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Wszystkim Klientom, Współpracownikom
i Sympatykom naszej � rmy,

życzymy pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, 

która sprawi, że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.

UBEZPIECZENIA - WSZYSTKIE NA 10 RAT !!!
Tel. 666 184 888 lub 74 307 0 307

Dodatkowy rabat 
świąteczno - noworoczny 

R E K L A M A

Gmina przejmie 
uzdrowisko? Czytaj na str. 2

Radosnych świąt 

i lepszego roku 

życzy Zespół Tygodnika DB 2010
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Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Sąsiadom, 

Przyjaciołom, Znajomym
oraz Braci Górniczej

za okazaną pomoc, współczucie 
i udział w pogrzebie

śp. RYSZARDA 
BIENIASIEWICZA

składają 
żona Irena Bieniasiewicz 

z dziećmi i wnukami

  

BEZ KREDYTU OD NAS NIE WYJDZIESZ!

DECYZJA W 5 MINUT!
 575-194-115   787-452-596

POŁĄCZYMY
TWOJE KREDYTY
W JEDEN Z NISKĄ

RATĄ

ZAJĘCIA KOMORNICZE 
TO NIE PROBLEM

SPRAWDŹ NAS!!!

BEZ BIK
NA OŚWIADCZENIE

SZYBKA WYPŁATA
ŚRODKÓW- 24 H

MINIMUM 
FORMALNOŚCI

NIE POBIERAMY ŻADNYCH 
DODATKOWYCH OPŁAT

  

Władze Gminy Jedlina-
-Zdrój chcą przejąć od Sa-
morządu Województwa 
Dolnośląskiego obiekty sana-
toryjne położone w tej miej-
scowości, które teraz należą 
do Uzdrowisko Szczawno – 
Jedlina S.A. Burmistrz Leszek 
Orpel wystosował w tej spra-
wie pismo do marszałka wo-
jewództwa Cezarego Przybyl-
skiego.

- W związku z propozycją 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego zawartą w Oświad-
czeniu Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, które ukazało 
się 02.12.2020r. na o�cjalnej 
stronie internetowej Uzdrowi-
ska Szczawno-Jedlina S.A. w 
sprawie Uzdrowiska Szczaw-
no–Jedlina S.A o możliwości 
„przejęcia przez gminę w dro-
dze darowizny od Samorządu 
Województwa Spółki z zastrze-
żeniem, że utrzymane zosta-
nie prowadzenie działalności 
uzdrowiskowej”. Gmina Jedlina 
– Zdrój wyrażą wolę bezzwłocz-
nego przystąpienia do rozmów 
o przejęciu w drodze darowi-
zny jedlińskiej części przedsię-
biorstwa Uzdrowiska Szczaw-
no-Jedlina S.A. przez Gminę 
Jedlina-Zdrój na własność i do 
prowadzenia. Jednocześnie 

informuję, że zwróciłem się już 
z wnioskiem do Przewodniczą-
cej Rady Miasta Jedlina-Zdrój o 
zwołanie w najbliższych dniach 
sesji Rady Miasta, na której 
rozpatrywany będzie projekt 
uchwały zobowiązujący oraz 
upoważniający Burmistrza 
Miasta Jedlina – Zdrój do na-
tychmiastowego rozpoczęcia 
i niezwłocznego s�nalizowa-
nia działań celem przejęcia 
na własność przez Gminę Je-
dlina – Zdrój jedlińskiej części 
przedsiębiorstwa Uzdrowiska 
Szczawno-Jedlina S.A. 

Dlatego też proszę o pilne 
wyznaczenie terminu oraz de-
legowanie osób do przeprowa-
dzenia szczegółowych ustaleń 
w tym przedmiocie. Jesteśmy 
gotowi i zawsze byliśmy do dy-
namicznego przejęcia przed-
siębiorstwa uzdrowiskowego 
do prowadzenia, w obliczu ak-
tualnego kryzysu uzdrowisko-
wej spółki to najlepsze i jedyne 
rozwiązanie – napisał burmistrz 
Leszek Orpel.

Radni popierają
10 grudnia 2020 r., podczas 

sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój, 
rajcy podjęli uchwałę w spra-
wie deklaracji poparcia planów 
przejęcia przez Gminę Jedlina 

Gmina przejmie uzdrowisko?

mistrz Miasta Jedlina-Zdrój w 
wezwaniu z dnia 6 maja 2020 
r. zaproponował Spółce skorzy-
stanie z ulg w spłacie zobowią-
zań podatkowych warunkując 
je przedłożeniem wymaganych 
dokumentów �nansowych 
obrazujących trudną sytuację 
�nansową Spółki w okresie pan-
demii. 

W odpowiedzi wnioskodaw-
ca nie był zainteresowany taką 
formą pomocy ze strony Bur-
mistrza i nie przedłożył żadnych 
dokumentów �nansowych. Dla-
tego też w myśl ustawy Ordyna-
cja podatkowa pozostawiono 
wniosek bez rozpatrzenia. Po-
tencjalne umorzenie za okres 
IV-V 2020r. wynosić mogło 
15.436,00 zł.

Kolejne pismo w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieru-
chomości Spółka złożyła w dniu 
13 listopada 2020r. – wniosek 
obejmował miesiące XI i XII 
2020r. Jednocześnie Spółka 
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina 
S.A.” dokonała zapłaty podatku 
od nieruchomości za miesiąc 
listopad 2020 r. w wysokości: 
7.715,00 zł powodując bez-
przedmiotowość wniosku. Przy-
pomnę, że nie ma możliwości 
umorzenia kwoty już wpłaconej. 
Rata podatku od nieruchomości 
za grudzień 2020 r., mająca ter-
min płatności 15 grudnia 2020 
r., na dzień złożenia wniosku nie 
stanowiła zaległości podatko-
wej, nie mogła z mocy ustawy 
podlegać uldze podatkowej.

Nadmieniam również, że 
Spółka „Uzdrowisko Szczaw-
no-Jedlina S.A.” wielokrotnie 
zwracała się do Burmistrza Mia-
sta Jedlina-Zdrój jako organu 
podatkowego z wnioskami o 
przyznanie ulg w spłacie zobo-
wiązań podatkowych z tytułu 
podatku od nieruchomości. 
Każdy z poprawnie złożonych 
wniosków (bądź uzupełnionych 
po wezwaniu strony do uzupeł-
nienia braków) był rozpatrzony 
przez Burmistrza Miasta po-
myślne dla Spółki. 

Nie przyznawanie ulgi w 
spłacie zobowiązań podatko-
wych następowało wyłącznie z 
powodu ignorancji przepisów 
podatkowych i niechęci do 
przedstawiania prawem wy-
maganych dokumentów �nan-
sowych obrazujących sytuację 
�nansową Spółki.

W zakresie pobranej opła-
ty za zajęcie pasa drogowego

Opłatę za zajęcie pasa dro-
gowego przy Placu Zdrojowym 
nr 8 w Jedlinie-Zdroju naliczono 
na wniosek Uzdrowiska Szczaw-
no-Jedlina w miesiącu grudniu 
2018 r. Zajęcie dotyczyło jezd-
ni o powierzchni 396,00 m² 
oraz chodnika o powierzchni 
60,00 m². Opłata została nali-
czona zgodnie z Uchwałą Nr 
XVIII/93/04 Rady Miasta Jedlina-
-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 
roku, w sprawie wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych. Przedmiotowa 
uchwała nie upoważnia Burmi-
strza Miasta do odstąpienia od 
naliczenia opłaty za zajęcia pasa 
drogowego. Wartość naliczonej 
opłaty wyniosła 6.456,00 zł.

Nie skierowano ze strony 
Spółki wniosku o umorzenie 
powyższej opłaty. Pragnę do-
dać również, że przez ponad pół 
roku mieszkańcy i kuracjusze 
nie korzystali, w obawie o swo-
je bezpieczeństwo, z chodnika 
biegnącego wzdłuż spalonego 
budynku tzw. Teresy II. Zabez-
pieczenie budynku w ocenie 
użytkowników stwarzało oba-
wy kolejnej katastrofy budow-
lanej, zwłaszcza, że przy inten-
sywnych wiatrach na chodnik 
spadały drobne elementy, kon-
strukcji. Gmina rozumiejąc trud-
ną sytuację Spółki nie zamykała 
chodnika co wiązałoby się z ob-
ligatoryjnym naliczeniem opłat 
za jego zajęcie przez ten czas.

W zakresie inwestycji, bu-
dowy i rozbudowy oraz po-
prawy infrastruktury uzdro-
wiskowej

W ramach prowadzonych w 
latach 2012 - 2019 prac związa-
nych z poprawą infrastruktury 
uzdrowiskowej Gmina dokona-
ła szeregu inwestycji, m.in.:

- modernizacji i przebudowy 
ciągu spacerowego Al. Niepod-
ległości,

- rewitalizacji Parku Połu-
dniowego wraz z promenadą,

- rewitalizacji Parku Północ-
nego (ul. Piękna, Park Różany), 

- modernizacji terenu przy 
uzdrowiskowej pijalni wód mi-
neralnych w Parku Zdrojowym 
i Pl. Zdrojowym,

- zbudowano przystanek 
rekreacyjny na szlaku Tury-
styczno-Rekreacyjnym w Jedli-
nie-Zdroju wraz z przebudową 
Słonecznej Promenady - zaku-
piono łącznie 20 urządzeń do 
siłowni terenowej,

- zaadaptowano pawilon 
handlowo-usługowy na kiosk 
informacji turystycznej przy ul. 
Sienkiewicza 1,

- zbudowano Halę Spacero-
wą wraz z zapleczem. 

W ramach projektu rewita-
lizacji przestrzeni publicznej i 
niezagospodarowanych po-
dwórek w uzdrowiskowej czę-
ści miasta Jedlina-Zdrój zago-
spodarowano teren zbiegu ulic 
Sienkiewicza-Lipowa, zbudo-
wano miejsca postojowe przy 
ul. Lipowej, zmieniono oświe-
tlenie uliczne. Zrewitalizowano 
teren wraz z budową parkingu 
przy Domu Zdrojowym, zbudo-
wano chodnik łączący parking 
przy ul. Lipowej z parkingiem 
przy Domu Zdrojowym. Po-
wstał nowy parking i schody 
przy Pl. Zdrojowym 6. Zmoder-
nizowano Aleję Niepodległości 
poprzez ułożenie nawierzchni z 
granitu, zagospodarowano po-
bocza wzdłuż ulicy Sienkiewi-
cza oraz utwardzono ścieżki od 
tzw. „Słonecznej promenady” 
do parku linowego. 

Wszystkie te inwestycje, na 
które gmina wydatkowała w 
ostatnich latach około 20 mln 
zł, miały na celu podniesienie 
atrakcyjności Uzdrowiska z ko-
rzyścią dla Spółki Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina S.A. – pod-
kreśla skarbnik miasta.

(RED

– Zdrój jedlińskiej Części przed-
siębiorstwa uzdrowiskowego 
od Uzdrowiska Szczawno – Je-
dlina S.A.

Skarbnik wyjaśnia
Do marszałka województwa 

zostało także wysłane wyja-
śnienie Skarbnika Miasta Jedli-
na-Zdrój Marzeny Wróbel, do-
tyczące działań Gminy Jedlina 
- Zdrój na rzecz spółki Uzdrowi-
sko Szczawno – Jedlina:

W zakresie ulg w podatku 
od nieruchomości

Informuję, że w miesiącu 
kwietniu br. Spółka „Uzdro-
wisko Szczawno-Jedlina S.A.” 
złożyła wniosek w sprawie cyt. 
„zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości za okres IV-VI 2020 
r., na podstawie uchwały Rady 
Miasta Jedlina-Zdrój”. Bur-
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Szanowni Państwo, 

być może w tym roku zabraknie 
przy wigilijnym stole ukochanych Osób, 
być może śpiew kolęd będzie mniej 
donośny, a domowa krzątanina 
mniej radosna. 
Nie pozwólmy jednak, 
by ten niełatwy czas wyciszył w nas 
to co najcenniejsze - 
miłość, troskę o najbliższych, 
radość z najmniejszych rzeczy, 
a Nowy Rok dał nadzieję 
na powrót do zwykłej, 
ale jednak wyczekiwanej codzienności. 

 Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Senator RP 

R E K L A M A R E K L A M A

1. Anna Cieśla
2. ACTIV Sp. z o. o. - Prezes Adrian Wyrwiński
3.  Anna Jedynak
4.  Jarosław Kowalczyk - Biegające Anioły Hospicjum
5.  Ksiądz Krzysztof Iskiar
6.  Księżna Marie Elisabeth von Pless
7.  Doktor Konrad Kudłacik
8.  Danuta Lulkowska - Zakład Krawiecki Anielcia
9.  Daniel Łopotyński - Zakład Remontowo- Budowlany 

Trzebieszowice
10.  Monika Maciewicz - Schiver Polska
11.  Mirosław Lech - Bieg Mikołajowy 2019
12.  Mateusz Mykytyszyn
13. Ksiądz Witold Baczyński - Para�a pw. św. Józefa Robotnika 

w Wałbrzychu
14.  Doktor Paweł Pyka
15.  Wojciech Sury
16.  Doktor Alina Szymczyk
17.  Michał Dworczyk - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
18.  Arkom Group
19.  Annmar P.P.H.U - Bogusław Brejtfus
20. Aryzt Polska Sp. z o.o. Stzregom
21.  B1 - Dyrektor Jarosław Rado
22.  Przedszkole Bajkolandia Wałbrzych
23.  Camela S.A.
24.  Szkoła Fundacji Clever
25.  Gmina Stare Bogaczowice
26.  International Produkction
27.  Invest Park Development
28.  Invest Park Sp. z o.o.

29.  Laboratorium Dentystyczne - Małgorzata Wieciech, 
Tomasz Augustyn

30.  Martes Sport
31.  Mieroszowskie Centrum Kultury/ Sekcja Rękodzilenicza 

- koordynator Ilona Henko
32.  Nadleśnictwo Świdnica- Nadleśniczy Roman Bereźnicki
33.  NSK Steering Systems
34.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

– Prezes Franciszek Waśniowski
35.  Fundacja PFR
36.  Polfa Tarchomin S.A - Prezes Jarosław Król
37. Polst Sp. z o.o.
38. Radni Boguszowa-Gorc
39. Kosin JFK Group Faroe- Islands
40.  Sansswis Polska Sp. z o.o. - Prezes Łukasz Wagner
41 . Sirbud - Minari- Dorota Barańska, Daniel Sip
42.  Solidarność Wrocław
43.  Staropolanka - Prezes Łukasz Surażyński
44.  Starostwo Powiatowe Wałbrzych
45.  Szkoła Muzyczna w Wałbrzychu
46.  Cukiernia Krystyna i Mieczysław Świerczyńscy
47.  Toyota Tsusho
48.  Pracownia Ulka Urszula Nowicka
49.  Urząd Miasta Boguszów- Gorce
50.  Zakłady Koksownicze Victoria S.A. - Prezes Wojciech Maj
51.  Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej
52.  Centrum Zieleni- Ogrodnictwo Wojnowscy S.C.
53.  WOK Wałbrzych - Karolina Jefmańska
54.  Zajezdnia Autobusowa Wałbrzych
55.  Firma ZBJ Sp. z o.o Piotr Juś oraz Piotr Zakryb

Anioły Hospijum 2020
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu, 

jak co roku, podziękowało osobom, �rmom oraz instytucjom 
za wsparcie Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Wałbrzychu. 

Wszyscy pomagający wałbrzyskiemu hospicjum otrzymają statuetki 
Anioła Hospicjum.

- Nadzieja bierze mnie w 
ramiona i trzyma w swoich 
objęciach, ociera łzy i mówi, że 
dziś, jutro, za dwa dni wszystko 
będzie dobrze, a ja jestem na 
tyle szalona, że ośmielam się w 
to wierzyć - napisała Tahereh 
Ma�. Nadzieja to nieodłączny 
element życia każdego czło-
wieka, szczególnie człowieka, 
któremu życie dostarcza tylu 
trosk i zmartwień, że funkcjo-
nowanie bez niej byłoby po 
prostu niemożliwe. Dla wszyst-
kich podopiecznych naszego 
wyjątkowego hospicjum na-
dzieja to lek i siła do trwania 
pomimo wszystko. Nadzieja 
to lek, którego działanie jest 
możliwe tylko dzięki otwartym, 
empatycznym i życzliwym oso-
bom, które - pomimo trudnych 
dla wszystkich warunków, w 
jakich wszyscy funkcjonujemy - 
dzielą się tym, co posiadają naj-

Anioł Hospicjum 2020

lepszego z innymi 
– mówi Renata 
Wierzbicka, pre-
zes Polskiego To-
warzystwa Opieki 
Paliatywnej w 
Wałbrzychu.

Tradycyjnym 
podziękowaniem 
dla wszystkich 
osób o otwartych 
sercach i umy-
słach, wszystkich �rm i insty-
tucji istniejących nie tylko dla 
siebie, stały się - wręczane każ-
dego roku podczas uroczystej 
gali - Anioły Hospicjum.

- I chociaż w tym roku nie 
spotkamy się wszyscy razem 
podczas o�cjalnej uroczysto-
ści, to jednak anielskie skrzydła 
dobroci nie zostały złożone, 
nadal szeroko rozpostarte otu-
lają podopiecznych naszego 
hospicjum. Wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego, by na-
dzieja podopiecznych, ale też 
całego zarządu oraz pracowni-
ków i wolontariuszy Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej oddział w Wałbrzychu nie 
zgasła dziękujemy, a Anioły 
Hospicjum 2020 bez prze-
szkód dotrą do każdego, kto w 
tym roku to wyjątkowe miano 
otrzymał – podkreśla Renata 
Wierzbicka.

(RED)



Czwartek, 17 grudnia 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 A M A

CHOINKI ŻYWE
* ŚWIERK 

I JODŁA KAUKASKA
* CIĘTE I W DONICACH
* Z DOWOZEM 

DO KLIENTA (gratis)

TEL. 605 062 642
Wałbrzych, 
ul. Armii Krajowej 5a
(za stacją paliw CircleK)

I JODŁA KAUKASKA
CIĘTE I W DONICACH
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA (gratis)(gratis)

TEL. 605 062 642

ul. Armii Krajowej 5a
(za stacją paliw CircleK)

TANIO!

R E K L A M A

życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Wałbrzychu

Pełnych ciepła, spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiary, siły i energii 

do realizacji planów 

w Nowym 2021 Roku

R E K L A M A

Często zdarza się, zwłasz-
cza w nowym budownictwie, 
że wraz z zakupem miesz-
kania dokonuje się zakupu 
prywatnego miejsca parkin-
gowego. Czasem takie miej-
sce parkingowe jest przed-
miotem osobnego prawa 
własności, a czasem prawa 
do wyłącznego korzystania z 
oznaczonej części nierucho-
mości wspólnej. Takie pry-
watne miejsce parkingowe, 
jak każda inna własność, pod-
lega ochronie prawnej. Stale 
rosnący niedobór miejsc par-
kingowych, zwłaszcza w cen-
trach miast, skutkuje – nieste-
ty - często pojawiającym się 
problemem zajęcia cudzego 
miejsca parkingowego. Jakie, 
prawne, możliwości działania 
ma właściciel bezprawnie za-
jętego miejsca parkingowe-
go?

W pierwszej kolejności na-
leży ustalić, na jakiego rodzaju 
terenie znajduje się nasze miej-
sce parkingowe. Należy, więc 
sprawdzić jak teren danego 
osiedla (lub parkingu) oraz jak 
zostały oznakowane znajdują-
ce się na nim prywatne miej-
sca parkingowe. Prawidłowe 

oznakowanie obszaru, umożli-
wiające podjęcie działań przez 
policję lub straż miejską, wyma-
ga: 1) oznakowania terenu jako 
„strefa zamieszkania” albo „stre-
fa ruchu”, 2) znaku z informa-
cją, że miejsca parkingowe są 
prywatne oraz, że zaparkowany 
pojazd zostanie odholowany na 
koszt właściciela. Wystarczające 
jest umieszczenie oznakowa-
nia o możliwości odholowania 
w widocznym miejscu, by było 
wiadomo, że dotyczy on miejsc 
znajdujących się na danym 
obszarze, np. przy wjeździe na 
osiedle lub osiedlowy parking. 
Jeżeli osiedle lub parking są w 
taki sposób oznakowane, to 
właściciel prywatnego miejsca 
parkingowego może zgłosić 
zajęcie jego miejsca na policji 
lub straży miejskiej. Osobie par-
kującej pojazd pomimo zakazu 
grozi odholowanie pojazdu na 
koszt właściciela oraz grzywna 
w wysokości od 20 do 5000 zło-
tych albo nagana.

Co jednak w sytuacji, gdy 
brak jest oznakowania umożli-
wiającego służbom odholowa-
nie pojazdu zaparkowanego 
na cudzym, prywatnym miej-
scu parkingowym?

Tu już sytuacja nie jest, nie-
stety, ani szybka, ani prosta do 
rozwiązania. Właściciel zaję-
tego miejsca nie ma możliwo-
ści wyegzekwowania swoich 
praw z pomocą policji czy stra-
ży miejskiej. Nie ma również 
prawnej możliwości zlecenia 
prywatnej �rmie odholowa-
nia pojazdu zajmującego jego 
miejsce. Przepisy ustawy o ru-
chu drogowym wskazują, że 
dyspozycję przemieszczenia 
lub usunięcia pojazdu z drogi 
może wydać wyłącznie poli-
cjant, strażnik gminny (miejski) 
lub osoba dowodząca akcją 
ratowniczą. Za bezprawne 
działanie właściciel zajętego 
miejsca sam może ponieść od-
powiedzialność czy to karną 
czy cywilną.

Jak należy postępować, by 
nie narobić samemu sobie kło-
potów?

W pierwszej kolejności 
warto, mimo wszystko, zawia-
domić policję lub straż miej-
ską. Może się, bowiem okazać, 
że interwencja służb będzie 
możliwa i konieczna z uwagi 
na potrzebę uniknięcia zagro-
żenia bezpieczeństwa osób. 
Taką sytuację przewidują 

Prawo w pigułce: zajęcie cudzego miejsca 
parkingowego

przepisy prawa o ruchu drogo-
wym. Jeżeli usunięcie pojazdu 
nie będzie na tej podstawie 
możliwe, to właścicielowi za-
jętego miejsca parkingowego 
pozostaje jedynie założenie 
sprawy cywilnej związanej 
z ochroną swojej własności. 
Niestety, roszczenia cywilne 
dochodzone są sądownie, co 
wiąże się nie tylko z koniecz-
nością wstępnego poniesie-
nia kosztów, ale głównie z 
długotrwałością postępowa-
nia cywilnego. Postępowanie 
sądowe raczej nie pomoże, 
gdy doszło do jednorazowe-
go, krótkotrwałego zajęcia 
cudzego miejsca parkingowe-
go. Może jednak okazać się 
skutecznym orężem, gdy do 
zajęcia miejsca parkingowego 
dochodzi częściej lub zajmuje 
je wciąż ta sama, nieuprawnio-
na, osoba.

Warto też pamiętać, że w 
każdym przypadku właści-
cielowi prywatnego miejsca 
parkingowego, przysługuje 
roszczenie o wynagrodzenie 
za bezumowne korzystanie z 
jego własności. Niestety, rów-
nież i to roszczenie jest rosz-
czeniem cywilnoprawnym. 

Lepiej, więc będzie zapobiegać 
zajmowaniu swojego miejsca 
parkingowego przez osoby 
nieuprawnione. Można to zro-
bić poprzez ustawienie trwa-
łych zabezpieczeń, w postaci 
słupków lub blokad na swoim 
miejscu parkingowym.

***
Z okazji zbliżających się 

świąt Bożego Narodzenia, ży-

czę Czytelnikom Tygodnika 
DB2010 - w imieniu całego 
Zespołu Kancelarii Czwakiel 
i Wspólnicy - wesołych i spę-
dzonych w gronie rodzinnym 
świąt oraz szczęśliwego, peł-
nego zdrowia, radości i nadziei 
Nowego Roku.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Głuszyca ul. Kłodzka 8 

tel. 882 068 300, 660 747 567
e-mail:info@zolnieruk.pl,www.zolnieruk.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2021

przesyłam w imieniu własnym i pracowników 
Centrum Nieruchomości i Transportu 

serdeczne życzenia wszelkich pomyślności.

Beata Żołnieruk

R E K L A M A

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia. 

Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu osobistym 

i zawodowym 
życzy

Mirosław Lubiński
Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

R E K L A M A

Ubiorą choinkę
• Zapraszamy uczniów do 
wzięcia udziału w ozdabia-
niu choinki przed ratuszem w 
Boguszowie  - Gorcach. Wy-
konajcie ozdoby choinkowe 
dowolną techniką. Istotne 
jest, aby były trwałe, ponie-
waż będą wisieć na zewnątrz. I 
trzeba pamiętać, by posiadały 
uchwyty do zawieszenia. Na 
prace czekamy do 21 grudnia 
2020 r. - należy je dostarczyć 
do szkoły swojemu wycho-
wawcy. Na każdego kto weź-
mie udział w akcji czeka słodka 
niespodzianka – mówią orga-
nizatorzy akcji.

Wolna Wigilia
• 24 grudnia 2020 r. czwartek 
(Wigilia) – Urząd Miejski w Bo-
guszowie – Gorcach rząd bę-
dzie nieczynny. Natomiast 31 
grudnia 2020 r. czwartek (Syl-
wester ) - urząd będzie czynny 
w godz. od 7:30 do 14:00, a 
interesanci będą przyjmowani 
od godz. 9:00 do 13:00.

Zagra WOŚP
• Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie Gorcach od kilkunastu lat 

działa na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.
- Ta edycja jest dla wszystkich 
dużym wyzwaniem. Wszyscy 
musieliśmy i nadal musimy 
odnajdywać się w nowej sytu-
acji, w nowej rzeczywistości. 
Styczniowy Finał WOŚP bę-
dzie na pewno inny niż do tej 
pory. Ale inny nie znaczy gor-
szy… i mam nadzieję, że my – 
mieszkańcy Boguszowa-Gorc 
udowodnimy, że nasze miasto 
wybrukowane jest tysiącami 
„Wielkich serc”. MBP-CK prosi 
zatem o obserwowanie, udo-
stępnianie i lajkowanie strony 
poświęconej WOŚP: https://
www.facebook.com/Bibliote-
kazWOSP. Zachęcamy również 
do udziału w pojawiających 
się na stronie licytacjach oraz 
do drobnych wpłaty na e-skar-
bonkę sztabu i naszych wolon-
tariuszy: https://eskarbonka.
wosp.org.pl/3yjtz9 - podkre-
ślają przedstawiciele sztabu 
WOŚP w Boguszowie – Gor-
cach.

Poprawiają komunikację
•  W związku ze stanem pande-
mii i ograniczonym dostępem 
do budynków instytucji pu-

Raport 
z Boguszowa - Gorc

blicznych, aby lepiej poznać 
problemy i potrzeby miesz-
kańców, oddałem do dyspo-
zycji specjalną urnę, która 
stanęła w Rynku. Jej zadaniem 
jest usprawnienie komunikacji 
pomiędzy urzędem a miesz-
kańcami – mówi Krzysztof 
Kumorek, który pełni funkcję 
burmistrza Boguszowa-Gorc. 

Urna stanęła w miejscu mo-
nitorowanym przez kame-
ry miejskie, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo 
umieszczanych w niej infor-
macji. Pomysłodawcy liczą na 
aktywny udział mieszkańców 
w budowaniu przyszłość mia-
sta.

(WK)

12-13 grudnia to dni �-
nału Szlachatnej Paczki. 
„Weekend Cudów” odbył się 
między innymi w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym 
Witold w Boguszowie - Gor-
cach i Miejskim Domu Kultu-
ry w Świebodzicach.

Szlachetna Paczka to ogól-
nopolski projekt pomocy ro-
dzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, 
realizowany przez Stowarzy-
szenie Wiosna.

- W tym roku w Boguszo-
wie-Gorcach 50 darczyńców 
wsparło 63 rodziny. Serdecz-
nie dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym w tę wspaniałą 
inicjatywę w naszym mieście 
– powiedział pełniący funkcję 
burmistrza miasta Krzysztof 
Kumorek, który wręczył dar-
czyńcom drobne upominki.

Dzięki zaangażowaniu 
świebodzickich wolontariuszy, 
uśmiech zagości na twarzach 

kilkudziesięciu rodzin z gmin 
Świebodzice i Dobromierz. W 
tę piękną akcję włączył się tak-
że zespół pracowników Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach, 
którego działania koordynował 
zastępca burmistrza miasta To-
biasz Wysoczański przy wsparciu 
burmistrza miasta Pawła Ozgi.

- Pracownicy przekazali 
prywatne środki �nansowe na 
ten cel, za co zakupione zosta-
ły niezbędne rzeczy. Ponadto 
jedna z pracownic przekazała 
12 kołder oraz piękny komplet 
pościeli. Cieszymy się bardzo, 
że mogliśmy dołożyć sym-
boliczną cegiełkę do tej akcji 
i chętnie zostaliśmy przyjęci 
do grona darczyńców – pod-
kreślił podczas kameralnego 
spotkania w MDK Świebodzice 
burmistrz Paweł Ozga, który 
podziękował wszystkim wo-
lontariuszom za ich zaangażo-
wanie, empatię, wielkie serca.

(RED)

Weekend cudów
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- Gmina Czarny Bór w ostat-
nim czasie wykonała kilka 
inwestycji drogowych, na któ-
rych do�nansowanie otrzyma-
ła z samorządu województwa. 
Dziękuję Wicemarszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorzowi Macko za ogrom-
ną aktywność w regionie oraz 
zrozumienie potrzeb miesz-
kańców gminy Czarny Bór 
– mówił Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór podczas o�-
cjalnego otwarcia drogi trans-
portu rolnego Czarny Bór – Bo-
równo - Witków.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali: wicemar-
szałek Grzegorz Macko, wójt 
Adam Górecki, sołtysi sołectw 
Czarny Bór i Witków, a także 
przedstawiciele wykonawcy in-
westycji, projektanta i inspek-
tora nadzoru. 

- Ta inwestycja, podobnie 
jak drogi w Witkowie i Jacz-
kowie, otrzymała do�nanso-
wanie z dotacji na ochronę, 
rekultywację i poprawę jakości 

działam! Fajnie, że przyjechał 
i obiecał, że za rok też nas tak 
odwiedzi.

Organizatorzy przyznają, że 
było to wyzwanie logistyczne. 
Mikołaj rozdał blisko 500 pre-
zentów, a do każdego dziecka 
dotarł osobiście w miejsce za-
mieszkania. Wszystko odbyło 

się zgodnie z planem, dzięki 
sprawnej współpracy Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starych Bogaczowi-
cach, �rmy Co-Art. oraz sołty-
sów i rad sołeckich.

(IL)

Mikołaj inny niż wszystkie Remonty z do�nansowaniem
Spotkanie z Mikołajem to 

wieloletnia tradycja w Gmi-
nie Stare Bogaczowice. W 
tym roku pandemia nie po-
zwoliła na jego organizację, 
ale Mikołaj poradził sobie z 
tym problemem i dotarł do 
wszystkich dzieci w gminie.

Aby odwiedzić każde so-
łectwo w Gminie Stare Boga-
czowice, a jest ich 8, Mikołaj 
potrzebował 4 dni. Zamiast sań 
był wóz strażacki, a zamiast re-
niferów były konie mechanicz-
ne. Pracowite elfy z Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego w Starych Bogaczowi-
cach czuwały, aby prezenty tra-
�ły do wszystkich dzieci i były 
przekazane bezpiecznie, zgod-
nie obowiązującymi zalecenia-
mi.

- Już z daleka słyszałem, że 
Mikołaj jedzie. Jeszcze nigdy 
nie przyjechał pod mój dom! - 
powiedział 5 letni Krzysztof, a 
jego koleżanka Kasia dodała:

 - Ja takiego Mikołaja, w wo-
zie strażackim jeszcze, nie wi-

gruntów rolnych z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Wartość prac 
na drodze Czarny Bór - Borów-
no - Witków wyniosła ponad 
970 000 zł, przy do�nansowa-
niu na poziomie 346 200 zł. 
Przebudowa drogi w Jaczkowie 
pochłonęła kwotę ponad 90 
000 zł, przy do�nansowaniu 30 
240 zł. Odbudowę drogi w Wit-
kowie (naprzeciw remizy stra-

żackiej), która prowadzi w kie-
runku masywu Trójgarbu, udało 
się zrealizować za kwotę ponad 
414 000 zł, przy wsparciu w wy-
sokości 159 000 zł. Uśredniając, 
realizacja powyższych inwesty-
cji odbyła się przy  do�nanso-
waniu ze środków zewnętrz-
nych na poziomie ponad 35% 
wartości całkowitej – podkreśla 
Adam Górecki.

(JJ)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
zawiadamia, że w okresie od 18.12.2020 r. do dnia 

08.01.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowi-

cach przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stro-

nie internetowej www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 13/2020 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych na zamianę, wykaz 

nr 14/2020 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-

daży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najem-

com, wykaz nr 15/2020 nieruchomości niezabudowanych 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  

oraz wykaz nr 16/2020 nieruchomości niezabudowanych 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

R E K L A M A

- Blisko 988 tys. zł, pozy-
skanych przez gminę, tra� 
do mieszkańców Szczawna 
– Zdroju, którzy zadeklaro-
wali chęć wymiany starych, 
szkodliwych i kopcących pie-
ców na ekologiczne – mówi 
Burmistrz Szczawna - Zdroju 
Marek Fedoruk.

Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice, która jest 
liderem projektu wymiany wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych i 
mieszkaniach w domach wie-
lorodzinnych, podpisał z part-
nerami umowę na wspólną 
realizację tego zadania.

- Podpisana umowa jest 
zwieńczeniem naszych wspól-
nych starań o przyznanie unij-
nego wsparcia. Gmina Czarny 
Bór otrzyma ok 1,6 mln zł, Gmi-
na Stare Bogaczowice 1,27 mln 
zł, a Szczawno-Zdrój 988 tys. – 
mówi Mirosław Lech.

- Realizacja tego zadania to 
kolejny element działań gminy, 
mających na celu ograniczanie 
tzw. niskiej emisji i poprawę ja-
kości powietrza w naszym mie-
ście oraz w gminach ościen-
nych. Mocno zachęcam 
mieszkańców naszej gminy do 

podejmowania działań, zmie-
rzających do poprawy powie-
trza. Każdemu z nas powinno 
na tym zależeć, dla mnie to 
sprawa priorytetowa – podkre-
śla Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna – Zdroju.

- Podpisanie umowy na 
wymianę wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w domach jedno 
i wielorodzinnych, pielęgna-
cja pomnika przyrody, nowe 
nasadzenia to tylko część 
działań proekologicznych, 
które Gmina Czarny Bór pod-
jęła w ostatnim czasie. Już w 
pierwszym kwartale nowego 
roku ruszy nabór wniosków 
na mocy umowy partnerskiej 
5 samorządów, który pozwoli 
mieszkańcom wymienić źró-
dło ciepła na ekologiczne. W 
ostatnich kilku miesiącach 
udało się także systematycz-
nie odnawiać drzewostan, 
który ulegał wycince ze wzglę-
du na żywotność bądź uszko-
dzenia. W naszej gminie poja-
wiło się kilkadziesiąt młodych 
drzewek, w tym lipy, jarzęby i 
rajskie jabłuszka. Nasadzenia, 
które znalazły się m.in. przy 
przedszkolu, przy ul. Leśnej, 
na Skwerze Olimpijczyków i 

Jest umowa, 
będzie wymiana

w Jaczkowie, będą kwitnąć 
już na wiosnę i cieszyć oczy 
mieszkańców. To tylko ostat-
nie działania, ale na tym nie 
koniec... tym roku w budynku 
przy ul. Wesołej wymieniono 
sieć na gazową, a wcześniej 
wykonano ponad 6 000 szt. 
nasadzeń, posadzono rośliny 
miododajne, gmina zaanga-
żowała się w akcję „Gmina 

przyjazna pszczołom”, zamon-
towano budki lęgowe… Oczy-
wiście należy też wspomnieć o 
przeprowadzonej, w poprzed-
nich latach, termomoderni-
zacji budynków użyteczno-
ści publicznej oraz montażu 
ogniw fotowoltaicznych – wy-
licza Adam Górecki, wójt Gmi-
ny Czarny Bór.

(RED)

- Długo wyczekiwana, do-
pieszczona, wspólna! Płyta 
z kolędami, które śpiewacie 
Wy - włodarze, radni, miesz-
kańcy i przyjaciele już w 
sprzedaży! – mówi Mirosław 
Kowalik, dyrektor Teatru 
Zdrojowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju i pomysłodawca 
albumu „Betlejem w Szczaw-
nie-Zdroju”.

- Zapraszamy do kupowania 
naszej płyty w biurze Teatru 
Zdrojowego od godz. 9:00 do 
14:00. Można ją także zama-
wiać ze sklepu internetowego 
https://www.edycja.pl/.../mu-
zyka/betlejemszczawnie-zdro-
ju. Jest to idealny prezent pod 
choinkę, ale i piękny umilacz 
świąt – dodaje Mirosław Ko-
walik, który zajął się produkcją 
muzyczną płyty.

Większość materiału mu-
zycznego na płytę nagrano w 
M:23 Studio w Wałbrzychu, 
a część pracy wykonano w 
Studiu Programu Trzeciego 
Polskiego Radia im. Agnieszki 
Osieckiej oraz w Waras Studio 
w Zaskalu. Całość zgrał i zma-
sterował Jacek Gładkowski, 
m.in. Realizator Polskiego Ra-

Szczawieńskie kolędy 
na płycie

dia w Warszawie. W sesji nagra-
niowej uczestniczyli: zespóoł 
Liko Max Band (w skład którego 
wchodzą muzycy ze Szczaw-
na-Zdroju, z Wałbrzycha i re-
gionu wałbrzyskiego), dzieci 
z chóru „Fantazia” z Miejskiej 
Szkoły Podstawowej w Szczaw-
nie-Zdroju (prowadzonego 
przez Katarzynę Francuziak), 
przedstawiciele mieszkańców 
i seniorów, radni i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie-Zdroju (na czele z burmi-
strzem Markiem Fedorukiem) 
i przyjaciele Szczawna-Zdroju. 
Do współpracy przy nagraniu 
płyty zaproszeni zostali między 
innymi: Ernest Bryll, Marcin Po-
spieszalski, Jan Trebunia-Tutka, 
Joanna Fesler, Adam Lemań-
czyk. Utwory zaaranżowali 
Mieczysław Noskowiak, Paweł 
Kociubski i Marcin Pospieszal-
ski. Teatr-Zdrojowy – jako in-
stytucja – jest producentem 
wykonawczym.

(RED)
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R E K L A M A

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Świebodzic

Halina Mądra

Burmistrz Świebodzic
Paweł Ozga

Zastępca 
Burmistrza Świebodzic
Tobiasz Wysoczański

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Świebodzic

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności.

Życzymy, aby nadchodzące święta, spędzone 
w gronie najbliższych

były dla Państwa czasem odpoczynku, 
pełnym rodzinnego ciepła, radości i spokoju.

Niech rok 2021 przyniesie nadzieję, optymizm
oraz pozwoli na realizację planów osobistych 

i zawodowych.

R E K L A M A

Kolejny odcinek historii wał-
brzyszanina Wojciecha Pyłki, 
który został skazany za morder-
stwo, którego… nie mógł popeł-
nić.

Dzisiejszy odcinek mojej 
opowieści o przedziwnym 
śledztwie, które zaprowadziło 
Wojciecha Pyłkę za kraty wię-
zienia na 25 lat, miał być już 
ostatnim jej odcinkiem. Jed-
nakże - po przeanalizowaniu 
tego, co do tej pory napisałem 
- doszedłem do wniosku, że 
powinienem przed zakończe-
niem tej opowieści postawić 
kilka, a może nawet kilkanaście 
istotnych pytań, bez których 
trudniej będzie zrozumieć pod-
stawy mojej tezy, że Wojciecha 
Pyłkę skazano bez istnienia ja-
kiegokolwiek dowodu wskazu-
jącego na jego winę. Stało się 
tak, ponieważ w śledztwie po-
pełniono tyle błędów, że wiel-
ce uprawnionym jest twierdze-
nie, iż jego wynik jest niczym 
innym, jak sumą ich występo-

W sidłach prawa (18)
Janusz
Bartkiewicz

wania. Zastanawiać musi też 
dlaczego nie dostrzegły tego 
sądy I i II instancji. Opisałem je 
w poprzednich odcinkach, ale 
teraz chciałbym zwrócić jesz-
cze uwagę na jeden - wprost 
kardynalny dowód błędnych 
ustaleń, który - z jakichś po-
wodów - nie został w ogóle 
dostrzeżony przez policjantów, 
prokuraturę i wspomniane wy-
żej sądy. Ale zanim o tym napi-
szę, chciałbym na zakończenie 
przedstawić Czytelnikom całą 
serię pytań, na które oczywi-
ście nie odpowiem, bo chociaż 
się odpowiedzi domyślam, to 
jednak nie jest to moje zada-
nie. Dlatego pozostaję jedynie 
przy pytaniach: 1. Dlaczego do-
kładnie nie ustalono, co Pyłka 
porabiał i gdzie był 23, 24 i 25 
stycznia 2008 r.?

2. Dlaczego nie przeprowa-
dzono przeszukania w miesz-
kaniu jego rodziców i miesz-
kaniu jego dziewczyny? W tym 
przypadku wydaje mi się, że 
nie zrobiono tego z przyczyn, 
że tak powiem, obiektywnych.

3. Dlaczego zastosowano 
wobec niego tymczasowe 
aresztowanie i postawiono mu 
zarzut, w sytuacji kiedy żadna 
informacja przekazana przez 
Bogumiła K. nie została proce-
sowo potwierdzona?

4. Dlaczego zanim to na-
stąpiło, nie podjęto próby 
operacyjnego kontrolowania 
kontaktów telefonicznych Pył-
ki, kiedy to właśnie taki powód 
leżał u podstaw postanowienia 
prokuratora o przekazaniu po-
licji śledztwa?

5. Dlaczego nie przesłu-
chano lekarza wystawiającego 
kartę zgonu, pracowników za-
kładu pogrzebowego i prosek-
torium, którzy zabrali zwłoki z 
mieszkania i przygotowywali je 
do sekcji, w celu potwierdzenia 
faktycznego ułożenia dłoni de-
nata?

6. Dlaczego nie wzięto 
przy tym pod uwagę faktu, że 
sam funkcjonariusz zeznając 
w prokuraturze ujawnił, iż już 
podczas pierwszej rozmowy z 
Bogumiłem K. w sposób wyraź-
ny zasugerował mu takie, a nie 
inne ułożenie dłoni wiszącego 
ciała Laskowskiego?

7. Dlaczego nadzorująca 
śledztwo prokurator, nie była 
w stanie dostrzec, że coś jest 
nie tak z oględzinami miesz-
kania i ciała oraz z zabezpie-
czeniem śladów, jakie tam się 
znajdowały?

8. Dlaczego nie podjęła pró-
by wyjaśnienia przedziwnego 
zachowania funkcjonariuszy 
policji, którzy dokonali po-

wtórnych oględzin mieszkania, 
które w międzyczasie zostało 
dokładnie już wysprzątane?

8. Dlaczego nie zwróci-
ła uwagi na to, że w aktach 
znajdują się dwa protokoły 
oględzin, w tym pierwszy tak 
kuriozalny, że z miejsca winna 
wszcząć przeciwko funkcjona-
riuszowi postępowanie karne, 
a komendant miejski dodatko-
wo postępowanie dyscyplinar-
ne?

9. Dlaczego nie zabezpie-
czono gra�ku pracy Teresy J., 
aby w 100% potwierdzić, czy to 
właśnie 23 stycznia widziała w 
oknie i rozmawiała z Bogumi-
łem K.?

10. Dlaczego nie wystąpio-
no dodatkowo o billingi połą-
czeń telefonu Laskowskiego 
z ostatniego kwartału 2007 
roku? Dlaczego nie ustalono 
danych osobowych wszystkich 
osób, które w okresie przynaj-
mniej ostatnich dwóch miesię-
cy dzwoniły do Laskowskiego i 
dlaczego osób tych nie podda-
no sprawdzeniu, a następnie 
ich nie przesłuchano?

11. Dlaczego nie ustalo-
no numeru drogiego (nowej 
generacji) telefonu Moniki S. 
i nie wystąpiono o billingi wy-
konywanych z niego połączeń, 
a także nie sprawdzono w ba-
zach danych stacji BTS jego lo-
gowania się?

12. Dlaczego nie ustalono 
skąd ten telefon w ogóle miała, 
w sytuacji kiedy była pensjona-
riuszką opieki społecznej?

13. Dlaczego, wykorzystu-
jąc indywidualny numer IMEI 
przypisany do każdego telefo-
nu, w bzach danych stacji BTS 
nie sprawdzono logowania się 
wszystkich telefonów ustalo-
nych kontaktów Janusza La-
skowskiego?

14. Dlaczego nie sprawdzo-
no, czy i kiedy jego telefony po 
23 stycznia były aktywne oraz 
w jakich stacjach BTS się logo-
wały? Wszak policjantom nie 
udało się tych telefonów odna-
leźć, choć po prawdzie wcale 
ich nie szukali, zadowalając się 
telefonem z lombardu, który 
wcale nie był jego własnością. 
A oni nawet tego nie zauważyli.

15. Dlaczego nie zabezpie-
czono billingów telefonu Woj-
ciecha Pyłki, tylko zawracano 
sobie głowę numerem telefo-
nu mieszkanki Gdańska?

16. Czy policjanci prowa-
dzący to śledztwo doznali ja-
kiegoś nagłego porażenia mó-
zgowego, że nie byli w stanie 
dostrzec, że uzyskany billing 
dotyczy telefonu zarejestrowa-
nego na �rmę z Gdańska, a nie 
osobę �zyczną, czyli Wojciecha 
Pyłkę?

Długo mógłbym te listę 
pytań ciągnąć, ale zakończę 
je pytaniem, które najbardziej 
mnie bulwersuje, i które w ca-

łej tej sprawie ma zasadnicze 
chyba znaczenie. Otóż chciał-
bym wiedzieć: dlaczego pro-
wadzący śledztwo policjanci 
i nadzorująca je prokurator, a 
także sąd I i II instancji, abso-
lutnie nie byli zainteresowani 
tym, kto i dlaczego 24, 25 i 
30 stycznia 2008 r. prowa-
dził z Januszem Laskowskim 
korespondencję tekstową i 
dlaczego nie wystąpiono do 
operatora o udostępnienie 
treści tejże korespondencji? 
Dlaczego osoby te nie zosta-
ły ustalone i przesłuchane? 
Otóż z billingu połączeń tele-
fonicznych Janusza Laskow-
skiego wynika, że w styczniu 
2008 roku prowadził on kore-
spondencję tekstową (SMS) z 
numerami dwóch telefonów, 
których abonentów w ogóle 
nie ustalono. Rzecz jest o tyle 
ciekawa, że z jednym z tych 
numerów korespondencja 
była dosyć częsta i inicjowa-
na była przez osobę niezna-
ną prowadzącym śledztwo 
i sądom, albo przez samego 
Laskowskiego. Jednak za każ-
dym razem wysłany SMS nie 
pozostawał bez odpowiedzi, 
a korespondencja ta odbywa-
ła się w rożnych porach dnia, 
w tym rano, jak i wieczorami. 
Jednakże nigdy pomiędzy 
tymi numerami nie nawiązano 
łączności głosowej. Z wykazu 
połączeń telefonicznych wy-
nika, że pierwsze udokumen-
towane połączenie SMS ma 
miejsce 7 stycznia 2008 roku 
i jest to połączenie przycho-
dzące o godz. 20:22, w efekcie 
czego następuje wymiana 15 
wiadomości SMS, z których 
ostatnia ma miejsce o godz. 
21:20. O intensywności kon-
taktów świadczy w sumie 119 
wzajemnie wysłanych SMS-ów 
o okresie od 7 do 19 stycznia 
2008 r. Później następuje prze-
rwa do 24 stycznia 2008 r., kie-

dy to ta nieznana osoba wysła-
ła do Janusza SMS o godzinie 
12:43, na który od razu w takiej 
samej formie odpowiedział. 
Następny SMS przyszedł o 
godzinie 20:33 i również od-
powiedź nastąpiła zaraz po 
odebraniu. Inaczej przedsta-
wiała się sytuacja w 25 stycz-
nia, w którym Laskowski do tej 
tajemniczej osoby wysłał SMS 
o 12:43 i jest to jedyny przy-
padek, kiedy nie otrzymał od 
niej odpowiedzi. Kolejny SMS 
przyszedł dopiero 30 stycznia 
o 19:32, na który Janusz wysłał 
odpowiedź o 19:38. Ktoś po-
wie, że to sprawca w ten spo-
sób chciał zmylić prowadzą-
cych śledztwo, co wydaje się 
możliwe tylko przy założeniu, 
że to właśnie on telefonem z 
tym numerem dysponował i 
z niego SMS-y wysyłał. A nie 
był to telefon Wojciecha Pył-
ki, tak jak nie był nim telefon 
z innym numerem abonenta, 
z którego do Janusza Laskow-
skiego wysłano SMS 30 stycz-
nia 2008 r. o godz. 19:32, na 
który Janusz odpowiedział o 
19:38. W materiałach śledztwa 
i w materiałach sądowych nie 
ma wyjaśnienia tych zdarzeń, 
a zwłaszcza tego, kto i dlacze-
go 30 stycznia dokładnie o tej 
samej godzinie, minucie i se-
kundzie wysyłał do niego wia-
domości tekstowe z dwóch 
rożnych telefonów. Jestem 
przekonany, że w sprawie tej 
najważniejsze są pytania, któ-
rych nie postawiono.

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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Radości na Święta 
oraz wszelkiej 
pomyślności
w Nowym Roku

życzą:
Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu

R E K L A M A

Wszystkim Naszym klientom 
aktualnym i przyszłym

życzymy świętecznego spokoju,
relaksu i wielu trafi onych prezentów 

„od Świętego” ;)

R E K L A M A

Przypominamy dziś naszym 
Czytelnikom świąteczny i ponad-
czasowy felieton śp. Stanisława 
Michalika, opublikowany na 
łamach Tygodnika DB 2010 15 
grudnia 2016 roku:

Grudzień to dla nas czas świę-
towania. Niestety, nie myślimy o 
tym, skąd to się wszystko wzięło, 
gdzie tkwią korzenie tak pięknych 
ceremonii Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. I dlaczego naj-
większe w roku święto religijne 
wzbogacone zostało rozmaito-
ścią obrzędowości świeckiej, ta-
kiej jak wieczerza wigilijna, choin-
ka lub kolędowanie. A - jak sądzę 
- warto o tym pomyśleć, bo jest 
to kawałek niezwykle barwnej i 
ciekawej historii. Spróbuję więc 
odsłonić parę ciekawostek z prze-
szłości.

Jak to najczęściej bywa w na-
szej historii, grudniowa tradycja 
świętowania zrodziła się w sta-
rożytnym Rzymie i nie miała nic 
wspólnego z jakąkolwiek religią. 
Po prostu obchodzono hucznie i 
wesoło festum Calendarum, czyli 
Nowy Rok. W wiekach średnich 
zaczynał się on 24 grudnia. Wiele 
ludów europejskich przyjęło ła-
cińską nazwą calendae i obyczaj 
wręczania sobie z tej okazji nowo-
rocznych darów. W Polsce i na Rusi 
początkową nazwę święta Kolady 

zastąpiono wywodzącymi się ze 
słowiańszczyzny godami.

Po przyjęciu chrześcijaństwa 
przez Mieszka I noworoczne 
święto godów zostało wzboga-
cone obchodami Bożego Na-
rodzenia, a dla uczczenia rocz-
nicy urodzin Dzieciątka Jezus 
duchowni układali melodyjne i 
pobożne pieśni, zwane pastorał-
kami, a później kolędami. Każda 
uroczysta biesiada nazywała się 
godami, a każdy jej uczestnik 
gościem. W Polsce, gdy przyszły 
gody, nie było końca najrozma-
itszym zabawom, powinszowa-
niom, podarkom i odwiedzaniu 
sąsiadów w przebraniu z życze-
niami i śpiewem kolęd. Od Bo-
żego Narodzenia do Trzech Króli 
świętowano każdego wieczoru, 
chodzono z szopką, z gwiazdą, 
z turoniem, odstawiano jasełka 
przypominające sceny z podań 
Pisma Świętego z Herodem, dia-
błem, śmiercią i stajenką betle-
jemską.

Najpopularniejsza z kolęd „W 
żłobie leży, któż pobieży” - grana 
i śpiewana na nutę poloneza - 
uświetniała uroczystości świątecz-
ne na dworze królów polskich w 
XVII wieku. O kolędzie polskiej pi-
sał Stanisław Tarnowski, że nie jest 
typową pieśnią religijną, ale ma 
często charakter świecki, humory-
styczny i tylko przez nadgorliwość 

organisty bywa grywana w ko-
ściołach. Kolędy w najprostszych 
słowach opowiadają, co „Anioł pa-
sterzom mówił” lub pytają, „Któż 
pobieży kolędować małemu?”. 
Największym ich atutem jest pro-
stota i poufałość, z jaką mówi się 
o narodzeniu Pana Jezusa i jego 
Matce. Ten lokalny koloryt, polski, 
nadany scenom betlejemskim, a 
także łatwa i wpadająca w ucho 
melodia, to jest cały urok i wdzięk 
świątecznego kolędowania. A pa-
sterze zbudzeni przez aniołów i 
śpieszący do stajenki, to są polskie 
parobki, szopa zaś jest taka sama 
jak każda stajnia przy wiejskiej za-
grodzie. W głębi stoi wprawdzie 
żłobek z Dzieciątkiem i Najświęt-
szą Panną, a obok niej święty Jó-
zef, ale przed stajenką gromadzą 
się wierni i rozmawiają w najprost-
szy sposób o tym cudzie, którego 
są świadkami. Betlejemski koloryt 
jest tylko tłem, a obraz wypełnia 
polska wieś ze wszystkim co do 
niej należy, jest więc i śnieg, i ko-
żuchy, i buty �lcowe, i czapy, i po-
bożne uniesienie. Człowiek ubogi 
i prosty, znający okoliczności na-
rodzenia Pana Jezusa z kościelnej 
ambony, czuje instynktem, że to 
jego święto poprzez bliskość ubó-
stwa nowo narodzonego Syna Bo-
żego z jego dolą.

Trudno oznaczyć czas, w któ-
rym pieśni bożonarodzeniowe 

Czas na kolędę
uznano kolędami, stało się to jed-
nak późno, chyba w XIX wieku. 
Wcześniej zwano je rotułami, kan-
tykami, pastorałkami. Największa 
ich ekspansja przypada na okres 
baroku, tj. w XVII i XVIII wieku. W 
następnych stuleciach powstały 
nowe kolędy, ale te starsze cieszą 
się największą popularnością. Pry-
mat nad wszystkimi dzierży kolę-
da „Bóg się rodzi, moc truchleje”, 
będąca czymś w rodzaju hymnu, 
śpiewana pod koniec pasterki, a 
także na wszystkich uroczysto-
ściach bożonarodzeniowych w 
kościołach całej Polski.

Z kolędą - jako pieśnią - wiąże 
się ściśle zwyczaj kolędowania. 
I jedno i drugie zjawisko wywo-
dzi się z prowincjonalnej Polski 
i w niej tkwi do dziś głębokimi 
korzeniami. Niestety, obyczaj 
chodzenia z kolędą po domach 
w okresie świątecznym wyraźnie 
ubożeje. Dajemy się bezwiednie 
ogarniać obcymi naleciałościa-
mi z Zachodu, a media w spo-
sób bezkrytyczny lansują wśród 
dzieci np. „hallowen”, podczas 
gdy nasze, o niebo piękniejsze i 
bogatsze kolędowanie z gwiaz-
dą lub szopką betlejemską staje 
się zwyczajem anachronicznym. 
Trudno się uchronić przed eks-
pansją sztuczności i masowej 
chałtury świątecznej supermarke-
tów. Piękne staropolskie tradycje 
zdobienia choinek własnoręcznie 
wykonanymi stroikami i świeci-
dełkami należą do przeszłości.

Święta bez drzewka są smutne, 
ale ubrać choinkę nie znaczy wcale 
zrobić z niej ekspozycję do eksklu-
zywnego sklepu. Bombki, świateł-
ka, wszelakie ozdoby są drogie. 
Tymczasem, spontanicznie wyko-
nane, prymitywne wręcz ozdoby 
to często najpiękniejszy wystrój i 
wielka frajda dla dzieciaków.

Mamy szerokie pole do popisu 
w urządzaniu wieczerzy wigilij-
nej i do pomysłu na całe święta. 
Byłoby dość oryginalnie, gdyby 
zaplanować rodzinne spacery na 
„łono natury”, odwiedziny zna-
jomych lub wycieczki do lasu, w 
góry. Nie możemy zapomnieć 
o istocie świąt, o ich religijnym 
przesłaniu, o potrzebie modlitwy 
lub skupienia, docenieniu warto-
ści staropolskich obrzędów, kolęd 
i kolędowania.

„I gdy wciąż wszyscy mówią, 
mało kto się spyta, jaki też jest cel 
słowa, jak słowo się czyta w sobie 
samym. I dziejów jego promień 
cały rozejrzeć mało kto ciekawy, 
zuchwały” - oto słowa wielkiego 
poety polskiego romantyzmu - Cy-
priana Kamila Norwida - pasujące 
jak ulał do naszej współczesnej 
rzeczywistości.

Istota kolędy i kolędowania, ich 
ukryty sens i wartości ulegają zbyt 
łatwo lekceważeniu. Gdy w czas 
Bożego Narodzenia rozbrzmie-
wać będą „wśród nocnej ciszy” w 
kościołach i domach piękne pol-
skie kolędy, niech przynajmniej 
przez chwilę otoczy nas blask ich 

urody, prostota i mądrość słów, 
dźwięczność melodii, to wszystko 
co świadczy o nieprzemijającej 
wartości naszych staropolskich 
tradycji, dzięki którym istniejemy 
jako naród i jako niezawisły kraj w 
środku Europy.

Zaś my, mieszkańcy Aglome-
racji Wałbrzyskiej, zadbajmy o to, 
by świętom Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku nadać rodzime, pol-
skie akcenty. Jest to szczególnie 
ważne na tej ziemi, która po kilku 
wiekach powróciła do Polski i sta-
ła się naszym domem rodzinnym, 
naszą ziemią ojczystą.

Miłych, rozbrzmiewających 
staropolskimi kolędami i bogatych 
w rodzime obrzędy świąt, życzę 
jak najcieplej i jak najserdeczniej 
wszystkim Czytelnikom.

Stanisław Michalik

***

Wigilia, to rzecz święta…
 
Wydawałoby się nic wielkiego,
ludowy zwyczaj, tradycja,
ludzie lubią świętować,
uciekać od szarego dnia.
Ale tego wieczoru
nic nie zastąpi,
nawet gdybyśmy mieli nadzwyczajne powody,
by świętować kiedy indziej.
 
Wydawałoby się – zwykła choinka,
pachnąca żywicą, strojna gąszczem tysięcy zielo-
nych igieł,
a to, co na niej zawisło,
to czysta poezja
w formie wizualnej,
tylko nad nią trzeba umieć się pochylić,
 
Choinka jest poezją samą w sobie, nawet ta nie 
ustrojona.
Proszę to zdanie podkreślić wężykiem.
 
A przecież choinka, to nie wszystko,
to dopiero preludium,
pomijam to, co umieszczą Aniołki pod choinką.
 
Takiego unisono, które nastąpi,
gdy na niebie zaświeci gwiazdka betlejemska,

gdy na świeżutkiej bieli obrusa
pachnącej wciąż bukietem Vanish
zapłonie świeczka, a wokół niej pojawi się to,
co elokwentni mieszczanie nazywają zastawą 
stołową,
srebrne sztućce, porcelanowe �liżanki,
a na koniec pachnąca barszczykiem waza.
 
To od razu zrobi się gorąco na sercu…
 
Na Wigilijnym stole,
na bieluchnym obrusie
pięknie ułożone w strojną harmonijkę
uśmiechają się do nas święcone opłatki,
takie sobie śmieszne kartoniki,
okazuje się, że jadalne…
 
Gdyby wieczór Wigilijny
na tym się zaczynał i kończył –
dzielimy się opłatkiem i idziemy do domu,
wiadomo, poszlibyśmy z butami do nieba.
 
Ale my jesteśmy próżni,
więc zwyczajnie zaczyna się uczta,
ma swoją wdzięczną nazwę – Wigilijna!
 
To przecież normalne.
człowiek jak sobie dobrze podje,
staje się religijnym,
a nasza tradycja nie pozwala
zamknąć się na jednym daniu,
jeśli jest ich dwanaście
znajdujemy się blisko nieba,
tam gdzie biesiaduje dwunastu Apostołów…
 
Jesteśmy całkiem w porządku,
spożywamy postne dania,
tylko na masełku, oleju,
broń Boże wieprzowiny,
jak najwięcej kapusty, grochu,
oczywiście, koniecznie karpia,
a do tego
kompot z suszonych śliwek,
no i na deser – domowe wypieki,
a kto by coś takiego zaserwował normalnie
w powszedni dzień do obiadu?
 
To się zdarza tylko raz w roku
w Wigilię
 
Pytam się dlaczego?
 
Odpowiedź jest prosta:
Wigilia, to rzecz święta !
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Violetta Kopka
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mieroszowa

z radnymi

oraz

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa 
z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Mieroszowie

Świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 

że będzie lepszy niż ten, 

który właśnie przemija 

życzą

R E K L A M A

R E K L A M A

Bezpieczniej 
na drodze
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad za-
kończyła dwie inwestycje w 
Gminie Mieroszów, które po-
prawią bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi krajowej nr 
35. Bezpieczeństwo osób po-
ruszających się pieszo zwiększy 
nowych chodnik, który został 
wykonany w ciągu ul. Wał-
brzyskiej w Mieroszowie. Za-
kończony został także remont 
muru oporowego przy drodze 
krajowej nr 35 w miejscowości 
Kowalowa.
Na tym jednak nie koniec prac 
prowadzonych przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad w Mieroszowie. Od 
kilku miesięcy trwają prace 
przy modernizacji ulicy Mickie-
wicza, która biegnie w ciągu 
drogi krajowej nr 35 w kierun-
ku granicy państwa w Goliń-
sku. Kompleksowa przebudo-
wa spowodowała wyłączenie z 
ruchu kołowego jednego pasa 
od skrzyżowania ulic Wolności, 
Hożej i Mickiewicza w kierunku 
granicy – ruchem pojazdów 
kieruje tam sygnalizacja świetl-
na.

(RED)

- W tym roku festiwal „Nie 
tylko gospel” miał mieć swo-
ją siódmą odsłonę. Niestety, 
pandemia nie pozwoliła na 
organizację tego cudowne-
go wydarzenia kulturalne-
go, ale nie przeszkodziła w 
utworzeniu albumu, który 
przeprowadza nas przez 6 
dotychczasowych edycji na-
szego festiwalu. Jest on do-
kumentacją festiwalu „Nie 
tylko gospel”, upamiętniają-
cego wspaniałego człowieka 
- Włodzimierza Szomańskie-
go – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

- Wszyscy wiemy jak ulotne 
jest życie. Przemija i tylko fo-
togra�a pozwala zatrzymać w 
obiektywie czas, który nigdy się 
nie powtórzy. Dlatego często, 
w różnych momentach nastro-
ju, sięgamy po rodzinne albu-
my, w których zatrzymaliśmy 
piękne chwile, smak, zapach i 
emocje. Fotogra�e wzruszają 
do łez i są najlepszą rodzinna 
pamiątką. Dzisiaj, w dobie apa-
ratów cyfrowych, większość z 
nas zapomina o tradycyjnej, 
papierowej formie zdjęcia, któ-
rą można w każdej chwili po-
kazać innym, bez komputera, 
czy prądu. Czas który w 2020 
roku zapanował nad światem 
i przyniósł wirusa, nie pozwolił 

na zorganizowanie kolejnego 
już siódmego festiwalu. Dlate-
go kolorowa garść wspomnień 
pozwoli nam chociaż na chwilę 
wrócić do poprzednich, pięk-
nych i wspólnie spędzonych 
chwil.

Oddajemy w Państwa 
ręce album, który jest nie tyl-
ko dokumentacją wielkiego 
wydarzenia artystycznego, 
jakim jest Festiwal im. Włod-
ka Szomańskiego „Nie tylko 
gospel” i uczestniczących w 
nim gwiazd, ale mieroszowską 
pamiątką rodzinną. Dlaczego? 
Bo festiwal to nie tylko obco-
wanie ze sztuką w postaci kon-
certów, wystaw i kiermaszów. 
To integracja mieszkańców, 
sąsiadów przy kosztowaniu 
przygotowanych przez miej-
scowe mistrzynie ciast, wspól-
nej zabawie, spotkaniach ze 
znajomymi i artystami. Budo-
wanie bliskości seniorów z mło-
dymi, uczenie dzieci wspólnej 
zabawy na żywo i pokazywa-
nie jak piękne jest nasze mia-
sto - Mieroszów. Pozwala na 
to atmosfera stworzona przez 
wszystkich, którzy kochają to 
miejsce. Od burmistrza, rad-
nych, sołtysów, proboszcza, 
lekarzy, biznesmenów - dar-
czyńców i mieszkańców. Dzię-
ki temu festiwal przyciąga nie 

Nie tylko gospel
tylko największych artystów 
scen Polski, melomanów z in-
nych miast, ale dziennikarzy, 
którzy słowem głoszą dobrą 
nowinę o festiwalu całym kra-
ju. Oddając w Państwa ręce 
ten album życzę przyjemnych 
wrażeń, a tym, którzy byli z 
nami, powrotu do pięknych, 
wspólnie spędzonych chwil. 

Dziękuję wszystkim za po-
moc, za życzliwość, za zaufanie. 
Rodzinie, przyjaciołom czyli 
całemu miastu Mieroszów, a 
przede wszystkim władzom 
gminy z burmistrzem Andrze-
jem Lipińskim na czele. Dzię-
kuje mojej córce Oldze Szo-
mańskiej i zięciowi Marcinowi 
Kołaczkowskiemu. Gdyby nie 
oni, projekt festiwalu nigdy by 
nie powstał. Autorowi zdjęć 
Zbyszkowi Goli. Gdyby nie 
jego sztuka fotografowania, 
to nie byłoby albumu. Osobno 
dziękuję naszemu patronowi - 
Włodkowi Szomańskiemu, że 
miał przysłowiowego „nosa”, 
kiedy wiele lat temu wybrał do 

życia to „miejsce na ziemi” – 
podkreśla Elżbieta Szomańska, 
dyrektor Festiwalu im. Włodka 

Szomańskiego „Nie tylko gos-
pel” w Mieroszowie.

(RED)
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Magiczna moc wigilijnego wieczoru niech

wniesie w nasze domy spokój i radość,

a nadchodzące święta będą pełne ciepła

i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery.

Życzymy, aby Nowy Rok był 

wyjątkowo szczęśliwy, 

pełen sukcesów i radości życia.

Niech przyniesie nam wszystkim 

dużo zdrowia.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Walim

Wójt Gminy Walim

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą

R E K L A M A

Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku
najlepsze życzenia pomyślności 

i samych sukcesów w życiu
oraz zdrowia i radości życzy

Burmistrz Jedliny - Zdroju Leszek Orpel

wraz z Pracownikami

oraz Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój

R E K L A M A

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L A M A

Pomóżmy lokalnym 
przedsiębiorcom
• Restauracje, bary i kawiar-
nie, w związku z pandemią, są 
obecnie zamknięte dla klien-
tów. Ale możemy zamówić 
jedzenie z dostawą do domu 
lub na wynos. W Gminie Wa-
lim restauratorzy oferują 
swojskie wyroby i polecają je 
na święta. Zamawiając u nich 
coś pysznego, nie tylko spra-
wiamy sobie przyjemność, 
ale pomagamy też branży 
gastronomicznej, która obec-
nie przeżywa ciężkie chwile. 
Zapraszam do zapoznania się 
z ofertą naszych rodzimych 
firm. Warto zwrócić uwagę, że 
w większości zamówienia na-
leży złożyć wcześniej – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Uchwalili budżet
• 15 grudnia 2020 r., na XXII 
sesji Rady Gminy Walim, rad-
ni jednogłośnie przyjęli bu-
dżet Gminy Walim na 2021 
rok. Planowane dochody zo-
stały skalkulowane na kwo-
tę 29 318 725 zł, a wydatki 
32 533 665,82 zł, czego wy-
nikiem jest deficyt budżetu 
w wysokości 3 214 940,82 zł. 
Przyszły rok to kolejny etap 
realizacji zadań inwestycyj-

nych w Gminie Walim. Zapla-
nowane zostały następujące 
kierunki inwestowania: drogi 
gminne, powiatowe – 2 232 
tys. zł, wykonanie oświetlenia 
- 14 tys. zł, wymiana wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła z 
zakresu ochrony środowiska 
– 151 tys. zł, w dziale  kultura 
fizyczna zaplanowano środki 
na budowę skateparku i tras 
rowerowych w wysokości 862 
tys. zł, domy i ośrodki kultury, 
świetlice – 1 392 tys. zł.

Nowe zasady 
odbierania 
odpadów
• 31.12.2020 roku na terenie 
gminy zostaną zlikwidowa-
ne gniazda przeznaczone do 
zbierania odpadów segrego-
wanych. Od 01.01.2021 roku 
mieszkańcy Gminy Walim 
będą zobowiązani zbierać 
odpady wszystkich frakcji na 
swojej nieruchomości. Każ-
da nieruchomość zostanie 
wyposażona w pojemnik na 
odpady zmieszane i pojem-
nik na odpady bio. Pozostałe 
frakcje odpadów, czyli plastik 
i metale, papier, szkło, będą 
zbierane do kolorowych wor-
ków, które dostarczy firma 
odbierająca odpady. Odpa-
dy do worków będą zbierać 

Raport z Gminy Walim

mieszkańcy nieruchomości 
jednorodzinnych i budyn-
ków, w których znajduje się 
do trzech wydzielonych lo-
kali mieszkalnych. Pozostałe 
budynki (cztero lub więcej 
lokalowe) zostaną wyposa-
żone przez firmę odbierającą 
odpady komunalne w do-
datkowe pojemniki przezna-
czone na frakcje odpadów: 

plastik i metal, szkło, papier. 
Na stronie www.walim.pl 
i FB Kraina Sowiogórskich 
Tajemnic będą na bieżąco 
przedstawiane nowe zasady 
odbierania odpadów komu-
nalnych, zasady prawidłowej 
segregacji oraz harmono-
gram odbioru odpadów na 
2021 rok.

(AM)

Reporter TVN24 Mateusz 
Kudła i dziennikarz Łukasz 
Kazek otrzymali nagrodę - 
brązowy BohaterON oraz na-
grodę publiczności za kanał 
w serwisie YouTube „History 
Hiking”, w którym populary-
zują wiedzę historyczną.

Nagroda BohaterONy im. 
Powstańców Warszawskich 
ma na celu wyróżnienie osób 
i instytucji, których działania 
w szczególny sposób promo-
wały wiedzę o historii Polski 

XX wieku (lata 1918-1989) oraz 
edukację historyczno-patrio-
tyczną - w roku obchodów set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Łukasz Kazek jest miesz-
kańcem Walimia, ma nadany 
honorowy tytuł Przyjaciela 
Gminy Walim, był radnym 
Gminy Walim w latach 2014-
2018, a w tej kadencji jest 
radnym Rady Powiatu Wał-
brzyskiego.

(AM)

Nagrody 
dla Łukasza Kazka
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Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek 

od trosk dnia codziennego.

Niech Nowy Rok przyniesie 

stabilizację i zdrowie.

Życzymy Państwu spełnienia marzeń, 

niegasnącego optymizmu,

wiary oraz wszelkiej pomyślności.

Aneta Rajca
Przewodnicząca Rady Gminy 

Stare Bogaczowice
wraz z radnymi 

Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech 
Wójt Gminy 

Stare Bogaczowice
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy

Świąt wypełnionych radością i miłością,

Życzymy Państwu spełnienia marzeń, 

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

- Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, 
w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy 
stan wojenny na obszarze całego kraju - te słowa, wypowiedziane 
13 grudnia 1981 r. przez Wojciecha Jaruzelskiego, rozpoczęły prawie 
dwuletni okres stanu wyjątkowego na terenie całej Polski. W tym czasie 
internowano ponad 10 tys. osób, życie straciło około 40 osób. Pamięć 
tego wydarzenia uczcili w imieniu mieszkańców i swoim burmistrz 
Głuszycy Roman Głód, zastępca burmistrza Grzegorz Szymański, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Głuszycy Grzegorz Milczarek, 
którzy złożyli przy Pomniku Solidarności kwiaty oraz znicze.

(MC)

Gmina Głuszyca otrzy-
mała do�nansowanie w wy-
sokości 148 tys. zł na zakup 
busa przystosowanego do 
przewozu osób z niepełno-
sprawnościami. Samochód 
wyposażony będzie w ergo-
nomiczne siedzenia, z za-
montowanymi pasami bez-
pieczeństwa, klimatyzacją. W 
samochodzie będzie można 
w bezpieczny sposób zamo-
cować wózek inwalidzki wraz 
z pasem biodrowym.

W całkowitej kwocie do-
�nansowania, która wynosi 
ponad 385 tys. zł znajduje 
się jeszcze do�nansowanie 
m.in. kosztów ubezpieczenia 
pojazdu, zakupu paliwa, wy-
nagrodzenie pracy kierowcy, 
asystenta osób z niepełno-
sprawnościami oraz osoby do 
kontaktów z klientami.

– Zakup specjalistyczne-
go busa oraz zatrudnienie 
kierowcy i asystenta umożli-
wi dotarcie w każde miejsce 
gminy, gdzie - ze względu na 
położenie w terenie podgór-
skim - nie może dotrzeć auto-
bus – mówi burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód. – W ramach 
projektu zatrudniona zostanie 

kańców Gminy Głuszyca przez 
eliminowanie barier transpor-
towych, dzięki czemu będą oni 
w stanie samodzielnie (lub z 
niewielkim udziałem i pomocą 
osób trzecich) podejmować i 
rozwijać swoją aktywność w 
życiu publicznym, społecznym 
i zawodowym.

Konkurs grantowy dla 
jednostek samorządu tery-
torialnego ogłoszony w ra-
mach projektu pn. „Usługi 
indywidualnego transportu 

door-to-door oraz poprawa 
dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych”, realizowanego 
w ramach Osi Priorytetowej II. 
Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy,  gospodarki i 
edukacji, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-
2020.

(MC)

Dowiozą osoby 
z niepełnosprawnościami

Uczcili o�ary stanu 
wojennego

również osoba do kontak-
tów z klientami, co umożliwi 
dobry kontakt z osobami po-
trzebującymi transportu. Na 
podstawie zgłoszonych po-
trzeb, zostanie opracowany 
harmonogram dojazdów sta-
łych, np. dowóz do dziennego 
Domu Senior+ i Klub+, będzie 
można w efektywny sposób 
wykorzystać dowozy, aby jak 
najwięcej osób mogło z nich 
korzystać. Zamawianie usług 
będzie się odbywało telefo-
nicznie w ustalonych wcze-
śniej godzinach, aby przewóz 
był realizowany terminowo i w 
godzinach odpowiadających 
osobom potrzebującym, w 
tym celu wydane będą ulotki 
z regulaminem korzystania z 
przewozu.

Celem projektu jest popra-
wa jakości życia części miesz-
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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

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)

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

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...

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

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

Dworzec PKP Świebodzice 
od 11 do 22 grudnia w godz. 12.00-17.00

Dochód ze sprzedaży zasila rodzinę wychowującą 
ciężko niepełnosprawnego Michała Lechowicza

SPRZEDAŻ CHOINEK
Świerk srebrny w doniczkach i świeżo cięty 
z własnego gospodarstwa
Choinki przepięknie pachną i długo utrzymują 
igiełki. Różne rozmiary i przystępne ceny.

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

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

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 10/2020 wywiesza 

się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

mogą składać wnioski do dnia 28 stycznia 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

– Nikt w Polsce nie tra�ł 
do kosza w jednym meczu 
więcej od niego. 10 grudnia 
minęły 34 lata (czy w tym 
wypadku ma znaczenie fakt, 
że nie jest to „okrągła” rocz-
nica?) od dnia, kiedy Mie-
czysław Młynarski ustanowił 
krajowy rekord w ilości zdo-
bytych punktów. W meczu 
ekstraklasy pomiędzy Gór-
nikiem Wałbrzych a Pogonią 
Szczecin (133:109), popular-
ny „Młynarz” zgromadził na 
swoim koncie aż 90 „oczek” 
– pisał w 2016 r. na łamach 
Tygodnika DB 2010 śp. re-
daktor Andrzej Basiński:

– Pamiętam tamto spotka-
nie, jakby odbyło się wczoraj. 
Niesamowite przeżycie. Do 
przerwy zdobyłem 44 pkt i ko-
ledzy zdopingowali mnie do 
pobicia rekordu Edwarda Jur-
kiewicza (84 pkt). Prawie 3-ty-
sięczna widownia skandowała 
„Mietek, jeszcze dwa, jeszcze 
jeden!”. Rekord wyrównałem 
na 3 min. przed końcem, a 
później dorzuciłem jeszcze kil-
ka punktów, chociaż wszystko 
mnie bolało. A trzeba wiedzieć, 
że wtedy nie zaliczano rzutów 
za 3 pkt. – podkreślił.

Debiut w ekstraklasie w 
wieku 18 lat upamiętnił zdo-
byciem 36 pkt. Swoje snaj-

25 tysięcy złotych prze-
kazała klubom sportowym 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park. 
Wsparcie otrzymało pięć 
klubów działających w Wał-
brzychu, Świdnicy i powiecie 
jaworskim.

- Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna Invest Park 
wspiera ważne dla polskich 
kibiców oraz polskiego sportu 
regionalne organizacje, kluby 
i wydarzenia – podkreśla Artur 
Siennicki, prezes zarządu WSSE. 
- Sport jest doskonałym spo-
sobem na przekazanie, przez 
treningi i współzawodnictwo 
takich wartości, jak: uczciwość, 
cierpliwość, konsekwencja, 
umiejętność pracy w zespole 
czy szacunek do innych ludzi.

Do�nansowanie w wysoko-
ści po 5 tysięcy złotych otrzy-
mały: Stowarzyszenie Football 
Academy Wałbrzych, Zapaśni-
czy Ludowy Klub Sportowy Za-
głębie Wałbrzych, Uczniowski 
Klub Sportowy Dziewiątka Wał-
brzych, Miejski Klub Sportowy 
Polonia Stal Świdnica oraz Klub 
Tenisa Stołowego Wolbromek. 
Symboliczne czeki zostały wrę-
czone w siedzibie wałbrzyskiej 
strefy.

- Dla nas to przede wszystkim 
inwestycja w młodzież oraz pro-

Młynarza rekord z brodą

perskie uzdolnienia wyko-
rzystał m. in. na igrzyskach 
w Moskwie (1980) oraz w 
mistrzostwach Europy w Tu-
rynie (1979) i Pradze (1981), 
gdzie był królem strzelców. 
W lidze został nim 4-krotnie, 
a w reprezentacji Polski wy-
stąpił 150 razy. Miał na nie-
go chrapkę Real Madryt, ale 
w tamtym czasie transfer nie 
był możliwy. – Ćwiczyłem rzu-
ty do upadłego. Po treningu 
rzucałem do obręczy zawie-
szonych na dwóch drzewach 
koło mojego domu. Dziennie 
wykonywałem tam ponad ty-
siąc rzutów – zaznacza.

Obecnie „Młynarz” służy 
swoim bogatym doświadcze-
niem koszykarzom III-ligowej 
Polonii Świdnica, gdzie doradza 
kadrze trenerskiej. – Gdy biłem 
rekord, nie zaliczano tra�eń za 
3 pkt, co podnosi jego wartość. 
Teraz polski basket jest o wie-
le mniej widowiskowy, nawet 
nudny, a zespoły zdobywają 
zwykle po ok. 60-70 pkt – ocenił.

Rekord świata w strzeleckiej 
skuteczności należy do Wilta 
Chamberlaina i wynosi 100 pkt. 
Ustanowił go 2 marca 1962 r. w 
meczu swojej drużyny Philade-
phia Warriors z New York Knicks.

Andrzej Basiński

Strefa wspiera sport

mowanie aktywności �zycznej 
wśród młodego pokolenia. Ich 
sukcesy i uśmiech to dla nas naj-
większa nagroda – przyznaje Ka-
mil Zieliński, wiceprezes WSSE.

- Wielki sport rodzi się w ma-
łych klubach, dlatego tak ważne 
jest wsparcie dla lokalnych pod-
miotów, które angażują się w 
wychowanie młodych polskich 
talentów - dodaje Paweł Kur-
tasz, wiceprezes strefy.

W uroczystości wręczenia 
czeków wziął udział wicemar-
szałek województwa dolnoślą-
skiego Grzegorz Macko, który 
pogratulował klubom otrzyma-
nych środków. - Cieszę się, że 
wsparcie dla lokalnych podmio-
tów płynie nie tylko z funduszy 
rządowych i regionalnych, ale 
również ze spółek skarbu pań-
stwa. Ważne, aby podmioty z re-
gionu o tak bogatych tradycjach 
sportowych angażowały się w 
rozwój tej dziedziny – mówi wi-
cemarszałek Grzegorz Macko.

To kolejna, tegoroczna pula 
jaką spółka przekazała dla lo-
kalnych klubów sportowych. 
W czerwcu tego roku wspar-
cie otrzymały: Uczniowski 
Klub Narciarski Mela�r Czar-
ny Bór, Lekkoatletyczny Klub 
Sportowy Górnik Wałbrzych, 
Szkółka Piłkarska Szczyt Bogu-
szów-Gorce, Uczniowski Klub 
Sportowy Baszta Wałbrzych 
oraz Klub Sportowy Imperium 
Boxing.

- Warto podkreślić, że anga-
żujemy się nie tylko we wspar-
cie klubów i stowarzyszeń, ale 
również w imprezy i wydarze-
nia o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym. Od początku roku 
naszymi bene�cjentami w tym 
obszarze działań były 33 pod-
mioty, na łączną  kwotę ponad 
160 tys. złotych – podsumo-
wuje Mariusz Piejko, dyrektor 
Departamentu Komunikacji i 
Marketingu WSSE Invest-Park.

(JS)
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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

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Głuszycy ul. Ogrodowa. Ogrze-
wanie miejskie, wysoki parter. 
Pow. 36 m2. Czynsz około 500 zł. 
Cena 115 tys. zł

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

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

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

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną domem jednorodzinnym o 
pow. użytkowej 141 m2 na działce 
o pow. 1500 m2 w miejscowości 
Kowalowa w gminie Mieroszów. 
Cena 110 tys. zł

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 tys.zł

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604

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

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

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

PRACA

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

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

KUPIĘ

(23) 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

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

OKAZJA !!! DOM WOLNOSTOJĄCY 
Biały Kamień, 72m2, do remontu,

cena 99.000 zł. Tel. 883 334 486

DS-4337 Dom w zab. biźniaczej 
Sobięcin, 112 m2, do remontu, 
cena 200.000 zł. Tel. 883 334 481

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

DS-4307 Dom w zab. Szeregowej 
Świebodzice, apartament, 135 m2, 
do wprowadzenia, cena 490.000 zł. 
Tel. 883 334 486.

MS-4363 Szczawno-Zdrój z 
ogródkiem! 3 pokoje, 64m2, do 
wprowadzenia, cena 290.000 zł. 
Tel. 883 334 486

MS-4365 Podzamcze, 3 pokoje, 
63m2, 1 piętro, po remoncie, cena 
265.000 zł. Tel. 883 334 481

MS-4361 Osiedle Krakowskie, 2 
pokoje, 41m2, cena 125.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4356 Podgórze, spokojna 
okolica, 3 pokoje, ogródek, do 
remontu. Cena 99.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4353 Podzamcze, 1 piętro w 
„4”, 2 pokoje 49m2, cena 185.000 
zł. Tel. 883 334 486

MS-4352 Świebodzice ul.Szkolna, 
mieszkanie dwupoziomowe, 64 
m2, po remoncie, cena 249.000 zł. 
Tel. 606 976 630

MS-4351 Podzamcze, 3 pokoje, 
65m2, 1 piętro, cena 262.000 zł. 
Tel. 883 334 481

MS-4350 Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
219.000 zł. Tel. 606 976 630

MS-4326 Świebodzice Osiedle 
Piastowskie, 3 pokoje, 67,5 m2, do 
wprowadzenia, cena 285.000 zł. 
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-4304 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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem wyposażone, 3 pokoje, aneks 
kuchenny,60m2, piękna okolica  

R E K L A M A

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 –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 – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z 
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 – 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 – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 64 m2, 3 pokoje,kuchnia,  
łazienka, WC, duży balkon,ogrze-
wanie miejskie. CENA: 177 000 zł 
(nr: 2651)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

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! 

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. Wy-
najem-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 – 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: 690 000  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: 630 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –MARCISZÓW gmina Dom o 
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie, 
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Pogodnych i pełnych ciepła 

świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku

życzą 
Adam Górecki

Wójt Gminy Czarny Bór
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy

Marzena Łatka
Przewodnicząca 

Rady Gminy Czarny Bór
wraz z radnymi
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