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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

R E K L AMA

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

R E K L AMA

- Pomimo cyklicznie pro-
wadzonych działań i ciągłych 
apeli policjantów ruchu drogo-
wego w środę, około godziny 
4.30, na remontowanym odcin-
ku ul. Chrobrego w Wałbrzychu 
doszło do wypadku z udziałem 
pieszego, który z poważny-
mi obrażeniami ciała tra�ł do 
szpitala – mówi podkomisarz 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu. - Funkcjonariu-
sze ustalają pełne okoliczności 
tego zdarzenia. Wstępnie wia-
domo, że kierujący autobusem 
mieszkaniec Żagania był trzeź-
wy, natomiast 67-letni pieszy 
znajdował się pod wpływem 
alkoholu.

Mundurowi zapowiadają 
kontynuację akcji prewen-
cyjno-kontrolnych oraz infor-
macyjnych ukierunkowanych 
na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i po raz kolejny przy-
pominają podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach.

- Apelujemy po raz kolejny 
do osób prowadzących różne-
go typu pojazdy oraz pieszych 

Pieszy kontra pojazd
Do piątku w Wałbrzychu i w gminach powiatu wałbrzyskiego funkcjonariusze Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu prowadzą działania kontrolno-
prewencyjne pod hasłem „Pieszy kontra pojazd”. Akcja realizowana jest w godzinach 

porannych, kiedy najwięcej uczestników ruchu drogowego wybiera się do zakładów pracy 
oraz do szkół. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci po raz kolejny przypominają 

podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

o zachowanie zasad ostroż-
ności. Kierujący powinni pa-
miętać, aby wyprzedzać tylko 
w miejscach dozwolonych. 
Zanim rozpoczną wykonywa-
nie manewru powinni upew-
nić się, że nie spowoduje to 
zagrożenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Nie należy 
ścinać zakrętów i zjeżdżać na 
przeciwległy pas ruchu. Chwi-
la nieuwagi może zakończyć 
się poważnym wypadkiem. 
Warto także wspomnieć o 
dostosowaniu prędkości do 
panujących warunków na 
drodze i nie przekraczaniu tej 
dozwolonej. Pamiętajmy rów-
nież, że wyprzedzanie przed 
lub na przejściu dla pieszych 
oraz omijanie pojazdu, który 

jechał w tym samym kierun-
ku, lecz zatrzymał się celem 
udzielenia pierwszeństwa 
pieszym, a także nieudzielne 
pierwszeństwa pieszemu na 
drodze są innymi powodami 
wypadków drogowych, tym 
razem z udziałem niechro-
nionych uczestników ruchu 
drogowego. Dlatego pamię-
tajmy, by przy dojeżdżaniu 
do przejścia dla pieszych za-
wsze zachować szczególną 
ostrożność. Widząc pieszego 
zwolnijmy, by w przypadku 
jego wejścia na jezdnię w 
sposób bezpieczny zatrzymać 
swój pojazd. Apelujemy także 
do pieszych: przy niesprzyja-
jącej pogodzie oraz w porze 
od zmierzchu do świtu obo-

wiązkowo używajmy odzieży 
z elementami odblaskowymi. 
Kierujący będą w stanie zoba-
czyć nas w dalszej odległości, 
a to daje możliwość szybszej 
reakcji na wystąpienie ewen-
tualnych zagrożeń na drodze. 
Przypominamy, że przed wej-
ściem na jezdnię należy się 
rozejrzeć. Wtargnięcie pod 
nadjeżdżający pojazd - także 
na przejściu dla pieszych - jest 
niedozwolone. Pamiętajmy 
również, że poza przepisa-
mi ważny jest także zdrowy 
rozsądek. Zawsze miejmy na 
uwadze bezpieczeństwo wła-
sne, swoich bliskich oraz in-
nych osób – podkreśla Marcin 
Świeży.

(RED)
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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

Kobieta w ciąży znajduje się 
pod szczególną ochroną prze-
pisów prawa pracy. Takim pod-
stawowym parasolem ochron-
nym, utworzonym przez 
ustawodawcę, jest ochrona 
trwałości jej stosunku pracy. 
Przepis art. 177 Kodeksu pracy 
ustala zasadę, że pracodaw-
ca nie może wypowiedzieć 
ani rozwiązać umowy o pra-
cę w okresie ciąży, a także w 
okresie urlopu macierzyńskie-
go pracownicy. Co ciekawe 
ochrona ta przysługuje nie tyl-
ko kobietom, ale również męż-
czyźnie (lub innemu członkowi 
najbliższej rodziny) uprawnio-
nemu do urlopu macierzyń-
skiego. Ochrona trwałości sto-
sunku pracy dotyczy osób 
pozostających w stosunku pra-
cy, bez względu na podstawę 
prawną zatrudnienia.

Wyłączenie ochrony 
trwałości stosunku 
pracy

Ochrona trwałości stosunku 
pracy kobiety w ciąży nie jest 
jednakże całkowita. Przepisy 
przewidują sytuacje, których 
zaistnienie, zgodnie z pra-
wem, umożliwia wypowiedze-
nie umowy o pracę kobiecie 
nawet w okresie ciąży i urlopu 

macierzyńskiego. Pracodawca 
ma taka możliwość w przypad-
ku:
1) Upadłości lub likwida-

cji pracodawcy. Rozwią-
zanie przez pracodawcę 
umowy o pracę za wypo-
wiedzeniem w okresie ciąży 
lub urlopu macierzyńskie-
go może nastąpić tylko w 
razie ogłoszenia upadło-
ści lub likwidacji pracodaw-
cy. Pracodawca jest wów-
czas obowiązany uzgodnić 
z reprezentującą pracow-
nicę zakładową organiza-
cją związkową termin roz-
wiązania umowy o pracę. 
Gdy pracownica nie jest 
reprezentowana przez żad-
ną zakładową organizację 
związkową, a także, gdy w 
zakładzie pracy żadna taka 
organizacja nie działa, pra-
codawca nie ma obowiązku 
uzgadniania terminu roz-
wiązania umowy o pracę.

2 Z winy pracownicy. W ta-
kiej sytuacji rozwiązanie 
umowy o pracę następu-
je bez wypowiedzenia ze 
wskazaniem winy pracow-
nicy. Jest to druga furtka 
umożliwiająca rozwiąza-
nie stosunku pracy z ko-
bietą w okresie ciąży lub 

urlopu macierzyńskiego. 
Jeżeli u danego pracodaw-
cy funkcjonuje związek za-
wodowy, to reprezentująca 
pracownicę zakładowa or-
ganizacja związkowa musi 
wyrazić zgodę na rozwiąza-
nie umowy.
Ochrona trwałości stosun-

ku pracy dotyczy ogranicze-
nia możliwości rozwiązania 
stosunku pracy wyłącznie ze 
strony pracodawcy. Kobieta w 
ciąży lub w trakcie urlopu ma-
cierzyńskiego może, w stosow-
ny sposób, wypowiedzieć sto-
sunek pracy. Wskazana wyżej 
ochrona nie obejmuje pra-
cownicy zatrudnionej na okres 
próbny nieprzekraczający jed-
nego miesiąca.

Przedłużenie umowy 
o pracę do dnia porodu

Umowa o pracę zawarta na 
czas określony, na czas wyko-
nania określonej pracy lub na 
okres próbny przekraczający 
jeden miesiąc, która uległaby 
rozwiązaniu po upływie trze-
ciego miesiąca ciąży, ulega 
przedłużeniu do dnia porodu. 
Przedłużenie nie dotyczy umo-
wy na czas określony, zawartej 
w celu zastępstwa pracownika 
w czasie jego usprawiedliwio-

Prawo w pigułce: prawna ochrona pracownicy w ciąży
nej nieobecności 
w pracy.

Skutki 
naruszenia 
szczególnej 
ochrony 
pracownicy 
w ciąży

W przypad-
ku naruszenia 
zakazu rozwią-
zywania umów 
o pracę, pracow-
nicy przysługu-
ją roszczenia o 
przywrócenie do 
pracy oraz o za-
sądzenie wyna-
grodzenia za cały 
okres pozostawa-
nia bez pracy.

Oprócz pod-
stawowej ochro-
ny, jaką jest za-
pewnienie trwałości stosunku 
pracy, przepisy przewidują 
jeszcze innego rodzaju środki 
ochrony pracownicy w ciąży, 
w tym m.in.: pracodawca nie 
może zatrudniać kobiety w cią-
ży w porze nocnej lub w godzi-
nach nadliczbowych; kobieta w 
ciąży nie może pracować dłu-
żej niż 8 godzin; pracownicy w 
ciąży nie wolno - bez jej zgody 

- delegować poza stałe miejsce 
pracy ani zatrudniać w syste-
mie przerywanego czasu pracy. 
Zakazy te mają charakter bez-
względny, co oznacza, że mają 
zastosowanie nawet gdyby 
pracownica wyrażała zgodę na 
ich złamanie.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Dwa koncerty 
Poniedzielskiego
23.10 o godz. 17.00 oraz o godz. 
19.00 w Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie-Zdroju odbędą się 
jubileuszowe koncerty Andrze-
ja Poniedzielskiego. W progra-
mie inteligentna satyra, humor, 
piosenki w tematyce kobieta – 
mężczyzna, relacja między nimi, 
szczęście. Andrzej Poniedzielski 
– satyryk, humorysta, poeta, ak-
tor, autor tekstów piosenek min. 
dla Grzegorza Turnaua, Edyty 
Geppert, Seweryna Krajewskiego. 
Mistrz Mowy Polskiej, Ambasador 
Polszczyzny. Bilety kosztują 65 zł, 
a na balkon 55 zł.

(RED)

Dla ciebie zginęli
Od 16 października w czy-
telni internetowej Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy można 
poznać historie bohaterów, 
którzy stracili życie lub zostali 
poszkodowani na służbie. Za-
praszamy do obejrzenia wysta-
wy Fundacji Dorastaj z Nami pt. 
„Dla Ciebie zginął żołnierz, stra-
żak, policjant, a dla mnie tata”. 
Chęć obejrzenia wystawy należy 
zgłaszać przy okazji wizyty w bi-
bliotece lub dzwoniąc pod nr tel. 
503 102 817. Wystawę można 
oglądać do końca października 
- od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00-16.00.

(SJ)
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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

W auli I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wałbrzychu 
odbyła się premiera spekta-
klu „W Domu u Lalek”, przy-
gotowanego przez uczniów I 
LO w ramach projektu Juge-
ndbox, �nansowanego przez 
niemieckie Ministerstwo Kul-
tury.

- Spektakl zrealizowany 
został w krótkiej, barwnej i 
wyrazistej formie, co czyni go 
idealnym dla widzów młod-
szych, jednakże - przez okolicz-
ności długotrwałej pandemii 
- zmęczony dorosły widz także 
może zatopić się z radością w 
nadzwyczajnym świecie, za-
pominając o niezbyt koloro-
wych realiach. Przedstawienie 
nawiązuje do historycznych 
konwencji teatralnych, jak np. 
koncepcja sceny pudełkowej, 
realistyczna przestrzeń, zasada 
trzech jedności (miejsca, czasu 
i akcji) czy przerysowana gra 
aktorska. Spektakl wykorzy-
stuje narzędzia teatru tańca i 
formy. Całość zainspirowana 
została utworem „Totentanz” 
Ferenca Liszta, który wielo-
krotnie towarzyszy aktorom 
na scenie – relacjonuje Beata 
Urbańska, wicedyrektor I LO w 
Wałbrzychu.

Na premierę spektaklu mło-
dzi aktorzy zaprosili m.in. Da-

nutę Marosz – dyrektor Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu 
i Sebastiana Majewskiego – dy-
rektora artystycznego Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzy-
chu, a także przedstawicieli 
Niemieckiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego w 
Wałbrzychu. Na spektaklu nie 
mogło też zabraknąć dyrekcji i 
nauczycieli I LO.

Za scenariusz i reżyserię od-
powiada Magdalena Małowska 
(tegoroczna absolwentka klasy 
z maturą międzynarodową w I 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Wałbrzychu); obsadę aktorską 
stanowią: Julia Bochac, Róża 
Gregorczyk, Maja Nowińska, 
Wiktoria Pasterska, Bartosz Ru-
dyj, Hubert Wasilewicz; dźwięk 
i światło: Dawid Kobak i Jakub 
Święch, a opiekunem grupy te-
atralnej „Pod wiatr” jest Iwona 
Rudnicka.

Przy okazji premiery kon-
kursowego spektaklu liceali-
stów I LO zatytułowanego „Im 
Puppenhaus” – grupa teatralna 
uczniów i absolwentów I LO 
„Czy to już?” ponownie wysta-
wiła także swój zeszłoroczny 
przebój „O tym jak rodzi się 
dobro”. Jest to spektakl o tym 
jak rodzi się dobro - doświad-
czenie, performance o czułości, 
człowieczeństwie, empatii i 

Szkolne spektakle

komunikacji. Powstał on me-
todą warsztatową, a uczestnicy 
przedstawienia sami wpływali 
na jego kształt, pisali teksty i 
dobierali ćwiczenia. Sztuka nie 
ma dokładnego scenariusza, co 
sprawia, że za każdym razem 
wygląda zupełnie inaczej. 

- Nadaje to proludzkiego 
i prokomunikacyjnego cha-
rakteru. Gdy zaczęliśmy pracę 
nad spektaklem nie mieliśmy 
jednej wizji. Chcieliśmy uzy-
skać jedynie odpowiedź na 
pytani o to, co nas wszystkich 
łączy w człowieczeństwie. „O 
tym jak rodzi się dobro” to 
grupowy projekt pod tym ty-

tułem. Stworzyła go różnorod-
na grupa ludzi różnych religii, 
czy orientacji seksualnych, 
grupa o różnych poglądach 
politycznych i moralnych, try-
bach życia, zainteresowaniach 
i wrażliwości. Uznaliśmy, że 
warto pokazać, że jeśli taka 
grupa może się porozumieć 
i zadziałać twórczo (a nie de-
strukcyjnie), to warto ogłosić 
tę nowinę i dać nadzieję, że 
naprawdę można się porozu-
mieć – wyjaśnia Magdalena 
Małowska – pomysłodawczyni 
spektaklu i założycielka grupy 
teatralnej „Czy to już?”.

(RED)

Do 15 listopada 2020 r. na 
pl. Magistrackim w Wałbrzy-
chu można oglądać wystawę 
zdjęć śmieciowych „skarbów 
Bałtyku”.

Od stycznia br. bank Credit 
Agricole i spółka leasingowa 
EFL prowadzą kampanię edu-
kacyjną #mniejplastiku, której 
celem jest walka z zaśmiece-
niem mórz i rzek odpadami z 
tworzyw sztucznych. Jednym 
z elementów kampanii jest wy-
jątkowa akcja „Bałtycka Odyse-
ja”, w ramach której wolonta-
riusze z całej Polski posprzątali 
plaże wzdłuż całego polskiego 
wybrzeża od Świnoujścia do 
Piasków na Mierzei Wiślanej. W 
ciągu 10 miesię-
cy (od stycznia 
do października) 
uczestnicy akcji 
przeszli ponad 
500 kilometrów 
i zebrali 1250 
kg śmieci. Nie 
wszystkie odpa-
dy mogli zabrać 
ze sobą. Znaleźli 
m.in. kilkanaście 
wielkich opon od 
traktora, nylono-
we sieci rybackie, 
boje sygnaliza-
cyjne, a nawet 
skorupy lodówek 

Śmieciowe skarby
czy części rybackich kutrów. 
Było też sporo mniejszych oka-
zów: dziecięce buciki i klapki 
dorosłych, plastikowe łopatki i 
grabki, a przede wszystkim bu-
telki i puszki. W piasku i wodzie 
jest też mnóstwo mikroodpa-
dów i mikroplastików podob-
nych do ziaren piasku. By prze-
kaz akcji był bardziej donośny, 
organizatorzy postanowili wy-
brać najciekawsze z niechlub-
nych „skarbów Bałtyku” i poka-
zać je światu. Zdjęcia wykonał 
artysta fotogra�k Dobromił 
Nosek. Wystawa będzie poka-
zywana na pl. Magistrackim w 
Wałbrzychu do 15 listopada.

(PP)
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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

R E K L AMA

Urząd Gminy Czarny Bór 
przyjmuje interesantów - 
tylko w sprawach wymaga-
jących osobistego stawien-
nictwa - w Biurze Obsługi 
Klienta od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 - 13.00.

Interesanci powinni po-
siadać maseczkę, rękawice 
ochronne oraz zachować 2 m 
odległości. Zalecana jest ob-
sługa interesantów w sposób 
zdalny: telefonicznie - 74 8450-

139/349, e-mail: sekretariat@
czarny-bor.pl lub biuro.podaw-
cze@czarny-bor.pl, platforma 
e-puap: /CzarnyBor/skrytka 
oraz w formie koresponden-
cyjnej (list tradycyjny). Przy 
głównym wejściu do urzędu 
została postawiona skrzynka 
podawcza na koresponden-
cję tradycyjną. Oddział banku 
działa według wcześniej obo-
wiązujących zasad.

(JJ)

Urząd ogranicza

Pierwsza inwestycja w 
ramach programu Polska 
Strefa Inwestycji w Gminie 
Czarny Bór staje się faktem 
- umowę o współpracy pod-
pisały czarnoborska �rma 
Mon-Tech i Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
Invest-Park.

- Cieszę się, że w Gminie 
Czarny Bór przedsiębiorczość 
rozwija się z takim rozma-
chem, a lokalne �rmy mogą 
liczyć na wsparcie ze strony 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park. To 
również potwierdza, że utwo-

rzenie Programu Polskiej Stre-
fy Inwestycji to słuszne dzia-
łanie - komentuje podpisanie 
umowy Adam Górecki, wójt 
gminy.

Mon-Tech (produkujący po-
jemniki, opakowania z metalu 
oraz inne elementy służące 
do usprawnienia produkcji na 
liniach przemysłowych, głów-
nie �rm z sektora automotive) 
zwiększy moce przerobowe 
przez m.in. budowę nowocze-
snego centrum magazynowe-
go. Firma zainwestuje w gmi-
nie ok. 4,5 mln zł.

(JJ)

Strefa inwestycji

Od lewej Artur Siennicki - prezes WSSE, Sławomir Leśniak - właściciel 
Mon-Tech, Kamil Zieliński - wiceprezes WSSE (fot. WSSE).

Gmina 
w czołówce
Gmina Czarny Bór zajęła 31 
miejsce w Polsce (na 1537 
gmin wiejskich) i 7 na Dol-
nym Śląsku w rankingu Pi-
sma Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”. Autorzy 
zestawienia brali pod uwagę 
całość wydatków majątkowych 
w latach 2017-2019. - W tym 
czasie udało się zrealizować 
kilkanaście kluczowych inwe-
stycji gminnych, zarówno z za-
kresu infrastruktury drogowej, 
oświaty, ekologii, jak i sportu 
i turystyki. M.in. przeprowa-
dziliśmy termomodernizację 
budynków użyteczności pu-
blicznej – szkoły, przedszkola, 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i GOK-u w Witkowie, wybu-
dowaliśmy wieżę widokową 
na Trójgarbie (w partnerstwie 
z Gminą Stare Bogaczowice, 
Szczawno-Zdrój, Nadleśnic-
twem Wałbrzych oraz Fun-
dacją Edukacji Europejskiej) 
i nartrolkostradę w Czarnym 
Borze, przeprowadziliśmy re-
monty dróg we wszystkich 
sołectwach, w tym ul. Głównej 
w Czarnym Borze, wybudo-
waliśmy remizę strażacką w 
Witkowie i świetlicę wiejską w 
Grzędach. Realizacja tych milio-
nowych inwestycji, jak i mniej-
szych, ale równie ważnych 
dla mieszkańców, nie byłaby 
możliwa, gdyby nie pozyskane 
przez gminę do�nansowania: 
z budżetu państwa, Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz środ-
ki unijne w ramach PROW na 
lata 2014-2020 i Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
– wylicza Adam Górecki, wójt 
gminy. Z zestawienia wynika, 
że w latach 2017-2019 średnie 
wydatki inwestycyjne w gmi-
nie na mieszkańca wyniosły 
2111,51 zł.

(JJ)

Nowy sprzęt
Ochotnicze Straże Pożarne 
w Gminie Czarnym Bór po-
większyły zasoby o sprzęt 
z zakresu uzbrojenia, tech-
niki specjalnej i wyposaże-
nia ochronnego strażaków. 
Zakupów zostały dokonane 
w ramach ogólnopolskiego 
programu �nansowania służb 
ratowniczych. OSP otrzymały 
do�nansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu na poziomie 70 
proc. wartości wnioskowanej 
kwoty.

(JJ)

Polski Impresariat Mu-
zyczny zaprasza na koncert 
z cyklu „Z Klasyką przez 
Polskę”. W sobotę - 24 paź-
dziernika - o godz. 17.00 w 
sali widowiskowej Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy 
utwory Johanna Sebastiana 
Bacha zagra na fortepianie 
Aleksander Dębicz, jeden 
z najbardziej wszechstron-
nych polskich pianistów i 
kompozytorów. Pomiędzy 
kompozycjami Bacha artysta 
będzie wykonywał własne 
improwizacje.

- Wstęp na koncert jest bez-
płatny, ale liczna miejsc jest 
ograniczona. Rezerwacji miejsc 
można dokonywać pod nume-
rem telefonu 503 102 817. W 
trosce o Państwa bezpieczeń-
stwo uprzejmie prosimy o za-
chowanie wszelkich środków 
ostrożności, tzn. obowiązkowa 
dezynfekcja rąk przy wejściu 
do budynku i na salę, zachowa-
nie dystansu społecznego oraz 
konieczność osłonięcia nosa 
i ust – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor CK-MBP w Głuszycy.

Projekt „Z Klasyką przez Pol-
skę” to inicjatywa zorganizo-
wana przez Polski Impresariat 
Muzyczny, działający w ramach 

Koncert fortepianowy w Głuszycy
Instytutu Muzyki i 
Tańca dzięki wspar-
ciu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Naro-
dowego i pod jego 
patronatem.

Punktem wyj-
ścia dla działalności 
artystycznej Alek-
sandra Dębicza jest 
improwizacja oraz 
autorska muzyka, 
którą często łączy 
z repertuarem kla-
sycznych mistrzów. 
Komponuje muzykę 
do �lmów, słucho-
wisk i przedstawień 
teatralnych. Za mu-
zykę do słuchowi-
ska Polskiego Radia 
„Anna Karenina” w 
reż. K. Michałkiewicz otrzymał 
nagrodę na festiwalu Dwa 
Teatry 2019. Płyta „Invention” 
Aleksandra Dębicza nomi-
nowana była do Fryderyka 
2019 i zebrała wiele entuzja-
stycznych recenzji. W 2019 
r. wydany został także nowy 
utwór Dębicza „The Union” 
skomponowany z okazji 15. 
rocznicy wejścia Polski do unii 
Europejskiej. Dębicz współ-
tworzy duet z wiolonczelistą 

Marcinem Zdunikiem, efek-
tem współpracy jest album 
„Bach Stories”, nominowany 
do Fryderyka 2018. Aleksan-
der Dębicz jest absolwentem 
Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie w klasie fortepianu, do-
skonalił swoje umiejętności na 
międzynarodowych kursach 
mistrzowskich, koncertował w 
Polsce i zagranicą.

(MC)
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Dzięki uprzejmości  właścicieli Ka-
wiarenki Smaków w Sokołowsku, 
uczniowie klasy VII i VIII ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Nowym Siodle mieli możliwość 
uczestniczenia w wycieczce zawodo-
znawczej połączonej z warsztatami 
kulinarnymi w restauracji z kuchnią 
włoską. 

Uczniowie wzięli udział w profesjonal-
nym pokazie robienia pizzy przez pana 
Andrzeja Nowaka. Po instruktażu ucznio-
wie przygotowywali samodzielnie ciasto, 
a następnie - wybierając ulubione dodat-
ki - tworzyli własne kompozycje smakowe. 
Uczniowie wrócili do ośrodka bogatsi o 
nową wiedzę i nowe doświadczenia z zakre-
su przygotowywania i serwowania potraw.

Uczniowie, dyrekcja oraz opiekunowie 
wycieczki serdecznie dziękują właścicie-
lom Kawiarenki Smaków w Sokołowsku 
za magiczną atmosferę, gościnność oraz 
przekazanie z wielką pasją wiedzy kuli-
narnej.

Warsztaty kulinarne - magia smaku
R E K L AMA

Ograniczone zajęcia
• W trosce o bezpieczeństwo, za-
planowane spotkania oraz zajęcia 
praktyczne dla seniorów w Cen-
trum Kulturalno-Kongresowym Wi-
told, muszą ulec zmianie, aby nie 
narażać uczestników na zagrożenia 
związane z epidemią. Nie odwołu-
jemy ich lecz przenosimy na płasz-
czyznę on-line. Naszych ekspertów 
z dziedzin takich jak m.in. prawo czy 
�zjoterapia będzie można obejrzeć 
oraz posłuchać na naszej stronie na 
Facebooku. Dodatkową atrakcją - 
nie internetową - będzie wycieczka 
piesza wraz z Grupą Biegową Dziko-
wiec oraz WOKER Warsztaty, która 
uatrakcyjni Dni Seniorów. Wędrów-
ka na świeżym powietrzu będzie 
świetną okazją aby aktywnie i bez-
piecznie spędzić czas wolny. Zachę-
camy mieszkańców, aby w trudnych 
chwilach nie pozostawali sami. 
Młodszych członków rodziny prosi-
my o pomoc seniorom w uczestnic-
twie on–Line, aby mogli korzystać 
z zajęć – mówi pełniący obowiązki 
burmistrza Krzysztof Kumorek.

Komputery dla biblotek
• Miejska Biblioteka Publiczna – Cen-
trum Kultury w Boguszowie-Gor-
cach jest bene�cjentem programu 
Instytutu Książki „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2020”. Celem 
programu jest zapewnienie zrów-
noważonego dostępu do nowo-

czesnych technologii i wyrównanie 
szans mieszkańców miejscowości w 
gminach o najniższych dochodach 
podatkowych na jednego miesz-
kańca poprzez wyposażenie biblio-
tek w tych gminach w nowoczesny 
sprzęt komputerowy. W ramach 
przyznanego do�nansowania w 
wysokości 37 031,89 zł (w tym: 30 
000 zł ze środków Instytutu Książki) 
zostały kupione: komputery stacjo-
narne – 8 szt., monitory do kompu-
terów – 4 szt., zasilacze awaryjne 
do komputerów – 5 szt., myszy do 
komputerów – 8 szt., klawiatury 
do komputerów – 8 szt., słuchawki 
z mikrofonem do komputerów – 5 
szt.,  kolorowe drukarki laserowe – 2 
szt. oraz program gra�czny Corel – 1 
szt.

Straż miejska apeluje
• W związku z licznymi naruszeniami 
zasad ruchu drogowego w bogu-
szowskim Rynku, Straż Miejska w 
Boguszowie-Gorcach przypomina, 
że w stre�e zamieszkania, oznaczo-
nej stosownym znakiem, obowiązu-
ją szczególne zasady ruchu drogo-
wego. Są nimi m.in. pierwszeństwo 
pieszych przed pojazdami, ogra-
niczenie prędkości do 20km/h, 
parkowanie tylko w miejscach wy-
znaczonych. Prosimy o stosowanie 
się do powyższych zasad – apelują 
strażnicy.

(WK)

Raport z Boguszowa - Gorc
- Wspólnie z Przewod-

niczącą Rady Miejskiej 
Mieroszowa Violettą 
Kopką oraz Zastępcą 
Burmistrza Mieroszowa 
Mariuszem Pawlakiem 
miałem wielką przyjem-
ność uhonorować suk-
cesy edukacyjne dzieci i 
młodzieży z Gminy Mie-
roszów – mówi Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mie-
roszowa.

Stypendia Burmistrza 
Mieroszowa za wyniki w na-
uce osiągnięte w roku szkol-
nym 2019/2020 tra�ły aż do 
27 uczniów i absolwentów:

Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Mieroszowie 
- Nikoli Kamińskiej, Oliwii 
Głodek, Zo�i Kai Musiał, 
Anny Natalii Gajewskiej, 
Amandy Klaudii Szmulik, 
Agaty Marii Woszczek, Ju-
lii Walus, Dominiki Folc, 
Justyny Michalik, Hanny 
Maciejewskiej, Bartosza 
Krzesińskiego, Kacpra We-
reszczyńskiego, Macieja 
Pisowackiego;

Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. J. Korczaka w 
Sokołowsku - Kingi Józe�ny 
Filii, Julii Głowackiej, Alicji 
Boczoń, Marcela Kukułowi-
cza, Szymona Nowakow-

Najlepsi dostali stypendiaZmiana obsługi
Ze względu na bezpieczeń-
stwo mieszkańców i urzęd-
ników, zostały ponownie 
wprowadzone ograniczenia w 
funkcjonowaniu Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie. Zale-
cana jest obsługa klientów w 
sposób zdalny (telefonicznie, 
e-mail lub inne kanały dostęp-
ne w konkretnych referatach) 
oraz w formie korespondencyj-
nej: list tradycyjny lub platforma 
e-puap. W sprawach wymagają-
cych osobistego stawiennictwa 
(wyjątki dotyczą Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz uzasadnionych 
przypadków) kontakt możliwy 
jest tylko przez Biuro Obsługi 
Klienta: tel. 74 3030188, któ-
re zgodnie z Zarządzeniem nr 
152/2020 Burmistrza Mieroszo-
wa prowadzi jednolity kalendarz 
wizyt wszystkich osób wchodzą-
cych do urzędu jak i prowadzi 
pomiar temperatury. Dostęp do 
pomieszczeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie będzie możliwy 
tylko dla pracowników urzędu. 
– wyjątek stanowią potwier-
dzone umówione wizyty, takie 
które nie mogą być załatwione 
w sposób zdalny. Przy głównym 
wejściu do urzędu została posta-
wiona urna na korespondencję 
tradycyjną. Wejście do urzędu 
możliwe jest tylko poprzez bra-
mę główną.

(RED)

skiego, Łukasza Bartkowia-
ka, Krystiana Macickiego, 
Mikołaja Szychowiaka;

Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kowalowej 
- Leny Wujdy, Alicji Szwar-
czyńskiej, Wiktorii Ru-
mińskiej, Marianny Kłysz, 
Michała Gruszki, Filipa Ma-
ślankiewicza. - Szczegól-
nym wyróżnieniem obda-
rowaliśmy dwójkę naszych 
stypendystów, o których 
śmiało możemy powie-
dzieć że są najlepsi z najlep-
szych. Anna Gajewska oraz 
Kacper Wereszczyński – bo 
o nich mowa – uzyskali w 
minionym roku szkolnym 

fantastyczną średnią ocen: 
Ania – 5,93, a Kacper – 5,92. 
Gratulujemy wszystkim 
dotychczasowych sukce-
sów i życzę kolejnych. Sło-
wa uznania skierowaliśmy 
również do dyrektorów i 
nauczycieli naszych szkół za 
odwagę i kreatywność, z ja-
kimi – pomimo przeciwno-
ści – podjęli się ogromnego 
wyzwania zawodowego, 
jakim była organizacja na-
uki zdalnej. Dziękujemy, że 
możemy na państwa liczyć 
– powiedział w imieniu 
władz Gminy Mieroszów 
burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)
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UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

R E K L AMA

Kolejny odcinek historii 
wałbrzyszanina Wojciecha 
Pyłki, który został skazany 
na więzienie za morderstwo, 
którego… nie mógł popeł-
nić.

W poprzednim odcinku 
do pewnego jego fragmen-
tu wkradł się błąd, dotyczą-
cy informacji przekazanej 
Krystynie K. przez sąsiada jej 
brata. Prawidłowa treść owe-
go fragmentu brzmi następu-
jąco:

Po zdaniu zawierającym 
informację o „poszukiwaniu 
Janusza”, przesłuchująca 
funkcjonariuszka zapisała 
dziwnie brzmiące krótkie 
zdanie: „Było to dwa dni jak 
go szukali”. Zdanie to jest dla 
mnie bardzo intrygujące z 
powodu możliwości dwoja-
kiego rozumienia jego sensu. 
Po pierwsze można je rozu-
mieć, że szukali go 28 stycz-
nia, czyli 2 dni przed dniem 
ujawnienia zwłok, albo też 
dwa dni po tej dacie, czyli 26 
stycznia, co dla tej sprawy ma 
istotne znaczenie.

Sprostowanie to ma istot-
ne zacznie w odniesieniu do 

W sidłach prawa (11)
Janusz
Bartkiewicz

innych dat, które w sprawie 
tej pojawiły się w kontek-
ście daty zdarzenia przyjętej 
przez prokuraturę i sąd. Ale 
przede wszystkim ma sztan-
darowe znaczenie dla usytu-
owania w hierarchii dowo-
dów jedynego prawidłowo 
udokumentowanego proce-
sowo zdarzenia, co do które-
go nie można mieć żadnych 
wątpliwości, jeżeli chodzi o 
datę, miejsce i przebieg.

Otóż nie ma żadnych wąt-
pliwości, że według Jerzego 
Chrusta (nazwisko zmienione) 
23 stycznia 2008 r. (w środę) 
około godz. 10.00 r. Janusz 
Laskowski (nazwisko ofiary 
zostało zmienione) pojawił 
się na krótko w jego biurze, 
mieszczącym się w sąsiedz-
twie budynku, w którym La-
skowski mieszkał. W tym też 
dniu dokonał wypłaty 50 zł z 
bankomatu, ale ani policjan-
tów, ani prokuratora absolut-
nie nie interesowało, o której 
godzinie i w jakim bankoma-
cie wyplata ta miała miejsce, 
co według mnie było jednym 
z wielu tragicznych błędów 
popełnionych w tym śledz-
twie. Natomiast po 12 latach, 
dzięki Internetowi, bez trudu 
udało mi się ustalić, że Janusz 
Laskowski tej wypłaty doko-
nał w bankomacie znajdują-
cym się na ścianie budynku nr 
20 b przy ulicy Słowackiego, 
a z rachunku bankowego da-
towanego na 24.06.2008r. (w 

aktach sprawy) wynika, że 23 
stycznia żadnej innej wypłaty 
nie realizował. Niestety, nie 
ustalono, czy owa wypłata 
miała miejsce przed, czy po 
godzinie 10.00, wiadomo na-
tomiast, że dzień wcześniej 
(22 stycznia) był mocno pija-
ny, a jego samochód stał za-
parkowany pod budynkiem. 
Natomiast 23 stycznia samo-
chód ten zaparkowany był w 
innym miejscu, o czym zeznał 
Jerzy Chrust, który wiedział 
dobrze, że Laskowski w stanie 
nietrzeźwym nigdy z samo-
chodu nie korzystał. Można 
więc sądzić, że do bankoma-
tu na ul. Słowackiego udał się 
tym samochodem, jednakże 
na takie założenie nie ma 
żadnego pewnego dowodu, 
jak również nic nie wiadomo, 
co Janusz Laskowski, po tym 
jak pobrał pieniądze, robił i z 
kim się spotkał, ponieważ po-
licjantów z Komisariatu V Po-
licji w Wałbrzychu i Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
to zupełnie nie interesowało. 
Ustalono natomiast, że w dniu 
tym pomiędzy godz. 18.00 
a 19.00 w okolicy budynku, 
w którym Laskowski miesz-
kał, pojawili się: Bogumił K., 
Tomasz Sz., Wioletta F. i Kin-
ga Sch., którzy przybyli tam 
z zamiarem dostania się do 
jego mieszkania, w celu okra-
dzenia go z pieniędzy. O tym, 
że Janusz miał w mieszkaniu 
sporą gotówkę, poinformo-

wał ich wcześniej Bogumił K., 
który w pierwszych dniach 
stycznia, wykorzystując chwi-
lę jego nieuwagi, dokonał 
kradzieży kilku tysięcy zł. Kie-
dy stali w okolicy przystanku 
autobusowego, podszedł do 
nich udający się do domu Ja-
nusz Laskowski, który zwrócił 
się do Bogumiła K. z preten-
sjami o tę kradzież, ale była 
to z jego strony spokojna wy-
powiedź. Wioletta F. zeznała, 
że w tym czasie wyglądał tak, 
jakby był pobity, ponieważ na 
czole miał strupy. Kiedy go 
spotkali, miał ze sobą wódkę 
i mówił, że jest umówiony z 
jakimś znajomym. Po tej krót-
kiej wymianie zdań Laskowski 
wszedł do bramy budynku, w 
którym zajmował mieszkanie 
mieszczące się na I piętrze. 
Obok niego, na tym samym 
piętrze, zamieszkiwała Doro-
ta J., a na parterze Daniel P. 
Bardzo ważną okolicznością 
jest fakt, że aby dostać się do 
środka, trzeba było posiadać 
klucz, albowiem drzwi wej-
ściowe do budynku wyposa-
żone były w zamek zatrzasko-
wy i - co również istotne - w 
budynku nie było domofonu.

W pewnym momencie z 
budynku na spacer z psem 
wyszedł Daniel P., więc sko-
rzystali z okazji i weszli do 
środka, udając się pod drzwi 
mieszkania Laskowskiego. 
Zaczęli się do nich dobijać i 
kopać w nie, chcąc, aby ich 

wpuścił do środka. To gło-
śne zachowanie spowodo-
wało, że z mieszkania Doroty 
J. wyszedł jakiś mężczyzna 
(niestety, ani policjantów, 
ani prokuratury nie zainte-
resowało, kim ów mężczyzna 
był) i powiedział, że jeżeli nie 
opuszczą budynku, to on za-
wiadomi policję. Po wyjściu 
na zewnątrz rzucali kamy-
kami w okna Janusza, a na-
stępnie Tomasz Sz. wspiął się 
po rynnie i zajrzał przez jed-
no z nich do środka. W tym 
czasie, a dokładnie o godz. 
19.16, Laskowski rozmawiał 
przez telefon ze swoją znajo-
mą Teresą F., ale Tomasz Sz. 
uznał, że rozmawia z policją, 
więc kiedy powiedział o tym 
swoim kompanom, ci wystra-
szeni udali się w kierunku 
Śródmieścia, a Bogumił K. 
poinformował ich, że idzie do 
domu na ul. Andersa. Prze-
słuchiwany później Tomasz 
Sz. wyjaśnił, że zorientował 
się, iż Laskowski dostrzegł, 
że jest podglądany. Na pew-
no też z tego powodu roz-
mowę ze znajomą zakończył 
i o godz. 19.18 powiadomił 
oficera dyżurnego KMP, że 
„do jego mieszkania usiłują 
dostać się jacyś Cyganie”, co 
może sugerować, że wcze-
śniej po głosie rozpoznał 
Bogumiła K. Niestety, rozmo-
wa ta nie wiadomo dlaczego 
nie została zarejestrowana, 
a oficer dyżurny nie został 
przesłuchany. O godz. 19.25 
na miejsce przybył policyjny 
patrol, ale ponieważ Laskow-
ski nie wpuścił policjantów 
do mieszkania, a w wokół 
budynku nie zauważyli oni 
niczego podejrzanego, inter-
wencja o godz. 19.35 została 
zakończona. Zaraz po tym 
(o godz. 19.37) zadzwoniła 
do niego Iwona S., czyli są-
siadka konkubiny Bogumiła 
K., w mieszkaniu której po 
paru miesiącach policjan-
ci zabezpieczyli wieżę HiFi, 
rzekomo będącej własnością 
Laskowskiego. Ten jednak 
telefonu nie odebrał. Kiedy o 
tym w aktach przeczytałem, 
nie mogłem w żaden sposób 
zrozumieć (i nie rozumiem 
tego do dziś), dlaczego ani 
policjantów, ani prokuratury 
nie interesowało, z jakiego 
to konkretnie powodu kobie-
ta ta dzwoniła, bo przecież 
nie byli żadnymi znajomymi 

i nie utrzymywali ze sobą 
żadnych kontaktów. Od razu 
poinformuję, że ja wyjaśnie-
nie tego jej zachowania w 
aktach sprawy znalazłem i 
śmiem twierdzić, że powin-
no ono dla prokuratury, a już 
na pewno dla sądu, stanowić 
istotną przesłankę dla oce-
ny wiarygodności opowieści 
Bogumiła K., jak i całej kon-
strukcji oskarżenia. Niestety, 
nikt się tym niesamowicie 
istotnym faktem w ogóle nie 
zajął. Twierdzę nieskromnie, 
że wygląda na to, iż nikt poza 
mną nie zwrócił na to żadnej 
uwagi. Będzie o tym mowa w 
dalszej części tej opowieści.

O godz. 20.11 Janusz La-
skowski do KMP ponownie 
zadzwonił z prośbą o inter-
wencję, ponieważ w dalszym 
ciągu jacyś nieznani mu Cyga-
nie, bez przerwy co 8 – 10 mi-
nut dzwonią do jego miesz-
kania. Obawiał się, że chcą 
wejść, ponieważ ma w miesz-
kaniu sprzęt elektroniczny i 
telewizory. Informuje dyżur-
nego również o tym, że nawet 
wspinali się do jego okien. Ta 
rozmowa została zarejestro-
wana i nagranie znajduje się 
w aktach sprawy, dzięki cze-
mu istnieje dowód, że rozma-
wiając z dyżurnym Laskowski 
był trzeźwy. W efekcie tego 
do budynku o 20:15 ponow-
nie przybywa ten sam patrol 
i znów nie zostaje wpuszczo-
ny do mieszkania. Jednakże 
tym razem policjanci znajdu-
ją na stryszku na poddaszu 
Bogumiła K., który tłumaczy 
im, że starał się dostać do 
Laskowskiego, ponieważ ten 
przetrzymuje w mieszkaniu, 
wbrew jej woli, jego konku-
binę Monikę S. Funkcjonariu-
sze nakazali mu udać się do 
domu, a ponieważ żadnych 
innych osób nie spotkali, o 
godz. 20.25 zakończyli inter-
wencję.

Co działo się dalej, a dzia-
ło się wiele, w następnych 
odcinkach.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i po-
glądów autora. Treści zawarte 
w felietonie nie odzwierciedla-
ją poglądów i opinii redakcji.
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 317/2 o 
powierzchni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV, Bp. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00087531/3. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł. Wadium: 7.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. 
W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).
W przetargu może wziąć udział osoba, która:
• spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed 
przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia 
nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:
• nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod 

warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, 
z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość 
na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a 
nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania 
nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki nr 390/3 
o powierzchni 0,1916 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00019167/3. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł. Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.
3. Nieruchomość zabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 35/3 
o powierzchni 0,18 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00080822/1. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł.  Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 18.08.2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 
19.11.2020 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Minimalne postąpienie 
wynosi 1% ceny wywoławczej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem 
telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów 
Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Jabłowie i 
Gostkowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 23.10.2020 r. do 25.11.2020 r.

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski. 

R E K L AMA

Spotkanie z Olgą 
Rudnicką
• To ostatnia szansa, aby za-
pisać się na spotkanie z Olgą 
Rudnicką - najlepszą polską 
pisarką młodego pokolenia. 
Wydarzenie odbędzie się 23 
października o godz. 18.00 w 
Gminnym Centrum Bibliotecz-
no – Kulturalnym w Starych Bo-
gaczowicach w pełnym rygo-
rze sanitarnym, z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu, w 
przewietrzonej Sali. Organiza-
torzy zapewniają również ma-
seczki, przyłbice i niezbędne 
płyny dezynfekujące.

Dotacja na książki
• Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Boga-
czowicach otrzymało dotację 
w wysokości 6192 zł z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach Progra-
mu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnic-
twa” Priorytet 1 - na zakup 
nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych”. Celem 
programu jest rozbudzenie 
zainteresowań czytelniczych 
wśród użytkowników i co za 

tym idzie - wzrost wskaźnika 
czytelnictwa oraz jego popu-
laryzacja. Zakup księgozbioru 
z dotacji celowej pozwala go 
uzupełniać i lepiej kształto-
wać, co sprawia, że biblioteka 
staję się miejscem atrakcyj-
nym z bogatym i atrakcyjnym 
zbiorem książek.

Biblioteka nieczynna
• Zarządzeniem nr 17/2020 
Dyrektora Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach z 19 
października 2020 roku, za-
planowane zostało przepro-
wadzenie skontrum zbiorów 
bibliotecznych.  - W związku z 
tym, w dniach od 2 listopada 
2020 r. do 30 listopada 2020 
r., biblioteka będzie nieczyn-
na. W tym czasie nie będzie 
możliwości wypożyczenia 
oraz zwrócenia książek, dlate-
go prosimy o wypożyczanie 
i zwrócenie zaległości do 2 
listopada 2020 roku – mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach.

(IL)

Raport z Gminy Stare 
Bogaczowice

- Zapraszam mieszkań-
ców Szczawna - Zdroju do 
oddania głosu na zadania 
wybrane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Głosowa-
nie trwa od 16 do 30 paź-
dziernika – mówi Marek Fe-
doruk, burmistrz Szczawna 
- Zdroju.

Głos można oddać w spo-
sób tradycyjny, pobierając 
wniosek ze strony internetowej 
urzędu oraz za pośrednictwem 
ankiety elektronicznej. Aby za-
głosować poprzez portal, wy-
magana jest rejestracja w celu 
wery�kacji. Do rozdysponowa-
nia jest 10 punktów, w sumie 
na wszystkie zadania:

Mały park - rewitalizacja 
skweru przy ul. Bocznej 5 w 
Szczawnie-Zdro-
ju z nadaniem 
mu historycznej 
funkcji i wyglą-
du: wykonanie 
ścieżek, montaż 
elementów małej 
architektury (ław-
ki, kosze, tablice 
i n f o r m a c y j n e ) , 
nasadzenie krze-
wów i bylin, dla 

Szczawieński budżet 
obywatelski

uatrakcyjnienia miejsca odpo-
czynku idących na cmentarz, 
gości sąsiednich pensjonatów 
i mieszkańców - koszt brutto 
30.000 zł;

Sport dla geniuszy - zakup 
betonowego stołu do tenisa 
stołowego i ustawienie go na 
terenie kompleksu sportowe-
go przy ul. Słonecznej 1A w 
Szczawnie-Zdroju - koszt brut-
to 10 000 zł;

Street workout dla każdego. 
Szczawno-zdrój stawia na zdro-
wy tryb życia - uzupełnienie 
kompleksu sportowego przy 
ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-
-Zdroju o zestaw urządzeń do 
ćwiczeń workout - koszt brutto 
50 000 zł.

(KT)

Gmina Stare Bogaczowi-
ce pozyskała 5 642 072,38 zł 
do�nansowania z ZIT AW na 
wymianę źródeł ciepła, m.in. 
tzw. kopciuchów.

- Jesteśmy liderem pro-
jektu „Wymiana dotychcza-
sowych wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w domach jed-
norodzinnych i mieszkaniach 
w domach wielorodzinnych, 
na obszarze Gminy Czarny 
Bór, Gminy Miejskiej Kamien-
na Góra, Gminy Kamienna 
Góra, Gminy Stare Bogaczowi-
ce oraz Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój”. 
Łączna wartość projektu to aż 

8 128 553,40 zł! Bene�cjentami 
tych środków są: Gmina Stare 
Bogaczowice, Gmina Czarny 
Bór, Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój oraz 
Gmina Miejska Kamienna 
Góra, Gmina Kamienna Góra. 
Przed nami podpisanie sto-
sownej umowy, która będzie 
zwieńczeniem starań. Od tego 
momentu ruszy realizacja pro-
jektu, a o postępach związa-
nych z realizacją i o naborze 
wniosków będziemy informo-
wali na bieżąco – mówi Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(RED)

Miliony na wymianę 
pieców
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R E K L AMA

Mimo pandemii, bez za-
kłóceń przebiega realizacja 
inwestycji w Gminie Walim.

W Podlesiu trwa budowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych o nawierzchni tłucz-
niowej. Na zadanie to Gmina 
Walim otrzymała do�nanso-
wanie z budżetu województwa 
dolnośląskiego z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych: ze 
środków na ochronę, rekulty-
wację i poprawę jakości grun-
tów rolnych, w wysokości 69 
600 zł. Koszt inwestycji to kwo-
ta 382 136,15 zł. Droga połączy 
dwie drogi powiatowe – pro-
wadzącą z Olszyńca do Podle-
sia i z Wałbrzycha do Olszyńca. 
Zostanie wykonana w techno-
logii nawierzchni tłuczniowej.

Trwają prace zabezpieczają-
ce budynek przy ul. Kościuszki 

4 w Walimiu, w którym ma 
być nowa siedziba biblioteki 
oraz dom dziennego pobytu 
seniorów. Wykonane zostaną: 
wymiana dachu oraz prace 
rozbiórkowe i konstrukcyj-
ne - podbicie fundamentów, 
wymiana stropów, wykonanie 
szybu windowego. Zadanie s�-
nansowane będzie w całości z 
budżetu Gminy Walim.

Rozpoczęto też utwardza-
nie terenu przy Urzędzie Gmi-
ny w Walimiu. Pomiędzy drogą 
wojewódzką 383 w Walimiu a 
parkingiem przy Urzędzie Gmi-
ny Walim zostanie wykonana 
nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm. 
Koszt inwestycji - 146.250,60 
zł - s�nansowany będzie w ca-
łości ze środków Gminy Walim.

(AM)

Budują i remontują Poznaj mieszkańców 
terrariów
Centrum Obsługi Ruchu Tu-
rystycznego Akwarium w 
Zagórzu Śląskim zaprasza w 
najbliższą niedzielę - 25 paź-
dziernika - w godzinach 9.00 
- 17.00 na kolejne wyjątkowe 
wydarzenie, podczas które-
go prezentowani będą nie-
zwykli mieszkańcy terrariów. 
- Oprócz możliwości oglądania 
zwierząt, każdy odwiedzają-
cy CORT „Akwarium” będzie 
mógł poznać zasady aranżacji 
terrariów, dzięki pokazowi za-
kładania terrariów, poprowa-
dzonemu przez pracowników 
specjalistycznych sklepów zoo-
logicznych – zachęca Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Walimiu.

(WS)

W soboty krócej
W dwie ostatnie soboty paź-
dziernika Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Jugowicach (stacja 
PKP) będzie pracował krócej. 
- W dniach 24 i 31 października 
2020 r. PSZOK będzie czynny 
do godziny 11.00. Za utrudnie-
nia przepraszamy – mówią pra-
cownicy punktu w Jugowicach.

(RED)

To ogromne wyróżnienie 
i wielka radość dla turystycz-
nej Gminy Walim - zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
został uznany za najlepszy  
Produkt Turystyczny Roku 
2020!

- Tytuł ten nadaje zamkowi 
rangę ciekawego, wyróżniają-
cego się, wartego odwiedzenia 
miejsca w Polsce. Certy�kat 
godła Turystycznego Produktu 
Roku 2020 zamkowi Grodno 
w Zagórzu Śląskim przyznała 

kapituła czasopisma Forum 
Biznesu podczas Kongresu 
Turystyki Polskiej Świdnicy. 
Nobilitacja ta ogromnie pod-
nosi rangę średniowiecznego 
zamku Grodno i wskazuje, że 
obiekt ten, to wyróżniająca się 
atrakcja turystyczna, przyjazna 
turystom i dająca wiele możli-
wości na spędzenie w ciekawy 
sposób wolnego czasu – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

(AM)

Grodno Turystycznym 
Produktem Roku 2020

Ograniczenia 
w urzędzie
- W związku z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, 
zalecam ograniczenie do nie-
zbędnego minimum wizyt w 
Urzędzie Miasta w Jedlinie 
–Zdroju – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny – Zdroju. 
- Sprawy niewymagające oso-
bistego udziału prosimy zała-
twiać telefonicznie pod nume-
rami telefonów: 74 8422 215, 
748455216, 74 88 55 054, 74 88 
55 269, fax: 74 85 10 980, za po-
mocą środków komunikacji elek-
tronicznej (adres e-mail: urzad@
jedlinazdroj.eu) lub przez Elek-
troniczną Skrzynką Podawczą: 
EPUAP. Klienci obsługiwani są 
w godzinach pracy urzędu wy-
łącznie w biurze obsługi klienta. 
Przerwy na dezynfekcję biura są 
od godz. 10.45 do 11.00 oraz od 
godz. 13.00 do 13.15. Kasa czyn-
na jest w poniedziałki, środy w 
godz. 9.00 – 14.00, a w piątki w 
godz. 9.00 – 13.50. W biurze ob-
sługi klienta mogą przebywać 
jednocześnie tylko 2 osoby. Każ-
da osoba musi mieć założoną 
maseczkę i zdezynfekowane ręce 
– bezdotykowy dezynfekator 
znajduje się przy wejściu. Jeszcze 
raz zachęcam do korzystania z 
elektronicznej formy korespon-
dencji i płatności.

(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

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 

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...

Dwa medale mistrzostw 
Polski wywalczyły pięcio-
boistki Górnika Wałbrzych. 
Amelia Kielar z Jedliny-Zdro-
ju zdobyła złoty, a Martyna 
Sterenga z Wałbrzycha brą-
zowy krążek w rywalizacji do 
lat 16. Ich trenerem jest Grze-
gorz Banaszek.

- Niesamowite wyniki, siła 
i wola walki przy słabej po-
godzie. Nawet upadek nie 
przeszkodził naszej zdolnej 
zawodniczce w biegu po me-
dal! Gdy w trakcie imprezy o 
tak wysokiej randze, jaką są 
Mistrzostwa Polski w Wielo-
bojach i Sztafetach zawod-
nik bije swoje „życiówki”, 
nie świadczy to tylko o jego 
formie ale przede wszystkim 

o postawie i sile charakteru! 
Mamy charakterne dziewczy-
ny w #kopalniatalentów i nie-
samowitego trenera! – pod-
kreślają działacze LKS Górnik 
Wałbrzych.

Amelia Kielar jest uczenni-
cą VIII klasy Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego im. Janusza 
Korczaka w Jedlinie – Zdroju. 
Od dwóch lat trenuje lekko-
atletykę w LKS Górnik Wał-
brzych pod okiem trenera 
Grzegorza Banaszka. Sukces 
młodej lekkoatletki podczas 
mistrzostw Polski w Łodzi do-
ceniły władze uzdrowiskowej 
gminy - burmistrz Leszek Orpel 
złożył Amelii gratulacje i wrę-
czył upominek.

(RED)

Mistrzynie w wieloboju Nocna tułaczka 
w marcu
Zaplanowany na 24 paździer-
nika 2020 r. Rajd Górski Mie-
roszowska Nocna Tułaczka 
Górska został przeniesiony 
na marzec 2021 r. - W związ-
ku z dynamicznie rozwijającą 
się sytuacją w kraju, związaną 
z pandemią COVID-19, dla bez-
pieczeństwa waszego i naszego 
postanowiliśmy przenieść rajd 
na 20-21.03.2021 r. Jednocześnie 
informujemy, że wniesione opła-
ty będą przeniesione na nowy 
termin imprezy. Uczestnicy, któ-
rzy z różnych przyczyn nie będą 
mogli wystartować w rajdzie 
w nowym terminie będą mogli 
do 26.02.2021 r. pisemnie (Mes-
senger lub e-mail: mck@mck.
pl) zwrócić się z prośbą o zwrot 
opłaty startowej – mówi Igor Hof-
fman, dyrektor Mieroszowskie-
go Centrum Kultury.

(RED)

Charytatywny Bieg 
Niepodległości
W Święto Niepodległości od-
będzie się kolejny bieg cha-
rytatywny dla wałbrzyskiego 
hospicjum. - Jeśli nie będzie 
dodatkowych obostrzeń, które 
uniemożliwią zorganizowanie 
imprezy biegowej, to rywalizacja 
tym razem rozegra się na uro-
czych trasach Trójgarbu. Start 
11 listopada o godzinie 11:00 
znad Zalewu w Starych Boga-
czowicach. W tym roku dostęp-
na będzie również rekreacyjna 
trasa Nordic Walking. Dystans 
każdego biegu to 11 kilometrów. 
Limit uczestników w tym roku to 
tylko 200 osób, a zapisy są pro-
wadzone na stronie: http://www.
pomiarownia.pl/zapisy.html - 
mówi Renata Wierzbicka, prezes 
Polskiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej w Wałbrzychu.

(IL)

Gmina Walim sportem 
stoi. To tu rozgrywane są 
wyścigi samochodowe, ro-
werowe, nie brakuje także 
wydarzeń dla miłośników 
biegania. W bardzo trudnych 
warunkach atmosferycz-
nych, na starcie połączonych 
imprez V Walimskiego Pół-
maratonu Górskiego i I Ma-
ratonu, stanęło ponad 150 
uczestników.

Na zawodników z różnych 
zakątków Polski (m.in. Szcze-
cin, Płock, Człuchów, Jaworzno, 
Opole, Poznań) oraz z dalekiej 
Italii, czekała bardzo skompli-
kowana górska trasa, morder-
cze podbiegi i niebezpieczne 
kamieniste zbiegi, dodatkowo 
utrudnione ogromną ilości 
wody, błota i śliskich kamieni. 
Trasa poprowadzona została w 

masywie Wielkiej Sowy. I choć 
pogoda nie dopisała, a trasa 
nie należała do łatwych, trud 
rekompensowała świetna at-
mosfera wśród uczestników i 
organizacja zawodów.

Na mecie półmaratonu, z 
czasem 1:25:17 pierwszy po-
jawił się Andrzej Witek z Mir-
kowa, pobijając jednocześnie 
rekord trasy o ponad 4 minuty. 
Kolejno na metę przybyli: Ja-
cek Sobas z Wrocławia i Prze-
mysław Marciniak z Prudnika. 
Zmagania kobiet wygrała 
Anna Lulis z czasem 02:00:55, 
która wyprzedziła Iwonę Kulik 
z Kudowy Zdroju i Aleksandrę 
Barańską z Wrocławia. I Wa-
limski Maraton Górski wygrał 
Włoch Christian Terzoni z cza-
sem 03:44:45 przed Dawidem 
Lulisem z Wrocławia i An-

drzejem Kowalikiem z Opola. 
Wśród kobiet pierwsza na me-
cie maratonu pojawiła się Ka-
mila Okoń z Prudnika, z czasem 
04:59:14. W zawodach udział 
wzięły również dwie mieszkan-
ki Gminy Walim: Justyna Sidor 
i Magdalena Kawaler-Juszczyk.

Organizatorami półmarato-
nu byli: Stowarzyszenie Walim 
na Żądanie, Centrum Sportu i 
Rekreacji w Walimiu, imprezę 
wspiera również od samego 
początku Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu.

- Dziękuję wszystkim za po-
moc, także sponsorom i wo-
lontariuszom, bez których nie 
udałoby się zorganizować tej 
imprezy – mówi Aleksander 
Sobieraj ze Stowarzyszenia 
Walim na Żądanie.

(AM)

V Walimski Półmaraton Górski



Czwartek, 22 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

zł (nr: 2649) , (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33 

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

(5) 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 –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

R E K L AMA

Sprzedam
mieszkanie 

po remoncie: 35,5 m kw., 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, balkon, 4 piętro, 
winda. Wałbrzych - Podzamcze, 

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

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 

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na sprzedaż  
mieszkanie o pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, 2 alkowy, łazienka z WC. 
Ogrzewanie gazowe. Cena: 89 000 
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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


