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- Do środowego połu-
dnia odnotowaliśmy ponad 
50 interwencji związanych z 
zalaniami i podtopieniami – 
mówi Paweł Kaliński, zastęp-
ca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu. – Najgorsza sy-
tuacja była w Gminie Czarny 
Bór. W Jaczkowie, gdzie rzeka 
wylała, woda podtopiła dwa 
budynki, a w Witkowie został 
zalany jeden budynek. W Gmi-
nie Stare Bogaczowice w kilku 
budynkach woda wdarła się do 
piwnic. Na szczęcie w środę od 
rana poziom wód w rzekach za-
czął stopniowo opadać.

Komunikaty rozesłane przez 
Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej oraz alerty RCB 
postawiły w gotowości służby 
we wszystkich gminach Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

- Najgorzej było za Chwa-
liszowem na tak zwanym Za-
olziu, ale w środę rano rzeka 
Strzegomka utrzymywała się 
w korycie i - mimo opadów - 
woda powoli opadała. Nie ma 
uszkodzeń dróg, bo pozostałe 
rzeki też pozostały w korytach, 
jedynie woda spływając z pól 
powodowała miejscowe rozle-
wiska. Nasi strażacy są w pełnej 
w gotowości, wypompowują 

wodę z zalanych obiektów i 
cały czas kontrolujemy sytu-
ację – mówi Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce, która w poprzednich deka-
dach najbardziej była doświad-
czana przez powodzie.

Niebezpiecznie było także 
w dorzeczu Bystrzycy.

- Na ulicy Długiej w Jedlin-
ce było groźnie. Mieszkańcy w 
miejscach zagrożonych pod-
topieniami poustawiali worki 
z piaskiem, ale woda nie wy-
stąpiła z koryta. Trochę szkód 
powstało w Parku Północnym, 
gdzie przepełniły się oba sta-
wy zasilane wodą spływającą 
z okolicznych wzniesień – tłu-
maczy Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny – Zdroju.

Niespokojną noc mają za 
sobą również mieszkańcy kilku 
miejscowości w Gminie Walim.

- Worki zostały poukłada-
ne w miejscach zagrożenia 
zalaniem w Jugowicach, Ol-
szyńcu i Zagórzu Śląskim. Na 
szczęście woda nigdzie nie 
przepełniła koryta, ale martwi 
mnie stan wody w jeziorze 
Bystrzyckim. Cały czas więcej 
wody wpływa do zbiornika, 
niż jest z niego odprowadza-
ne. Wzrasta poziom jeziora i 
brakuje już tylko kilkudziesię-

Zagrożenie 
powodziowe

Intensywne opady deszczu, połączone z silnym wiatrem, wywołały zagrożenie powodziowe 
w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. W nocy z 13 na 14 października służby miały 
ręce pełne roboty, bo nie brakowało lokalnych wystąpień rzek i strumieni z koryt 

oraz podtopień budynków.
ciu centymetrów do poziomu 
hotelu. Jesteśmy w kontakcie 
z właścicielem zapory, ale 
większy zrzut wody może za-
grozić gminie i miastu Świdni-
ca – wyjaśnia Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

Straż Miejska w Świdnicy nie 
odnotowała żadnych zgłoszeń 
od mieszkańców w sprawie 
podtopień czy zalania ich po-
sesji. Powstało natomiast roz-
lewisko wodne na ul. Śląskiej 
przy wyjeździe z miasta w stro-
nę Bystrzycy Dolnej, niedaleko 
ogrodów działkowych „Sto-
krotka 1”. Aktualnie droga jest 
przejezdna, a sytuacja w tym 
rejonie miasta jest na bieżąco 
monitorowana przez miejskie 
służby.

- Jesteśmy w stałym kon-
takcie z Państwową Strażą 
Pożarną oraz Strażą Miejską w 
Świdnicy. Sytuacja obecnie jest 
opanowana. Nie ma powodu 
do obaw. Na bieżąco monitoru-
jemy poziom wody w rzece By-
strzyca na terenie miasta, który 
jest podwyższony ale aktualnie 
nie zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców Świdnicy – mówi 
Jacek Budziszewski, dyrektor 
Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy.

Nagły wzrost poziomu 
wody miał miejsce w zbiorni-
kach na terenie Parku Central-
nego. Jest on na tyle wysoki, że 
woda przelewa się z jednego 
ze zbiorników.

- Uspokajamy - jest to pożą-
dana sytuacja. W trakcie prze-
budowy Parku Centralnego 
zbiorniki były projektowane i 
wykonane w taki sposób, aby 
w przypadku nadmiernych 
opadów woda samoczynnie 
przelewała się z nich przez 
specjalne kanały wprost do 
rzeki. Zamknięto jedynie odci-

nek jezdni na odcinku od ulicy 
Częstochowskiej w kierunku 
Niegoszowa – dodaje Mateusz 
Jadach z Biura Prezydenta Mia-
sta Świdnica.

W miarę spokojnie było w 
Gminie Głuszyca. - U nas nie 
było większego zagrożenia ze 
strony rzek. Za to wiatr powalił 
dwa drzewa, którymi zajęli się 

nasi strażacy – relacjonuje bur-
mistrz Roman Głód.

Przez chwilę groźnie zrobiło 
się w przygranicznym Golińsku 
w Gminie Mieroszów. - Na mo-
ście na rzece Ścinawka w Goliń-
sku zrobił się zator, który mógł 
spowodować spiętrzenie wody 
i powódź. Na szczęście strażacy 
szybko go usunęli i udrożnili 

przepływ. O tym, że sytuacja 
była groźna najlepiej świadczą 
podtopienia w czeskim Staro-
stinie, gdzie Ścinawka wylała. 
Na szczęście po naszych inter-
wencjach zostało oczyszczone 
koryto tej rzeki w Mieroszowie 
– podkreśla burmistrz Miero-
szowa Andrzej Lipiński.

(RED)
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Z uwagi na specyfi czny charakter prowadzo-
nej przez nas działalności związanej przede 
wszystkim z priorytetowym zadaniem tj. z za-
pewnieniem ciągłości dostaw wody, jak i w 
trosce o zdrowie naszych Klientów oraz Pra-
cowników, w związku z istniejącą sytuacją epi-
demiologiczną, podejmując kroki wynikające 
ze szczególnej ostrożności informujemy, że 
z dniem 12.10.2020 r. do odwołania zamykany 
bezpośredni dostęp do:

1. Centrum Obsługi Klienta w tym kasy.
2. Biurowca. 
3. Naszym oddziałów i placówek poza siedzibą 

Spółki. 

dla osób niezatrudnionych. 

Oznacza to, że nie będzie możliwości osobi-
stego załatwienia sprawy w Centrum Obsługi 
Klienta, w tym również dokonania zapłaty w ka-
sie. Cały szereg spraw mogą Państwo załatwić z 
nami poprzez kontakt e-mailowy bądź telefonicz-
ny (bez wychodzenia z domu). 

 FORMULARZE
Dokumenty i wnioski do pobrania znajdziecie 
Państwo na naszej stronie internetowej:

http://cok.wzwik.pl/formularze/

Wypełnione dokumenty przyjmowane są elektro-
nicznie pod adresami:

cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK

lub listownie na nasz adres: WZWiK al. Wyzwo-
lenia 39, 58-300 Wałbrzych bądź poprzez wrzu-
cenie listu do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przed Centrum Obsługi Klienta.

 SPRAWY RÓŻNE
Pozostajemy z naszymi Klientami w kontakcie:
 telefonicznym:

994 
– pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (awarie)

74-64-88-175, 74-64-88-152 
– informacje na temat umów, taryfy, 

informacje ogólne
74-64-88-130 

– klienci indywidualni
74-64-88-146, 74-64-88-172 

– klienci Instytucjonalni 
(fi rmy, instytucje, wspólnoty)

74-64-88-171
– obsługa techniczna (zlecenia zewnętrzne, 

wpięcia wodno-kanalizacyjne)
74-64-88-120, 74-64-88-167, 74-64-88-181

– windykacja
74-64-88-113 - księgowość WZWiK
74-64-88-117 - księgowość WPWiK

74-64-88-119, 74-64-88-178
– techniczne warunki przyłączenia

@   poprzez pocztę elektroniczną -  na adresy 
e-mail:

cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK

 
 ODCZYTY
Odczytów wodomierzy można podawać:
 telefonicznie pod numerami: 

74-64-88-175, 74-64-88-152, 74-64-88-130, 
74-64-88-146 lub 74-64-88-172

@ poprzez pocztę elektroniczną -  na adresy 
e-mail:

cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK

Podając odczyt wodomierza dobrze jest mieć 
przygotowany Symbol Nabywcy (widoczny na 
fakturze), co znacznie uprości i przyspieszy reali-
zację sprawy. 

Bardzo przepraszamy za niedogodności i prosi-
my o wyrozumiałość. Podkreślamy, że powyższa 
sytuacja w żaden sposób nie wpłynie na zapew-
nienie ciągłości dostaw wody oraz odbioru ście-
ków.

Wodociągi Wałbrzych

Szanowni Państwo !

W ostatnim czasie pojawiło 
się bardzo dużo doniesień me-
dialnych o karaniu przez po-
licjantów mandatami za brak 
zasłonięcia ust i nosa w czasie 
przemieszczania się w prze-
strzeni publicznej. Działania 
te mają związek z trwającym 
stanem epidemii i najnow-
szym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 9 października 
2020 r. Rozporządzenie to po-
nownie wprowadziło, co do 
zasady, nakaz zakrywania ust i 
nosa osobom znajdującym się 
w przestrzeni publicznej. Ob-
jęte nim są m.in. ulice, place, 
przystanki autobusowe itp. W 
dzisiejszym artykule postaram 
się przybliżyć problematykę 
karania „za brak maseczki” w 
dobie obowiązującego stanu 
epidemii.

Trzeba przed wszystkim za-
uważyć, że ukaranie za nieprze-
strzeganie wprowadzonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów, 
nastąpić może w dwóch trybach. 
Pierwszy z nich to postępowanie 
w sprawie o wykroczenie, pro-
wadzone przez policję lub sąd. 
Drugim jest postępowanie admi-
nistracyjne, które kończy się wy-
daniem decyzji przez Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, który dziś pominę.

W myśl przepisów Konsty-
tucji Rzeczpospolitej Polskiej 
źródłami prawa w Polsce są: 
konstytucja, ustawy, raty�ko-
wane umowy międzynarodowe 
oraz rozporządzenia. Wspomnę 
tylko, że istnieją jeszcze akty 
prawa miejscowego, które w 
określonych sytuacjach również 
mogą stanowić źródła prawa. 
Wątpliwości prawników budzi, 
i budził już po wydaniu wiosen-
nych rozporządzeń, problem 
konstytucyjności wprowadzo-
nych ograniczeń, nakazów i za-
kazów. Wprowadzone „tylnymi 
drzwiami” ograniczenia swo-
bód obywatelskich, bez ogło-
szenia konstytucyjnego stanu 
nadzwyczajnego – stanu klęski 
żywiołowej, wywołało ożywio-
ne dyskusje. Art. 228 Konsty-
tucji RP stanowi wprost, że nie 
można ograniczać praw oraz 
wolności człowieka i obywatela 
bez wprowadzenia stanu nad-
zwyczajnego, oraz bez określa-
nia zasad wyrównywania strat 
majątkowych, w związku z tym 
stanem powstałych. I właśnie 
ten obowiązek „określenia za-
sad wyrównywania strat mająt-
kowych” powoduje najpewniej 
wprowadzanie ograniczeń praw 
z pominięciem, obowiązujących 
przecież, konstytucyjnych zasad.

Rada Ministrów, wydając 
rozporządzenie, w którym na-
łożyła ogólny nakaz zakrywania 
twarzy w przestrzeni publicznej, 
za podstawę prawną przyjęła 
przepisy ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych. To art. 46b 
punkt 4 tej ustawy stanowi 
podstawę nakazania stosowa-
nia środków pro�laktycznych, 
w postaci obowiązku noszenia 
maseczek (zasłaniania ust i nosa) 
w przestrzeni publicznej. Nie 
istnieje inna podstawa prawna, 
którą można by tu przywołać. 
Od marca nie zauważono jed-
nak, że nakaz ten może dotyczyć 
wyłącznie osób chorych lub 
podejrzanych o zachorowanie. 
Wynika to wprost z ustawy. Po-
dejrzenie o zachorowanie musi 
mieć jakieś podstawy faktyczne 
jak np. wysoka temperatura cia-
ła, utrata węchu czy smaku (jako 
objawy Covid-19). Ustawa zawie-
ra jednoznaczną de�nicję osoby 
podejrzanej o zachorowanie, 
zawartą w jej art. 2 pkt 20. Oso-
bą podejrzaną o zachorowanie 
jest osoba, u której występują 
objawy kliniczne lub odchylenia 
od stanu prawidłowego w ba-
daniach dodatkowych, mogące 
wskazywać na chorobę zakaź-
ną. Nie można w związku z tym, 
hurtem, bez żadnych podstaw 

faktycznych, wrzucić do jednego 
worka, jako osób podejrzanych 
o zachorowanie, całej populacji 
Rzeczpospolitej. Zdecydowaną 
większość populacji stanowią 
przecież osoby zdrowe. Takie 
działanie nie ma oparcia w prze-
pisach.

Przejdźmy dalej, do kwestii 
wykroczenia. Art. 54 Kodek-
su wykroczeń stanowi często 
wskazaną przez policjanta przy 
wystawianiu mandatu, podsta-
wę prawną ukarania. Przepis 
ten brzmi tak: Kto wykracza 
przeciwko wydanym z upoważ-
nienia ustawy przepisom po-
rządkowym o zachowaniu się w 
miejscach publicznych, podlega 
karze grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany. Przepis ma 
charakter blankietowy. Oznacza 
to, że dla wypełnienia znamion 
tego wykroczenia wymagane 
jest nie tylko wskazanie art. 54 
kw, ale również konkretnego 
przepisu rozporządzenia, który 
normę blankietową wypełnia. 
Ponadto konieczne jest dokład-
ne opisanie zachowania osoby 
ukaranej. Poza tym, aby przepis 
ten stanowił podstawę ukarania, 
to przepisy wypełniające normę 
blankietową, muszą mieć cha-
rakter przepisów porządkowych. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

Prawo w pigułce: karanie „za brak maseczki” zostało wydane jednak nie w celu 
utrzymania porządku w miejscu 
publicznym, ale w związku ze 
stanem epidemii, w celu pro�lak-
tycznym – ochrony zdrowia i ży-
cia. Nakaz noszenia maseczki nie 
jest przepisem porządkowym, w 
związku z czym przepis art. 54 kw 
w ogóle nie znajduje zastosowa-
nia. Przepisy rozporządzenia nie 
wypełniają jego blankietowego 
charakteru.

Z formalnego, prawnego 
punktu widzenia, nakaz zakrywa-
nia ust i nosa w przestrzeni pu-
blicznej, obejmujący wszystkich 
obywateli, w tym osoby zdrowe, 
został wydany bezprawnie, czy-
li bez podstawy prawnej. Taki 
nakaz należałoby w tej sytuacji 
postrzegać bardziej, jako ogólne 
zalecenie określonego zachowa-
nia. Zalecenie z kolei nie powin-
no być egzekwowane siłowo, a 
co za tym idzie - nie można karać 
za jego nieprzestrzeganie. Nulla 
poena sine lege, czyli nie ma kary 
bez przepisu. Odmowa przyjęcia 
mandatu proponowanego przez 
policjanta wiąże się ze skiero-
waniem sprawy do sądu. Sama 
odmowa przyjęcia mandatu nie 
wymaga uzasadnienia. Uchyle-
nie przyjętego już mandatu jest 
sprawą trudniejszą, jednak prze-
pisy przewidują i taką możliwość. 
Sądy w Polsce rozpoznawały już 
sprawy związane z naruszeniami 
obowiązków nałożonych wcze-
śniejszymi rozporządzeniami 

„covidowymi”. Sądy Rejonowe 
w Kościanie czy Częstochowie 
przychylały się do twierdzeń 
osób obwinionych o braku pod-
staw do ich ukarania. Sprawy te 
dotyczyły zarówno naruszenia 
zakazu przemieszczania się, jak i 
braku zakrywania twarzy w miej-
scach publicznych. Należy jednak 
pamiętać, że w Polsce nie mamy 
prawnej instytucji precedensu, a 
każda sprawa rozpoznawana jest 
przez sąd indywidualnie.

Czy muszę nosić?
Pamiętajmy, że sytuacja, w 

jakiej się znaleźliśmy, jest bez-
precedensowa w skali świata i 
powinniśmy wszyscy, jako spo-
łeczeństwo, zadbać zwłaszcza o 
te osoby, które mogą okazać się 
słabsze immunologicznie i przez 
to przegrają z nową chorobą. 
Bezprawność ogłaszanych naka-
zów oznaczać powinna przede 
wszystkim brak możliwości kara-
nia za ich nie przestrzeganie. To 
jednak nie powoduje automa-
tycznie, że wprowadzane naka-
zy pozbawione są faktycznego 
sensu. Niestety, zachowanie 
prominentnych polityków, jaw-
nie ignorujących wprowadzane 
przez siebie ograniczenia i naka-
zy, znacząco umniejsza w oczach 
społeczeństwa rolę tychże naka-
zów. Ze szkodą dla wszystkich.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Rozmowa z Romanem Lu-
dwiczukiem, senatorem VI i 
VII kadencji i byłym zastępcą 
prezydenta Wałbrzycha.

Czy podtrzymuje pan zamiar 
kandydowania w przedter-
minowych wyborach burmi-
strza Boguszowa-Gorc?

Roman Ludwiczuk: - Mam 
taki zamiar, ale nie wiem, 
czy będę miał taką możli-
wość…

Dlaczego?
 - Jak to dlaczego?! Przecież 
minęły już 4 miesiące od re-
ferendum w sprawie odwo-
łania burmistrza Boguszowa 
Gorc, a do dziś nie wiado-
mo, czy to referendum jest 
ważne. Z nieo�cjalnych 
informacji wiem, że spra-
wa protestu wyborczego 
dotyczącego referendum 
w Boguszowie - Gorcach 
wróciła do sądu I instancji 
i nie wiadomo, kiedy pra-
womocnie zakończy się to 
postępowanie. Jest to nie-
wiarygodne i każe postawić 
pytanie: o co w tej sprawie 
chodzi? Na wniosek premie-
ra, wojewoda dolnośląski 
powołał komisarza, który 
pełni obowiązki burmistrza. 
W związku z tym zachodzi 

pytanie: na jakiej podstawie 
został powołany komisarz, 
skoro wciąż nie ma decyzji o 
uprawomocnieniu się legal-
ności referendum? A co bę-
dzie, jeśli sąd uzna protest 
wyborczy za uzasadniony? 
Czy to będzie oznaczało, że 
wszystkie decyzje podej-
mowane przez komisarza 
pełniącego funkcję burmi-
strza są nielegalne? Czy po-
przedni burmistrz wróci na 
stanowisko?

Załóżmy, że wkrótce zapad-
nie ostateczna decyzja w 
sprawie referendum i zosta-
ną w końcu rozpisane wybo-
ry…

- W pracy spotykam się, 
niemal codziennie, z miesz-
kańcami Boguszowa – Gorc, 
którzy czekają na te wybory 
i zachęcają mnie do kan-
dydowania w wyborach i 
deklarują wsparcie. Ale są 
też tacy, którzy mają inne 
zdanie na ten temat. Jak 
wystartuję w tych wybo-
rach, to będę starał się ich 
przekonać do siebie oraz do 
tego, co chcę w tym mieście 
zrobić.

W jaki sposób chce pan ich 
przekonać?

- Przede wszystkim bez-
pośrednimi rozmowami z 
mieszkańcami. Zależy mi na 
tym, by tchnąć życie w to 
miasto i nie ma znaczenia ile 
ma się lat, tylko znaczenie ma 
to, co ma się do zaoferowa-
nia. Najlepszym przykładem 
jest Mieroszów, który wyraź-
nie odżył, kiedy burmistrzem 
został doświadczony samo-
rządowiec Andrzej Lipiński, 
który zajął się rozwiązywa-
niem realnych problemów 
mieszkańców i gminy. Budo-
wa mieszkań, remonty dróg i 
chodników, budowa żłobka, 
Uniwersytet III Wieku, opieka 
nad seniorami oraz zajęcie 
dla młodzieży i reaktywacja 
klubu piłkarskiego - to są za-
dania, którymi trzeba się zaj-
mować, by ludziom żyło się 
lepiej. Do tego nie potrzeba 
agencji zajmujących się pro-
mocją za grube pieniądze z 
miejskiej kasy. Moje wielo-
letnie doświadczenie w pra-
cy na stanowisku zastępcy 
prezydenta Wałbrzycha oraz 
senatora, a przede wszyst-
kim przedsiębiorcy, przełożą 
się na sprawne i dynamiczne 
zarządzanie gminą, z której 
mieszkańcy wreszcie będą 
dumni.

Rozmawiał Robert Radczak

To był maj, środek pięk-
nej, ciepłej wiosny 2019 r. 
Magda wracała z popołu-
dniowych zajęć �tness z 
uśmiechem, zadowolona 
po mocnym treningu. Wsia-
dła do samochodu i nagle 
jej lewa ręka wykręciła się 
nienaturalnie, sprawiając 
ogromny ból doprowadza-
jący do utraty przytomności. 
Ocknęła się po kilkunastu 
minutach bardzo wystraszo-
na. Diagnoza, którą po kilku 
dniach postawili lekarze, 
przewróciła jej świat do góry 
nogami.

Magdalena Stochła ma 
42 lata i związana jest z Wał-
brzychem oraz Świebodzicami. 
W niespełna półtora roku prze-
szła cztery poważne operacje 
na otwartym mózgu. Po dwóch 
operacjach i usunięciu glejaka 
w jednej półkuli mózgu, nie-
oczekiwanie w drugiej pojawił 
się kolejny nowotwór złośliwy, 
umiejscowiony w ośrodku ru-
chu i mowy, który rozrastał się 
bardzo szybko. To był szok dla 
wszystkich, bo statystycznie 
to się nie zdarza i żaden lekarz 
nie brał takiej możliwości pod 
uwagę! Kolejna decyzja neu-
rochirurga o możliwości wyko-
nania jeszcze jednej – czwartej 
operacji  - wiązała się z ryzy-

kiem całkowitej utraty mowy 
oraz możliwości samodzielne-
go poruszania się. Magda pod-
jęła to ryzyko, bo to była jedyna 
szansa na uratowanie jej życia. 
Czwarta operacja na otwar-
tym mózgu, która odbyła się 
w czerwcu 2020 r., była wyjąt-
kowo trudna. Siedem godzin 
ciężkiej walki o każdy milimetr 
jej sprawności – przy wybudze-
niu, z pełną świadomością, po 
to, aby podczas wycinania no-
wotworu mogła rozmawiać z 
neurochirurgiem.

Dzięki wsparciu rodziny, 
bliskich i przyjaciół Magda bu-
dzi w sobie wielkie pokłady 
energii, siły i woli walki o swo-
je życie. Chce żyć dla swoich 
ukochanych córek i swoich bli-
skich. W czasie choroby zosta-
ła babcią, a to kolejny powód, 
aby jeszcze raz podjąć walkę o 
swoje życie… Intensywna re-
habilitacja oraz determinacja 
jej oraz rodziny sprawiają, że 
wprawdzie do tej pory Magda 
nie mówi, ale z pomocą jest 
już w stanie wstać oraz przejść 
kilka metrów i ciągle nie traci 
nadziei, że tym razem wygra 
tę nierówną walkę z nowotwo-
rem.

- Razem możemy jej w tym 
pomóc wspierając intensywną 
rehabilitację i nierefundowa-

Ratujemy zdrowie i życie Magdy

ną terapię. Pomóżmy Magdzie 
walczyć o życie i zdrowie! W 
wale o życie �nansowo wspie-
rała ją do tej pory rodzina, 
przyjaciele i znajomi. Koszty 
rehabilitacji i dalszego lecze-
nia są jednak coraz większe i 
Magda zmuszona jest prosić o 
wsparcie i pomoc wszystkich 
ludzi dobrej woli. Miesięczny 
koszt leczenia i terapii to ok. 
10 tys. zł. Aby pomóc Magdzie 
do końca roku potrzeba ok. 
30 000 zł! Prosimy o wsparcie 
i dziękujemy za każdą, nawet 
najmniejszą wpłatę – podkre-
ślają organizatorzy zbiórki, 
która prowadzona jest przez 
Fundację Skarbowości na stro-
nie https://magdalenastochla.
fundacjaskarbowosci.pl/.

(RED)

Mieszkańcy czekają na wybory



Czwartek, 15 października 2020 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

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

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

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

Śledzący opisywane przeze 
mnie wydarzenia, które rozgry-
wały się po 31 stycznia 2008 
roku, zapewne zastanawiają 
się, jak to się stało, że zatrzy-
many w kwietniu tamtego roku 
Bogumił K., wałbrzyszanin na-
rodowości romskiej, nie tylko 
pomówił Wojciecha Pyłkę o 
dokonanie zabójstwa Janusza 
Laskowskiego, to jeszcze na 
dodatek sam przyznał się do 
współudziału w tej zbrodni? 
Aby ułatwić Czytelnikom zrozu-
mienie tego w sumie nielogicz-
nego zachowania Bogumiła 
K., muszę zmienić tok narracji, 
aby przedstawić, w miarę do-
kładnie, całe tło późniejszych 
działań funkcjonariuszy wał-
brzyskiej policji i udział w tym 

W sidłach prawa (10)
Janusz
Bartkiewicz

cyrku - nie obawiam się użycia 
tego określenia - wałbrzyskiej 
prokuratury, a w konsekwencji 
sądów I i II instancji.

Jak już pisałem, ujawnienie 
zwłok miało miejsce 31 stycz-
nia 2008 roku i w tym dniu o 
śmierci brata została powiado-
miona jego siostra Krystyna K. 
(dane zmienione), którą prze-
słuchano już w dniu następ-
nym. Prawdopodobnie z uwagi 
na to, że samobójczy charakter 
zgonu Janusza Laskowskiego 
nie budził policyjnych wątpli-
wości, przesłuchanie jej było 
niesamowicie lakoniczne, nie 
zawierające żadnych istot-
nych treści, poza tym, że po 23 
stycznia nie miała kontaktu z 
bratem, a jak dzwoniła, to nie 
odbierał on telefonu. Od razu 
zwrócę uwagę na to, że prze-
słuchujący nie widział żadnej 
potrzeby, aby ustalić konkret-
ną datę, w której pierwszy raz 
po dniu 23 stycznia brat nie 
odebrał telefonu. Nie dziwię się 
zresztą, ponieważ jestem prze-
konany, że brak dociekliwości 
był efektem przekonania o sa-
mobójczym zamachu na życie. 
Kolejne jej przesłuchanie miało 
miejsce 4 lutego i z treści pro-

tokołu można się dowiedzieć, 
że 1 lutego udała się wraz z po-
licjantami do mieszkania brata, 
aby poszukać jego dokumen-
tów, których policjanci w dniu 
ujawnienia zwłok nie znaleźli, 
a na co zwróciła uwagę w cza-
sie przesłuchania w tym dniu. 
Dokumentów tych znaleźć nie 
miała prawa, albowiem legity-
macja osoby niepełnospraw-
nej, dowód osobisty i prawo 
jazdy, zostały ujawnione 6 
lutego w trakcie sekcji zwłok 
w kieszeniach ubrania, w któ-
rym zwłoki zostały zawiezio-
ne do prosektorium. Fakt ten 
potwierdza tylko moje prze-
konanie o tym, że 31 stycznia 
nie przeprowadzono ani oglę-
dzin mieszkania, ani oględzin 
zwłok, o czym pisałem po-
przednich odcinkach. Krystyna 
K. w mieszkaniu brata przeby-
wała wraz z funkcjonariuszami 
Komisariatu V Policji w Wał-
brzychu, nie wiadomo jednak 
ilu ich było, ponieważ żaden z 
nich nie został nigdy przesłu-
chany. A wydaje się, że powin-
ni, ponieważ w protokole zapi-
sano, że w czasie kiedy byli w 
tym mieszkaniu, przyszedł tam 
sąsiad spod numeru „1” i poin-

formował ją, że na początku ty-
godnia (a więc co najmniej 28 
stycznia) Janusza Laskowskie-
go szukało dwóch mężczyzn i 
kobieta, których narodowości 
nie był w stanie określić. Zasta-
nawiam się, dlaczego Krystyna 
K. tę uwagę o narodowości 
wtrąciła, ale sądzę, że dlatego, 
iż musiała być na ten temat 
jakaś rozmowa, chociaż nie 
zostało to odnotowane. Moż-
na było to wszystko wyjaśnić, 
prowadząc przesłuchanie w 
profesjonalny sposób, czego - 
niestety - zabrakło i to nie tylko 
w przypadku tej czynności. Po 
zdaniu zawierającym informa-
cję o „poszukiwaniu Janusza”, 
przesłuchująca funkcjonariusz-
ka zapisała dziwnie brzmiące 
krótkie zdanie: „Było to dwa dni 
jak go szukali”. Zdanie to jest 
dla mnie bardzo intrygujące z 
powodu możliwości dwojakie-
go rozumienia jego sensu. Po 
pierwsze można je rozumieć, 
że szukali go po 28 stycznia, 
czyli dzień przed ujawnieniem 
zwłok, albo też 26 stycznia, 
co dla tej sprawy ma istotne 
znaczenie. Wydaje mi się, że 
w przypadku takiej informacji 
przekazanej Krystynie K., bę-
dący w mieszkaniu policjanci, 
powinni z miejsca przesłuchać 
tego sąsiada, którym okazał się 
Daniel P. Niestety przesłuchany 
został dopiero 11 kwietnia, a 
więc po upływie kilku miesię-
cy od zdarzenia, co na pewno 
miało niebagatelny wpływ na 
wartość, a tym samym wia-
rygodność, jego zeznań. Po 
czterech miesiącach Daniel P. 
utrzymywał już, że wspomnia-
ne przez niego osoby dobijały 
się do mieszkania Janusza 23 
lub 24 stycznia, ale dalej pod-
kreślał, że byli oni narodowości 
polskiej i nie było wśród nich 
Bogusława K., którego znał i 
wiedział, że jest to człowiek o 
spokojnym charakterze, który 
pomagał Januszowi i nie był z 
nim skon�iktowany.

Czy na treść tych zeznań, 
złożonych 11 kwietnia, nie mia-
ły wpływu informacje, jakimi na 
pewno w tym czasie wymieniał 
się z Wiesławem K i Jerzym Ch. 
jak również z innymi osobami, 
które później przesłuchiwa-
no w charakterze świadków? 
Wszak temat śmierci Janusza 
przez jakiś czas był w centrum 
zainteresowania całego środo-
wiska miejsca jego zamieszka-
nia, gdzie pojawiały się różne-
go rodzaju rewelacje i domysły. 
Ile więc warte są wszelkie ze-
znania uzyskane cztery miesią-
ce po ujawnieniu zwłok? Trud-
no dziś powiedzieć, ale jedno 

jest pewne, że takie re�eksje 
po głowach sędziów absolut-
nie się nie błąkały. Dlaczego się 
temu nie dziwię?

Wracam jednak do 4 lutego, 
albowiem w dniu tym przesłu-
chany został też wspomniany 
Wiesław K, o którym już pisa-
łem, albowiem to on spowo-
dował, że po zatrzymaniu Bo-
gumiła K., został postawiony 
mu zarzut rozboju w postaci 
zaboru wieży hi�, która w re-
zultacie okazała się własnością 
Moniki S., albowiem wieża fak-
tycznie należąca do Janusza 
Laskowskiego, została po jego 
śmierci zabrana z mieszkania 
do depozytu przez pracowni-
ków spółki zarządzającej bu-
dynkiem. Trudno mi było na 
podstawie akt ustalić z jakiego 
powodu Wiesław K. został we-
zwany na przesłuchanie i nie 
wykluczam, że zgłosił się sam, 
ale nie mam wątpliwości, że w 
dniu tym spotkał się w Komi-
sariacie V z Krystyną K., która 
była przesłuchiwana od godz. 
14:30 do 14:45, a Wiesław K. 
od godz. 14:45 do 15:00 i obo-
je byli przesłuchiwani przez tę 
samą funkcjonariuszkę. Iście 
stachanowskie tempo, ale 
znów się nie dziwię, ponieważ 
prowadząca te czynności wy-
jaśniające policjantka (tak jak 
i jej przełożeni) nie miała wąt-
pliwości, że w sprawie śmierci 
Janusza Laskowskiego żadne 
osoby trzecie nie brały udziału. 
Dziwne przy tym wydaje mi się, 
że przesłuchania te prowadzo-
ne po tym, jak 1 lutego ta sama 
policjantka umorzyła śledztwo 
(?) z uwagi na niezaistnienie 
przestępstwa, ale czynności 
procesowe prowadziła da-
lej. Dlaczego? Bogumiła K. do 
śledztwa wprowadził Wiesław 

K., który 4 lutego zeznał, iż w 
mieszkaniu Janusza często wi-
dywał tam Cygana o imieniu 
Bogdan (tak go nazywał), któ-
remu Janusz pomagał trochę 
�nansowo, płacąc mu niewiel-
kie kwoty za jakieś drobne zle-
cenia. Ponadto około tygodnia 
przed ujawnieniem zwłok, 
spotkał go w chińskiej restau-
racji, gdzie był kelnerem. Było 
to więc prawdopodobnie 25 
stycznia, a Bogdan był w towa-
rzystwie kobiety narodowości 
romskiej, o imieniu Monika. 
Zapytał go wówczas, co dzie-
je się z Januszem, ponieważ 
dzwonił do niego kilkakrotnie, 
ale nie było żadnego sygnału. 
Od razu poinformuję, że kiedy 
sprawdziłem billing telefonu 
Laskowskiego, stwierdziłem, 
że Wiesław K. zeznał niepraw-
dę, ponieważ dzwonił do nie-
go trzykrotnie tylko pomiędzy 
1 a 18 stycznia. Dlaczego tak 
zeznał kilka dni po ujawnieniu 
zwłok, nie wiadomo, bo nikogo 
to nie interesowało. O innych 
rewelacjach przekazanych 
przesłuchującej go policjant-
ce z Komisariatu V, o tym, co i 
kiedy oraz kto od kogo się do-
wiedział i jaki miało to wpływ 
na dalsze losy prowadzonego 
później śledztwa i dlaczego 
Wiesław K. w moich oczach jest 
mało wiarygodny, napiszę w 
następnym odcinku.

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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R E K L AMA

- Pierwsze służby ponad-
normatywne w Boguszo-
wie-Gorcach już za nami, a 
to efekt podpisanego poro-
zumienia pomiędzy gminą, 
a Komendą Miejską Policji 
w Wałbrzychu. Od poprzed-
niej soboty w wyznaczonych 
dniach policjanci pieszo 
patrolują różne części tego 
miasta. Działania mają na 
celu zapewnienie jeszcze 
większego bezpieczeństwa 
mieszkańcom – mówi podko-
misarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

Poza wyznaczonymi zgod-
nie z gra�kiem dniami służby, 
policjanci z Boguszowa-Gorc są 
obecni dodatkowo na ulicach 
dzięki podpisanemu niedawno 
porozumieniu z przedstawicie-
lami gminy. Funkcjonariusze 
odwiedzają najbardziej newral-
giczne miejsca, a to ma w nie-
dalekiej przyszłości wpłynąć na 
jeszcze większą poprawę bez-
pieczeństwa lokalnej społecz-
ności. Przy tym jest to również 
dodatkowe wsparcie dla Straży 
Miejskiej Boguszowa - Gorc.

9 października w Centrum Kul-
turalno-Kongresowym Witold  w 
Boguszowie – Gorcach odbyło 
się uroczyste otwarcie cyklu za-
jęć dla boguszowskich seniorów 
„Październik miesiącem senio-
rów”.

- W październiku nasi seniorzy 
będą mogli skorzystać z warsztatów 
cyfrowych, obejmujących naukę 
obsługi laptopów czy smartfonów, 
warsztatów kulinarnych, wysłuchać 
opowieści obieżyświata, czy wejść 
na górę Dzikowiec po prelekcji foz-
joterapeuty. Otwarcie warsztatów 
wzbogacił wernisaż wystawy „Ar-

tyści dzieciom. Piękno Ziemi Wał-
brzyskiej”, która miała swój debiut w 
Starostwie Powiatowym w Wałbrzy-
chu, następnie gościła w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej – Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach. Tuż 
po wernisażu odbyły się pierwsze 
zajęcia z udziałem boguszowskich 
policjantów. Temat spotkania: „Jak 
nie paść o�arą przestępstwa”. Cen-
trum Kulturalno-Kongresowe Witold  
w Boguszowie – Gorcach zaprasza i 
seniorów do skorzystania z paździer-
nikowej oferty – mówi Michał Borze-
mski, kierownik CKK Witold.

(WK)

Więcej 
patroli

Czas seniorów

- Przypominam, że zdarze-
nia nagłe oraz interwencje 
należy zgłaszać poprzez Cen-
trum Powiadamiania Ratunko-
wego pod numerem 112. Do 
dyspozycji w sytuacjach nie-
ciepiących zwłoki jest również 
całodobowo telefon dyżurne-
go Komisariatu Policji w Bogu-
szowie-Gorcach: 47 87 57 120. 
Można również zgłaszać się 
bezpośrednio do tej jednostki 
przy ul. Głównej 32a. Poza tym 
na terenie działania komisaria-
tu istnieje także punkt przyjęć 
interesantów znajdujący się 
w Czarnym Borze przy ul. Ka-
miennogórskiej 22. Dzielnicowi 
pełnią tam dyżury we wtorki w 
godzinach 10.00-12.00 oraz w 
czwartki w godzinach 16.00-
18.00. Natomiast punkt przyjęć 
interesantów w Mieroszowie 
ma swoją siedzibę przy pl. 
Niepodległości 1. Dzielnicowi 
obecni są tam w każdy ponie-
działek w godz. 10:00-12:00, 
środę w godz. 16:00-18:00 oraz 
piątek w godz. 10:00-12:00 – 
dodaje Marcin Świeży.

(MS)

fot. KMP
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

OGRANICZENIA W PRACY
 URZĘDU GMINY STARE BOGACZOWICE

W związku z nasileniem się pandemii korona wirusa na terenie Polski wracają 
ograniczenia w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. Ograniczenia będą obowiązywać do 
odwołania.

Prosimy mieszkańców o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i przestrzeganie zasad 
higieny i bezwzględne przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

We wszystkich sprawach można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjnie - 
pisemnie. W przypadku gdy konieczna będzie wizyta w urzędzie bezwzględnie stosowane 
będą przez interesantów wymogi sanitarne i wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty.

Przy wejściu do urzędu gminy przygotowane jest miejsce dla interesantów i urna do 
składania pism i wniosków.

Poniżej ważniejsze numery telefonów:
sekretariat tel. 74 8452220 

seldunki, dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe tel. 74 8452724 
kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Mieniem tel. 74 8452718 
gospodarka przestrzenna tel. 74 8452254 

rolnictwo i ochrony środowiska tel. 74 8452165 
gospodarka odpadami komunalnymi i ewidencja 

podmiotów gospodarczych tel. 74 8452133 
gospodarki gruntami tel. 74 8452163 

podatki tel. 74 8452725 
infrastruktura techniczna i drogowa tel. 74 8452 719 

Powszechny Spis Rolny tel. 74 8452550

R E K L AMA

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

\Współcześnie nostalgię 
definiuje się szerzej, jako sen-
tymentalną tęsknotę za prze-
szłością, uruchamianą przez 
wspomnienia nacechowane 
pozytywnością. Odczuwamy 
nostalgię, kiedy dajemy się 
porwać przeżytym w prze-
szłości doświadczeniom, któ-
re były dla nas ważne i zwią-
zane z radością i szczęściem. 
Dla większości ludzi dzie-
ciństwo i wczesna młodość 
to okres, z wielu powodów, 
szczególnie ważny i najczę-
ściej kojarzony z pozytyw-
nymi uczuciami. Dlatego tak 
chętnie sięgamy po muzykę 
czy filmy, które z wypiekami 
na twarzy oglądaliśmy w tym 
czasie, przywołując tym sa-
mym (automatycznie) inne 
dawne wspomnienia. Wspo-
mnieniom tym zazwyczaj to-
warzyszy właśnie nostalgia, 
przyjemne, pozytywne uczu-
cie (radości, szczęścia), choć 
podszyte nutką tęsknoty i 
żalu.

Okiem psychologa: cóż złego jest w nostalgii? (2)
Marek 
Gawroń

Profesor psychologii na 
Uniwersytecie w Southamp-
ton - Constantin Sedikides 
- należy do pionierów i czoło-
wych przedstawicieli badaczy 
zajmujących się naukowo no-
stalgią. To dzięki jego (i jego 
zespołu) empirycznym odkry-
ciom i wnikliwej analizie feno-
menu nostalgii, wiemy dziś o 
tym uczuciu znacznie więcej. 
Trwające nieprzerwanie od 
kilkunastu lat badania sku-
piają się głównie na wpływie 
doświadczanej i przeżywanej 
nostalgii na różne obszary 
naszego życia, na nasz do-
brostanu i poczucie sensu i 
szczęścia.

C. Sedikides uważa, że no-
stalgia jest samoistną (różnią-
cą się od smutku, żalu, czy me-
lancholii), głęboko społeczną i 
ambiwalentną, bardziej pozy-
tywną niż negatywną emocją. 
Ponieważ nostalgia skupia się 
na przeszłości wywiera wpływ 
na rozumienie doświadczanej 
aktualnie rzeczywistości, a 
także własnej tożsamości. Jak 
powiada inny badacz tego zja-
wiska – Hertz - w nostalgicznej 
zadumie „umysł jest zaludnio-
ny ” (Hertz, D.G. “Trauma and 
nostalgia”). Nostalgia przywra-
ca symboliczną więź z bliskimi, 
zwłaszcza z tymi, którzy daw-
no odeszli lub kontakt z nimi 
jest utrudniony. Dzięki temu 
uczuciu inni zostają niejako 
przywołani i ożywieni w na-
szym umyśle, stając się częścią 
przeżywanej teraźniejszości. 
Nostalgiczne wspomnienia 
ob�tują w motywy społecz-
ne. Głównymi tematami tych 
wspomnień są rodzina, przyja-
ciele, partnerzy lub ważne wy-
darzenia z ich udziałem, takie 
jak święta, wakacje, uroczy-
stości rodzinne. Nostalgiczna 
re�eksja nad tymi tematami, a 
zwłaszcza poczucie łączności 
i więzi z bliskimi, jest źródłem 
głębokiego znaczenia. W jed-
nym z badań ich uczestnicy, 
którzy doświadczyli wywoła-
nej muzyką nostalgii, zgłaszali 
wyższą więź społeczną tj., po-
czucie bycia kochanym oraz 
poczucie sensu życia.

Nostalgia pomaga ludziom 
odnaleźć sens w ich życiu 
i robi to przede wszystkim 
poprzez zwiększanie więzi 
społecznej (poczucie przy-
należności i akceptacji), a po 
drugie: przez zwiększanie 
ciągłości osobistej, życio-
wej opowieści (dostrzeganie 
znaczącego związku mię-
dzy przeszłością a teraźniej-
szością). Ponadto nostalgia 
działa jak bufor chroniący 
jednostkę przed lękiem przed 
śmiercią i niechcianymi my-
ślami o własnej śmiertelności. 
Wreszcie nostalgia przynosi 
korzyści psychologiczne oso-
bom z przewlekłą lub chwi-

lową utratą sensu życia, po-
prawiając ich subiektywną 
witalność, znacząco reduku-
jąc stres i nudę.

Nostalgia, sentymentalna 
tęsknota za przeszłością, jest 
nie tylko emocją zorientowa-
ną na przeszłość, ale ma też 
konsekwencje dla przyszłości. 
Wywołana eksperymentalnie 
sprzyja optymizmowi po-
przez zwiększenie poczucia 
własnej wartości, a efekty są 
tym silniejsze, im dana osoba 
ma większą, ogólną skłonność 
do przeżywania nostalgii.

Podsumowując: nostal-
gia pomaga ludziom nadać 
własnemu życiu sens, chroni 
przed zagrożeniami egzy-
stencjalnymi, przyczynia się 
do równowagi psychicznej, 
poprawia samopoczucie oraz 
wzmacnia optymizm i życiową 
witalność. Pozytywny wpływ 
nostalgii na nasze życie, ujaw-
niony w badaniach psycholo-
gicznym, kontrastuje z dość 
powszechnym, potocznym 
rozumieniem tego uczucia, 
jako przykrego, ponurego i 
pogrążającego nas w cierpie-
niu, które zdecydowanie jest 
bliższe stanowi melancholii. 
Melancholia, mówiąc najogól-
niej (czytelników zaintereso-
wanych tematem melancholii 
odsyłam do lektury książki M. 
Bieńczyka pod tym samym 
tytułem) jest uczuciem, czy 
lepiej byłoby powiedzieć dłu-
gotrwałym nastrojem „mno-
żącym obrazy braku i straty, 
straty, której melancholik, jak 
wierszu „Łabędź” Baudelaire 
„nigdy nie odnajduje”, nostal-
gia natomiast, jako chwilowe 
uczucie, przywraca i ożywia 
dawne wspomnienia, nadając 
im nowe sensy i znaczenia w 
kontekście teraźniejszości, 
tym samym łącząc niejako 
przeszłość z chwilą obecną. 
Nic nie jest bezpowrotnie utra-
cone podpowiada nostalgia, 
trzeba tylko umieć połączyć to 
co odeszło z tym co może na-
dejść. W ten sposób nostalgia 
stoi na przeciwnym biegunie 
niż melancholia, przywraca 
ponownie sens tam, gdzie me-
lancholia go mocno naruszyła 
(lub też utrata sensu dopro-
wadziła do melancholii). O ile 
w nostalgii umysł jest „zalud-
niony”, przywołujący innych, o 
tyle w melancholii przeciwnie: 
jest narcystycznie skupiony na 
własnym „ja”, pochylający się 
nad samym sobą, zamknięty 
w sobie i błądzący po wła-
snych, często mrocznych za-
kamarkach. Jak powiada Emile 
Cioran, który przez całe swoje 
życie powracał do tematu me-
lancholii „jest (ona) naszym ja 
zwróconym na zawsze twarzą 
do siebie samego”. W nostal-
gicznym nastroju wyłania się 
czytelna �gura: obraz konkret-

nych wydarzeń z przeszłości, 
który wraz z towarzyszącymi 
mu emocjami staje się obiek-
tem wewnętrznej obserwacji i 
re�eksji. Stan melancholii wią-
że się natomiast z dryfującym 
umysłem, w którym co rusz, 
bezładnie i na chwilę pojawia-
ją się nowe treści, skupione 
wokół ja, a jak pokazują bada-
nia, umysł błądzący, to umysł 
nieszczęśliwy (między innymi 
Gilbert)

Nauka często wery�kuje 
nasze potoczne przekonania 
i poglądy, odsłaniając ukryte 
mechanizmy badanych zja-
wisk i poszerzając nasze ro-
zumienie. Dotyczy to także, 
jak się zdaje, nostalgii przez 
długi czas kojarzonej ze sta-
nami smutku, cierpienia , me-
lancholii, czy nawet depresji. 
I dziś zdarza nam się tak pa-
trzeć na to uczucie, starając się 
go na co dzień unikać, gdyż 
- jak sądzimy - zamyka nas 
ono w przeszłości, której nie 
da się przywrócić, wywołując 
jedynie żal i smutek oraz od-
dala o myśleniu o przyszłości 
i teraźniejszości. Jak starałem 
się w tym krótkim, przeglądo-
wym tekście pokazać, nostal-
gia to uczucie o ogromnym 
potencjale sensotwórczym, 
zbawienne dla naszego do-
brostanu, niczym ożywcze i 
zawsze pełne, źródło znacze-
nia. Warto je zatem pielęgno-
wać i przywoływać, zwłaszcza 
w chwilach, gdy sens życie 
gdzieś nam umyka, a w nasze 
życie wkrada się rozpacz, nuda 
lub chaos. Jak to zrobić ? Wra-
cając wspomnieniami do tych 
chwil z przeszłości, w których 
czuliśmy się szczęśliwi, do 
wspomnień „zaludnionych” 
bliskimi i przyjaciółmi. Można 
też sięgnąć do starych �lmów, 
muzyki lub zdjęć, poczuć po-
nownie ich klimat, przywró-
cić towarzyszące im niegdyś 
emocje. Jesień ponagla za-
dumę, świat odrobinę wyha-
mowuje, a mniej pokus, które 
w gorące, letnie dni zwykle 
oferuje sprawia, że częściej, 
z sentymentem, wracamy do 
wspomnień, wydarzeń, które 
są już za nami i ogrzewamy 
się w ich cieple. Tym bardziej 
na pytanie postawione przez 
jednego z bohaterów �lmu P. 
Sorrentino Wielkie piękno - „i 
cóż złego jest w nostalgii ?” 
odpowiem - absolutnie nic.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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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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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
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, 
iż rejestracja osób bezrobotnych odbywa się 
w sposób:

• elektroniczny przez serwis praca.gov.pl 
z użyciem profi lu zaufanego (ePuap) 
lub certyfi katu kwalifi kowanego,

• przez pobranie w Urzędzie pakietu 
do rejestracji, zawierającego  dokumenty, 
które należy wypełnić w domu i złożyć 
w kancelarii lub odesłać pocztą.

 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt 
telefoniczny:
• 74 8407303, 74 8407345

Wycieczki 
z przewodnikiem
Lokalna Organizacja Turystycznea Aglo-
meracji Wałbrzyskiej zaprasza na kolej-
ne wycieczki w ramach projektu #od-
krywajlokalnie - atrakcje turystyczne 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. - 17.10.2020 r. 
spotykamy się w Zagórzu Śląskim w Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwa-
rium”, aby poznać atrakcje gminy Walim. 
Zapraszamy do odwiedzin mieszkańców 
słodkowodnego akwarium, spacer po naj-
dłuższej w Polsce kładce wstęgowej oraz 
średniowiecznego zamku Grodno, w któ-
rym skrywa się wiele tajemnic. Natomiast w 
kolejną sobotę - 24.10. zapraszamy na dru-
gą cześć spaceru po Wałbrzychu. Wyciecz-
ki są realizowane z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. Czas wyciecz-
ki to około 3 godzin. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod telefonem 74 664 38 71 
– zachęcają organizatorzy.

(MM)

Zbierają i pomagają
- Także w Gminie Walim zbieramy na-
krętki i pomagamy. Serce na nakrętki usta-
wione jest przy wejściu do Centrum Kultury 
i Turystyki przy ul. Kościuszki 2 w Walimiu. 
Żółto zielona linia życia to odzwierciedlenie 
barw Gminy Walim – mówi Wioletta Sowa z 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

(AM)

Ograniczona obsługa
• Do odwołania, obsługa interesan-
tów w Urzędzie Miejskim w Szczaw-
nie - Zdroju będzie realizowana w 
sposób ograniczający bezpośred-
nie kontakty. Ograniczenie nie 
obejmuje wydawania dowodów 
osobistych, sporządzania nowych 
aktów urodzeń, małżeństw i zgo-
nów, przyjmowania zapewnień i 
wydawania zaświadczeń z zakresu 
stanu cywilnego, spraw meldun-
kowych oraz spraw społecznych 
z zakresu stanu cywilnego, spraw 
meldunkowych oraz spraw spo-
łecznych z zakresu zadań reali-
zowanych przez Ośrodek Opieki 
Społecznej. Warunkiem obsługi 
bezpośredniej jest bezwzględne 
stosowanie przez interesantów 
obowiązujących obostrzeń sani-
tarnych i telefoniczne umówienie 
wizyty. Obsługa interesantów jest 
realizowana jedynie na parterze 
siedziby urzędu, po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu spra-
wy i terminu wizyty. We wszystkich 
sprawach możliwy jest: kontakt 
telefoniczny, kontakt z wykorzy-
staniem elektronicznych środków 
komunikacji (ESP, mail, ePUAP), pi-
semny (urna podawcza na parterze 
urzędu) – mówi Marek Ćmikiewicz, 

zastępca burmistrza Szczawna - 
Zdroju.

Jubileusz Andrzeja 
Poniedzielskiego
• 23.10 o godz. 19.00 w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju 
odbędzie się jubileusz Andrzeja Po-
niedzielskiego. W programie inte-
ligentna satyra, humor, piosenki w 
tematyce kobieta - mężczyzna, rela-
cja między nimi, szczęście. Andrzej 
Poniedzielski - satyryk, humorysta, 
poeta, aktor, autor tekstów piose-
nek min. dla Grzegorza Turnaua, 
Edyty Geppert, Seweryna Krajew-
skiego. Mistrz Mowy Polskiej, Am-
basador Polszczyzny. Bilety kosztu-
ją 65 zł, a na balkon 55 zł.

III Bieg o szablę 
Dąbrowskiego odwołany!
•  Z przykrością informujemy, że te-
goroczny III Bieg o szablę Dąbrow-
skiego zostaje odwołany z powo-
du pogarszającej się w ostatnich 
dniach sytuacji epidemiologicznej 
w kraju. Wydarzenie zostaje prze-
niesione na przyszły rok. Przepra-
szamy i życzymy Państwu dużo 
zdrówka – informują organizatorzy 
biegu w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Raport 
ze Szczawna – Zdroju W gminach: Walim, Jedlina Zdrój 

i Głuszyca zakończyła się akcja 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest.

Do�nansowanie prac związanych 
z demontażem, zbieraniem, trans-
portem oraz unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest, 
pochodzących z budynków miesz-
kalnych i gospodarczych z terenu 
Gminy Walim – 2020 r. znalazło się 
na liście zadań zakwali�kowanych 
do do�nansowania w ramach prze-
prowadzonego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu kon-
kursu, związanego z realizacją gmin-
nych programów usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na 
rok 2020. Celem programu było usu-
nięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, minimalizacja 
negatywnych skutków zdrowotnych, 
spowodowanych obecnością azbe-
stu na terytorium kraju oraz likwida-
cja szkodliwego oddziaływania tego 
odpadu na środowisko. W ramach 
działań usunięto i unieszkodliwiono 
azbest z 7 budynków mieszkalnych 
i gospodarczych znajdujące się w 
miejscowościach: Rzeczka, Michałko-
wa, Zagórze Śląskie oraz Jugowice. 
Dzięki temu unieszkodliwiono odpa-
dy niebezpieczne zawierające azbest 
w ilości 17,688 Mg. Łączny koszt za-
dania kwota 24 833,95 zł.

Mniej azbestu

W Gminie Jedlina-Zdrój przy udzia-
le środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 2 właścicieli nieruchomości, 
którzy zadeklarowali chęć realizacji 
zadania w wyznaczonym terminie, sko-
rzystało z dotacji. W wyniku realizacji 
zadania unieszkodliwionych zostało 
8,531 Mg azbestu z terenu uzdrowisko-
wej gminy. Natomiast w Gminie Głu-
szyca zadaniem objęto 18 obiektów, 
w tym budynki mieszkalne i gospodar-
cze znajdujące się w Głuszycy, w Głu-
szycy Górnej, w Łomnicy i  w Kolach. 
W efekcie unieszkodliwiono odpady 
niebezpieczne zawierające azbest w 
ilości 43,522 Mg. Łączny koszt zadania 
wyniósł 34 497,57 zł. Do�nansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wy-
niosło 25 927,98 zł.

(RED)
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R E K L AMA

Poruszająca wystawa
• Historie bohaterów, którzy stra-
cili życie lub zostali poszkodo-
wani na służbie, można poznać 
oglądając wystawę Fundacji Do-
rastaj z Nami pt. „Dla Ciebie zgi-
nął żołnierz, strażak, policjant, a 
dla mnie tata”. Wystawa będzie 
prezentowana w czytelni inter-
netowej Centrum Kultury-Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Głu-
szycy od 16 do 30 października 
2020. Otwarcie wystawy odbę-
dzie się 16 października o godz. 
16.00. Partnerem wystawy jest 
PZU. - To piękna, nostalgiczna 
wystawa. Uśmiechnięte dzieci w 
objęciach uśmiechniętych, ko-
chających rodziców. Wszystko 
czarno białe, lekko spłowiałe. 
Przebija ziarno jak na starych fo-
togra�ach i niesamowite światło 
bijące od rodzicielskiej miłości. 
Tylko, że tych uśmiechniętych, 
kochających rodziców już nie ma. 
Odeszli. Zginęli. Polegli, Umar-
li. Rodzice, którzy służyli innym. 
Strażacy, żołnierze, policjanci, 
ratownicy górscy – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum Kul-
tury-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy.

Odwołane spotkanie
•  Ze względu na sytuację zwią-
zaną z pandemią korona wirusa, 
zmuszeni jesteśmy odwołać spo-

tkanie w sprawie konsultacji spo-
łecznych dotyczących projektu 
strategii rozwoju Gminy Głuszy-
ca na lata 2021-2027. Spotkanie 
było zaplanowane na 15 paź-
dziernika 2020 r. Zapraszamy do 
zgłaszania uwag i opinii w formie 
telefonicznej oraz e-mailowej na 
adres: sekretariat@gluszyca.pl do 
dnia 19.10.2020 r. – mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

Przejazd parowozu
• 18 października 2020 roku wy-
ruszy w drogę Muzealny Pociąg 
Specjalny Antracyt z Jaworzyny 
Śląskiej. Zabytkowy skład, pro-
wadzony przez parowóz, przeje-
dzie przez Wałbrzych (dworzec 
główny - godz. 9.15 i 15.40), 
Jedlinę Zdrój (9.38 i 15.30), Głu-
szycę (9.45 i 15.11), Nową Rudę 
do Kłodzka i z powrotem, czyli 
po jednej z najbardziej malowni-
czych tras kolejowych nie tylko w 
Polsce, ale i w Europie – linii 286.

Ulica Górna w remoncie
• Gmina Głuszyca dostała do�-
nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na remont ko-
lejnej drogi gminnej. Tym razem 
jest to ulica Górna, która w ćzęści 
przebiegającej wzdłuż zabudo-
wań mieszkalnych zostanie wyło-
żona kamienną kostką granitową, 
a na pozostałym odcinku zosta-

nie wykonana nowa nawierzch-
nia asfaltowa. Wyremontowane 
zostaną także chodniki z kostki 
betonowej wraz z wymianą kra-
wężników. Remont w znacznym 
stopniu poprawi komfort dojaz-
du do posesji i do sąsiednich ulic, 
a także podniesie poziom bez-
pieczeństwa uczestników  ruchu 
drogowego. Kolejnym etapem 
prac zaplanowanych na 2020 rok 
będą remonty dróg gminnych 
przy ulicach Przemysłowej i Nie-
całej. Na to zadanie gmina uzy-
skała do�nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wyso-
kości 692 744,85 zł, a z własnego 
budżetu wyda 296 890,65 zł. Cał-
kowita wartość zadania wyniesie 
989 635,50 zł. Przypomnijmy, że z 
Funduszu Dróg Samorządowych 
Gmina Głuszyca otrzymała także 
w 2020 r. do�nansowanie w wy-
sokości  870 016,62 zł na ul. Czę-
stochowskiej wraz z mostem i ul. 
Dolnej w Głuszycy”. Poza tym z 
Dolnośląskiego Funduszu Pomo-
cy Rozwojowej gmina pozyskała 
do�nansowanie na przebudowę 
placu postojowego wraz z oświe-
tleniem przy ul. Grunwaldzkiej 
w Głuszycy”. Trwający remont 
parkingu w pobliżu Przedszkola 
Samorządowego został do�nan-
sowany kwotą w wysokości 112 
210 zł.

(SJ)

Raport z Gminy Głuszyca
Gmina Jedlina – Zdrój zajęła 62 mie-

jsce wśród miast w rankingu „Liderzy 
Samorządowych Inwestycji 2017 – 2019”, 
opublikowanym w najnowszym wydaniu 
samorządowego dwutygodnika „Wspól-
nota”.

Ranking powstał pod kierownictwem 
Pawła Swianiewicza - profesora ekonomii, 
kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Loka-
lnej na Wydziale Geogra�i i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Julity Łukomskiej - adiunkta w tej samej kat-
edrze. Opracowywany i publikowany jest we 
„Wspólnocie” prawie od 20 lat.

- Ten raport jest jednym z najbardziej prze-
jrzystych zestawień o stabilnej metodologii. 
Pod uwagę brana bowiem jest całość wy-
datków majątkowych poniesionych w ciągu 
ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-
2019). Miło mi poinformować, że Jedlina-Zdrój 
zajęła w tym rankingu 62 miejsce, a średnie 
wydatki inwestycyjne w naszym mieście w pr-
zeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 
badanym okresie 1 411,89 zł. Autorzy tworząc 
dokument brali pod uwagę całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich 
trzech lat. Przygotowali zestawienie z pod-
ziałem na miasta wojewódzkie, województwa, 
miasta powiatowe i powiaty, oraz gminy mie-
jskie i gminy wiejskie. Podany przez autorów 
opracowania wskaźnik jest średnią wydatków 
inwestycyjnych poniesionych przez poszc-
zególne gminy z trzech lat w przeliczeniu na 
mieszkańca.  Podstawę wyliczeń stanowiły 
sprawozdania �nansowe. Warto przypom-
nieć, że w tym czasie w naszym mieście zre-
alizowanych zostało wiele inwestycji, a na-

Jedlina wysoko

jważniejsze z nich to: remont wieży kościoła 
przy ul. Jana Pawła II, rewitalizacja uzdrow-
iskowej części miasta, termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej, remonty 
dróg i chodników, budowa ścieżek rowe-
rowych, budowa pumptracka i urządzeń do 
ćwiczeń street workout – mówi Leszek orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)
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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)

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 

8 do Chwaliszowa
- 12 października weszła w 
życie zmiana rozkładu jaz-
dy autobusów linii nr 8. Od 
tego dnia ósemka dojeżdża do 
Chwaliszowa. Orientacyjny roz-
kład jazdy: kierunek Wałbrzych 
- odjazd z Gostkowa z pętli 
o godzinie 6:32, Chwaliszów 
(przystanek przy nieruchomo-
ści 12) o godzinie 6:52; kierunek 
Gostków (przez Chwaliszów) 
- wyjazd z zamku Książ o go-
dzinie 14:40, Piaskowa Góra o 
godzinie 14:58, Chwaliszów o 
godzinie 15:37, Gostków o go-
dzinie 15:55. Szczegółowy roz-
kład jazdy znajduje się na stro-
nie http://rozklad.walbrzych.
eu/– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Warsztaty 
�orystyczne
- Zbliża się uroczystość 
Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny. Warto upamiętnić 
naszych bliskich, a doskonałym 
sposobem by to zrobić, jest 
przygotowanie przepięknego 
stroika nagrobnego. Aby wy-
konać je jak najlepiej, w Cieszo-
wie (20.10), Lubominie (21.10) i 
Starych Bogaczowicach (28.10) 
o godz. 17.00 odbędą się pro-
fesjonalne warsztaty �orystycz-
ne. Zapewniamy materiały do 
wykonania stroików oraz opie-
kę profesjonalnych �orystów. 
Zapraszamy do zapisów pod 
numerem telefonu 74 844 35 
03. Liczba miejsc ograniczona 
– mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no – Kulturalnego w Starych 
Bogaczowicach.

(RED)

Zdalna szkoła
Gmina Mieroszów, ze środ-
ków Programu Zdalna Szko-
ła +, kupiła kolejne laptopy, 
tablety oraz inne urządzenia 
dla uczniów, którzy nie posia-
dają sprzętu umożliwiającego 
im realizację zdalnego naucza-
nia. W II edycji projektu gmina 
dostała 44 980 zł, dzięki cze-
mu do placówek oświatowych 
podległych Gminie Mieroszów 
tra�ło: 5 laptopów z oprogra-
mowaniem, 22 tablety, 13. 
tabletów gra�cznych oraz 24 
pary słuchawek. Dotychczas 
na doposażenie placówek mie-
roszowski samorząd pozyskał 
w ramach programu „Zdalna 
Szkoła” łącznie 104 980 zł.

(RED)

Mają patrona
- 2 października 1958 r., Jan 
Paweł II przybył do naszej 
gminy po raz pierwszy. 62 
lata później odwiedzą ja po-
nownie, tym razem jako pa-
tron. Od teraz Szkoła Podsta-
wowa im. Św. Jana Pawła II w 
Starych Bogaczowicach będzie 
dumnie nosić Jego imię – mówi 
dyrektor placówki. Ze względu 
na pandemię uroczystość była 
bardzo skromna, lecz w żad-
nym stopniu nie umniejszyło to 
jej rangi. W tym ważnym dniu 
placówkę odwiedził Biskup 
Świdnicki Marek Mendyk, który 
poświęcił pamiątkową tablice, 
a wójt Gminy Mirosław Lech 
dokonał symbolicznego prze-
cięcia wstęgi na nowej tabliczce 
z imieniem patrona. Następnie 
odbyła się uroczysta Msza Świę-
ta, na której zostało złożone 
dziękczynienie oraz wspomnie-
nie nauk Jana Pawła II.

(IL)

Wóz dla OSP Grzędy
• Prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Grzędach Krzysztof Ka-
czanowski, w obecności Wójta 
Gminy Czarny Bór Adama Gó-
reckiego, podpisał z �rmą Au-
tobagi Polska Sp. z o.o. z Liber-
towa umowę na dostawę wozu. 
Pojazd ma tra�ć do strażaków 
do końca tego roku. Wartość 
średniego wozu ratowniczo-ga-
śniczego z napędem 4x4 wynosi 
830 000 zł. Jednostka otrzymała 
do�nasowanie na zakup wozu 
z kilku źródeł: z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej/Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – 

240 000 zł, dotacja budżetowa z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach 
„Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochro-
ny Państwa w latach 2017-
2020” – 270 000 zł, środki �nan-
sowe przekazane przez zakłady 
ubezpieczeń – 5000 zł, dotacja 
przyznana przez radę Powiatu 
Wałbrzyskiego – 40 000 zł oraz 
środki własne i samorządowe – 
230 000 zł.

Utrudnienia 
na Zamkowej
• Trwa modernizacja drogi 
Czarny Bór - Borówno - Witków 

od ulicy Zamkowej w Czarnym 
Borze. - Aktualnie wykonywa-
ne jest odwodnienie i kładzio-
ne są przepusty. Gmina Czarny 
Bór otrzymała do�nasowanie 
na budowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, pocho-
dzące z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
z przeznaczeniem na ochronę, 
rekultywację i poprawę jakości 
gruntów rolnych. Pierwsza z 
promes w wysokości 170 000 
zł dotyczy zadania: Czarny Bór-
-Borówno-Witków droga do-
jazdowa do gruntów rolnych II 
etap. Jest to kolejna dotacja ce-
lowa na tę inwestycję, bowiem 
w czerwcu br. gmina otrzymała 

pierwszą część środków wyso-
kości 190 000 zł. Wartość prac 
oszacowana została na ponad 
970.000 zł. Mieszkańcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami na 
drodze. Prosimy o zachowanie 
ostrożności - podkreśla wójt 
Adam Górecki.

Mieszkania w świetlicy
• Na dwa mieszkania komu-
nalne zaadoptowany zostanie 
budynek po świetlicy wiejskiej 
w Jaczkowie. Wykonawcą prac, 
które mają być zakończone do 
końca bieżącego roku, jest �rma 
Usługi Remontowo-Budowlane 
Mateusz Kapuła z Jaczkowa.

(RED)

Raport z Gminy Czarny Bór

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej zostały przyznane 
i wręczone Nagrody Burmi-
strza Mieroszowa w uznaniu 
osiągnięć w pracy dydak-
tycznej, opiekuńczej i wycho-
wawczej.

Dyrektorzy placówek 
oświatowych oraz nagrodze-
ni nauczyciele wzięli udział w 
skromnej, ze względu na ogra-
niczenia epidemiczne, uroczy-
stości. Nagrody w mieroszow-
skim ratuszu odebrały: Iwona 
Schienke – dyrektor Miejskiego 
Przedszkola w Mieroszowie, 
Katarzyna Miłosz – pełniąca 
obowiązki dyrektora Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Mieroszowie, Danuta Wypych 
– Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kowalowej, 
Grażyna Lektarska – Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego im. Janusza Korczaka w 
Sokołowsku, Katarzyna Wolska 

Nagrody dla nauczycieli

– nauczyciel Zespółu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Janusza 
Korczaka w Sokołowsku, Daria 
Gulbinowicz oraz Magdalena 
Mirosz-Cierniak – nauczycielki 
Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Kowalowej. - Wszystkim 
nauczycielom, zwłaszcza w 
tak trudnym dla nich okresie, 
życzymy wytrwałości, po-
mysłowości, motywacji oraz 
satysfakcji z pracy – powie-

dzieli podczas uroczystości 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Mieroszowa Violetta Kopka i 
Burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED)



Czwartek, 15 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

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 62,5 m2, 
8 piętro, jasna kuchnia otwarta na 
salon, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  cena: 210 000 zł  (nr:2646) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06  

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

Sprzedam 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

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

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

(2) 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

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

KUPIĘ

(6) 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, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica  Cena: 1 990  zł,  ( nr: 2551)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 

wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie 3 pokojowe o  powierzchni 
73 m2,  Cena 279 000 zł (nr: 2613)  
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł  
(nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy,  
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 
na działce o pow. 13 324 m2. 
Powierzchnia łączna zabudowań 7 
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566) 
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

BON –PODZAMCZE, na 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 

R E K L AMA
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