kamienieckiej w 
Wałbrzychu została zbudowana 

oraz oznakowana ścieżka ro-
werowa, która łączy Wałbrzych 
z Jedliną – Zdrój. W uzdrowi-
skowej gminie oraz w gminach 
Głuszyca i Walim zostały wy-
tyczone są także trasy Active, 
które są przeznaczone także dla 
turystyki rowerowej. Poza tym 
przez Gminę Jedlina – Zdrój 
przebiegają liczne szlaki rowe-
rowe, między innymi czerwony 
szlak dookoła Wałbrzycha oraz 
trasy Strefy MTB Sudety.

- W planach mamy kolejne 
inwestycje dla rowerzystów 
– podkreśla burmistrz Leszek 
Orpel.

(RED)

Rowerowa inwestycja
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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 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...

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

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

III Bieg o Szablę 
Dąbrowskiego
- Zapraszam mieszkańców 
Szczawna – Zdroju i wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w 
III Biegu o Szablę Dąbrowskie-
go. Mogą wystartować zarówno 
dzieci, młodzież jak i dorośli. Każ-
dy biegacz otrzyma pamiątkowy 
medal, dla najmłodszych prze-
widziano upominki. W kategorii 
open zwycięzcy - kobieta i męż-
czyzna – otrzymają pamiątkową 
szablę oraz vouchery podarowa-
ne przez sponsorów – mówi Ma-
rek Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na-Zdroju. Program, regulamin 
oraz zgoda rodziców lub opieku-
nów na udział dziecka w zawo-
dach sportowych dostępne są na 
www.szczawno-zdroj.pl.

(RED)

Dla hospicjum
W Święto Niepodległości od-
będzie się kolejny bieg cha-
rytatywny dla wałbrzyskiego 
hospicjum. Tym razem trasa 
przebiegnie przez trasy Trójgar-
bu. Start 11 listopada o godzinie 
11.00 przy Zalewie w Starych 
Bogaczowicach. W tym roku do-
stępna będzie również rekreacyj-
na trasa Nordic Walking. Dystans 
każdego biegu to 11 kilometrów. 
Limit uczestników w tym roku to 
tylko 200 osób, a zapisy prowa-
dzone są na stronie: http://www.
pomiarownia.pl/zapisy.html.

(RED)

Na niespełna półtorej mi-
nuty prze końcem meczu w 
Opolu miejscowy AZS Poli-
technika prowadził z Górni-
kiem 70:68, ale koszykarze z 
Wałbrzycha zachowali więcej 
zimnej krwi i wygrali mecz II 
kolejki I ligi 78:73.

Po niespełna 4 minutach 
gry wałbrzyszanie prowadzili w 
Opolu 19:5 i do pierwszej prze-
rwy kontrolowali wynik oraz 
grę. Ale już w połowie II kwarty 
ambitni akademicy zmniejszyli 
straty do 2 oczek (29:31). Dzię-
ki punktom Marcina Wróbla i 
Kamila Zywerta goście odsko-
czyli na bezpieczny dystans i 
na II połowę wyszli prowadząc 
43:35. Po zmianie stron gra się 
wyrównała, ale tuż przed syre-
ną kończącą III ćwiartkę Adam 
Kaczmarzyk dwoma rzutami 
wolnymi doprowadził do remi-

Za drugoligo-
wymi zespołami 
siatkarskimi z 
Wałbrzycha udany 
weekend. Kobie-
cy i męski zespół 
Chełmca odniosły 
zwycięstwa za trzy 
punkty.

Chełmiec Wał-
brzych wrócił do 
gry na parkietach 
II ligi siatkarzy. W 
pierwszym meczu podopieczni 
trenera Fabiana Kurzawińskie-
go pokonali w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów MKS Olavia Oła-
wa 3:0 (25:13, 25:22, 25:18).

 - Dziękujemy naszym kibi-
com za doping i do zobaczenia 
za dwa tygodnie - również w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów – 
mówi szkoleniowiec wałbrzy-
szan.

Zaplanowany na 10 paź-
dziernika mecz 3 kolejki Astra 
Nowa Sól – Chełmiec został 
przełożony (podobnie jak 
pierwsze spotkanie wałbrzy-
szan z Chrobrym w Głogowie). 
A kolejnym rywalem Chełmca 
będzie 17 października Ziemia 
Milicka Milicz.

Siatkarki MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych w drugiej 
serii spotkań II ligi pokonały 

Wyszarpali zwycięstwo

su 51:51, trójką odpowiedział 
Krzysztof Jakóbczyk, a wynik 
po 30 min. – 54:53 dla Górnika 
- ustalił Adam Skiba. Na począt-
ku ostatniej odsłony prowa-
dzenie przechodziło z rąk do 
rąk, a oba zespoły miały spore 
problemy ze zdobywaniem 
punktów. Na niespełna 4 mi-
nuty przed syreną kończącą za-
wody AZS prowadził już 68:63, 
ale wtedy świetną zmianę dał 
kapitan wałbrzyszan Bartłomiej 

Ratajczak , który wraz z Jakób-
czykiem doprowadził do remi-
su, a potem rzutem za 3 pkt. 
przypieczętował sukces swojej 
ekipy 78:73.

Po dwóch wyjazdowych 
zwycięstwach, teraz Górnika 
czeka pierwsze spotkanie w 
Wałbrzychu. W sobotę, 10 paź-
dziernika o godz. 17.00, biało – 
niebiescy będą podejmowali w 
hali Aqua-Zdrój Wisłę Kraków.

(RED)

Weegree AZS Politechnika Opolska 
- Górnik Trans.eu Wałbrzych 73:78 
(14:24, 21:19, 18:11, 20:24)
Górnik: Jakóbczyk 20, Bojanowski 14, 
Wróbel 13, Ratajczak 11, Zywert 6, 
Malesa 6, Koperski 5, Kamiński 3.
AZS Politechnika: Jankowski 19, 
Kaczmarzyk 14, Jodłowski 11, Lewiński 
9, Szymański 7, Skiba 6, Wilk 4, Brenk 2, 
Piszczatowski 2, Krajewski 0.

Zwycięstwa Chełmca

w Łasku Łaskovię 3:1 (25:22, 
17:25, 27:25, 25:23).

- Mecz nie należał do ła-
twych, ale nasze seniorki po-
kazały siłę doświadczenia. W 
decydujących momentach ten 
element pomógł przechylić 
szalę zwycięstwa na naszą ko-
rzyść – podkreśla Marek Olczyk, 
trener Chełmca. - Zapraszam 
na kolejne spotkanie, które na 
pewno dostarczy równie wiele 
siatkarskich doznań. Tym ra-
zem nasza drużyna podejmie 
przed własną publicznością 
Uczniowski Klub Sportowy Je-
dynka Siewierz.

Spotkanie 3 kolejki Cheł-
miec Wodociągi – Jedynka 
Siewierz zostanie rozegrane 10 
października o godz. 17.00 w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

(RED)

fot. Chełmiec
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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

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

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

(3) 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

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

KUPIĘ

(7) 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 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 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


