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- Nie przekonuje argumen-
tacja zarządu dróg o kierowa-
niu się względami bezpieczeń-
stwa na węźle Żeromskiego. 
Na skrzyżowaniu z ul. Stara-
chowicką ustawiony znak opa-
trzony jest tabliczką „nie doty-
czy pojazdów MPK i pojazdów 
budowy”. Czyżby pojazdy MPK 
i pojazdy budowy na odcinku 
od przejazdu do ul. Staracho-
wickiej nie stwarzały zagroże-
nia takiego, jak osobowe samo-
chody kilkunastu mieszkańców  
ulic Starachowickiej, dr. Oczki, 
Uzdrowiskowej, Kuracyjnej 
i części ulicy Żeromskiego? 
Przecież użytkownicy samo-
chodów garażujący na tych 
ulicach korzystają przeważnie 
dwukrotnie w ciągu doby ze 
wspomnianego odcinka ulicy 
Żeromskiego. Przecież wystar-
czy dopisać na istniejącej już 
tabliczce przy znaku na skrzy-
żowaniu Żeromskiego - Stara-
chowicka mieszkańców tych 
ulic, jako upoważnionych do 
przejazdu w dół ul. Żeromskie-
go. Przecież istnieją znaki dro-
gowe i sygnalizacja świetlna re-

Gordyjski węzeł 
na ul. Żeromskiego

dowywanej ulicy. Dla zarządu 
dróg problemem jest płynność 
ruchu na wspomnianym odcin-
ku, a dla mieszkańców koniecz-
ność nadrabiania około 10 
kilometrów, aby dojechać do 
ulicy prowadzącej do Piasko-
wej Góry lub Nowego Miasta i 
Rusinowej lub prawie 20 kilo-
metrów jadąc przez Szczawno 
Zdrój. Tym oznakowaniem 
jednak nie powinna zajmo-
wać osoba odpowiedzialna za 
ustawienie znaku i tabliczki( na 
szczęście usuniętej), wskazują-
cej na sposób dojechania do 
nieistniejącej ulicy Kurierskiej, 
zastępując go takim znakiem 
i tabliczką jak na zdjęciu. Na-
wet policjanci wyłapujący kie-
rowców nie stosujących się do 

oznakowania, z którymi rozma-
wiałem w czasie pieszego spa-
ceru, widzieli ten prosty sposób 
na ułatwienie życia zaintereso-
wanym. Dla przykładu podam 
problem z odwiedzeniem gro-
bów na cmentarzu przy ul. 
Żeromskiego. Korzystając z 
samochodu ułatwiające poru-
szanie się osobom starszym, 
w którym przewożone są też 
kwiaty, znicze i np. narzędzia 
do porządkowania otoczenia 
grobu, można dojechać do 
cmentarza ze wspomnianych 
ulic przejeżdżając około 1,5 
kilometra. Natomiast powrót 
do domu przez Biały Kamień 
i Śródmieście powoduje ko-
nieczność przejechania pra-
wie 10 kilometrów. Nie licząc 

zużycia paliwa stojąc w korku 
sięgającym od Starej Kopalni 
do pl. Grunwaldzkiego. Jest to 
absurd i niepotrzebne wspo-
maganie smogu, w chwili gdy 
miasto walczy za smogiem i 
prowadzi szeroko reklamo-
waną akcją wymiany pieców 
„kopciuchów”. Z identycz-
nym problemem  borykają się 
mieszkańcy „dyskryminowa-
nych” ulic, wracający z Białego 
Kamienia, czy Szczawna Zdro-
ju. Przepisy ruchu drogowego, 
na które powołuje się zarząd 
dróg przy oznakowaniu placu 
budowy, nie uwzględniają - co 
oczywiste - sytuacji nadzwy-
czajnej, jaką jest epidemia, dla 
której rezygnacja z komunika-
cji zbiorowej, a więc tworzenie 

„dystansu społecznego”, jest 
jednym z podstawowych wy-
magań walki z epidemią – wy-
jaśnia Jan Kołodziejczyk.

Nic nie zmieniło się w sprawie kłopotów komunikacyjnych mieszkańców ulic 
położonych powyżej przejazdu kolejowego na ul. Żeromskiego w Wałbrzychu. 
- Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku tej ulicy, od przejazdu 

do skrzyżowania z ul. Starachowicką, powoduje niezrozumiałą dla mieszkańców ulic 
św. Kingi, Uzdrowiskowej i Kuracyjnej konieczność nadrabiania drogi przez osoby 
korzystające z własnych samochodów, zamierzające dojechać do wałbrzyskiego 

Śródmieścia, Nowego Miasta lub Piaskowej Góry – podkreślają mieszkańcy.

gulujące zasady bezpiecznego 
poruszania się na zwężonym 
odcinku jezdni. Wystarczy do-
bra wola i odpowiednie ozna-
kowanie tego odcinka przebu-
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W ogromnym bólu żegnamy Naszą Kochaną Mamę, 
Najcudowniejszą Babcię i Oddaną Siostrę

Władysławę Wojcieszak
Dziękujemy za wszystko, czego nas nauczyłaś, 

za wsparcie, za miłość, za uczucia,
za to, że pokazałaś nam jak potrafi ą być silne więzi rodzinne, 

jak ważni są ludzi wokół nas, jak wielu jest przyjaciół, 
jak ich szanować, wspierać i trwać 

w nawet najtrudniejszych chwilach.
Podziwiamy Cię za to jak bardzo walczyłaś 

o słuszne sprawy, o pamięć o naszych przodkach,
jak chciałaś wszystkim pokazać, 

że Rodzina i Przyjaciele są najważniejsi.
Bardzo Cię kochamy i na zawsze zostaniesz w naszych sercach.
Dziękujemy Mamusiu, dziękujemy Babciu, dziękujemy Siostro!

Córka, Syn i Siostra z Rodzinami

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 19.03.2021r. do dnia 

09.04.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 1/2021 lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 

oraz wykaz 2/2021 nieruchomości zabudowanych 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

R E K L AMA

Świdnicka Kuria Bisku-
pia błyskawicznie zare-
agowała na „naganne i 
gorszące zachowania du-
chownego diecezji świdnic-
kiej”. Jest to reakcja kurii na 
nagranie awantury z udzia-
łem księdza z para�i Świę-
tego Wojciecha Biskupa i 
Męczennika z wałbrzyskiej 
dzielnicy Piaskowa Góra.

Do redakcji Tygodnika DB 
2010 nadesłany został �lm, 
będący zapisem awantury, do 
której doszło na parkingu przy 
kościele Świętego Wojciecha 
Biskupa i Męczennika. Na �l-
mie, który został opublikowa-
ny także w kanale YouTube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=mW3lY66G0FQ) wi-
dać księdza, który podchodzi 
do samochodu zaparkowane-
go w pobliżu kościoła i doma-
ga się od kierowcy opuszczenia 
miejsca na parkingu. Polemika 
między młodym mężczyzną 
z pojazdu a księdzem szybko 
przeradza się pełną wyzwisk i 
przekleństw awanturę. Ponad 
trzyminutowy �lm pełen jest 
wulgaryzmów, padających tak 
z ust kierowcy, jak i duchow-
nego. Na przesłany �lm szybko 
zareagowała Świdnicka Kuria 
Biskupia, wydając oświadcze-
nie ws. nagannego i gorszące-
go zachowania duchownego 
diecezji świdnickiej:

Krótka rozprawa 
między młodzianem 
a plebanem

W związku z publikacją na 
kanale YouTube nagannego 
i gorszącego zachowania du-
chownego diecezji świdnickiej 
z dnia 11 marca 2021 r., Świd-
nicka Kuria Biskupia oświadcza, 
iż w trybie pilnym została prze-
prowadzona rozmowa dyscy-
plinująca z tym duchownym. 
Równocześnie Kuria ubolewa, 
że postawa duchownego była 
wysoce niestosowna i wywo-
łała niepotrzebne emocje oraz 
zgorszenie. Duchowny, został 
ukarany naganą przewidzianą 
przepisami Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego. 

Wobec powyższego du-
chowny wyraził żal, że doszło 
do tego rodzaju zdarzenia, i 
przeprasza wszystkich, którzy 
poczuli się tą sytuacją urażeni 
i zgorszeni.
ks. dr Daniel Marcinkiewicz
Rzecznik prasowy Świdnickiej 
Kurii Biskupiej

(RED)

13 marca 2021 r., po dłu-
giej chorobie, w wieku 75 lat 
zmarła Władysława Wojcie-
szak – prezes Stowarzyszenia 
Francuzów i Repatriantów 
z Francji na Dolnym Śląsku. 
Pogrzeb odbędzie się 20 
marca o godzinie 13.00 na 
Cmentarzu Komunalnym w 
Szczawnie-Zdroju. Rodzina 
zmarłej prosi o nieskładanie 
kwiatów i wieńców, zamiast 
których prosi o datki pienięż-
ne na Stowarzyszenie Fran-
cuzów i Repatriantów z Fran-
cji na Dolnym Śląsku.

- Tak trudno powiedzieć 
„Żegnamy Władziu”! Czekali-
śmy na Twój powrót do zdro-
wia... I choć panuje smutek i 
żal, to nikt nie ma wątpliwości, 
że w pamięci i sercach naszych 
pozostaniesz – napisali człon-
kowie Stowarzyszenia Francu-
zów i Repatriantów z Francji na 
Dolnym Śląsku.

Informacja o śmierci Wła-
dysławy Wojcieszak dotknęła 
i poruszyła mnóstwo osób. 
- Odeszła nasza serdeczna 

przyjaciółka, koleżanka, która 
kochała ludzi, oddawała całe 
swoje serce. Cieszyła ją radość 
każdego człowieka. Nasza ko-
chana Władzia była dla nas 
wsparciem i ostoją. Dała nam 
mnóstwo radości, była wspa-
niałą organizatorką, która pra-
cowała nad różnymi projekta-
mi i łączyła pokolenia. Wszyscy 
ją kochali. Kochana Władziu, 
będzie nam Ciebie bardzo 
brakowało, ale pozostaniesz 
w naszych sercach na zawsze 
– powiedziała Alicja Kłosińska, 
przyjaciółka zmarłej.

- Zawsze pogodna, ser-
decznie, oddana sprawom 
społeczności Polaków, którzy 
po II wojnie światowej wrócili 
do ojczyzny . Jeszcze jesienią 
minionego roku, w trudnym 
czasie pandemii, przygotowała 
i zrealizowała cudowny projekt 
„Nasz Wałbrzych - przyjazd 
repatriantów z Francji do pol-
skiego Wałbrzycha”. Będziemy 
o Tobie i Twojej pracy pamię-
tali Droga Władziu! Cześć Two-
jej Pamięci! – dodał działacz 

Nie żyje Władysława 
Wojcieszak

Władysława Wojcieszak 
urodziła się 28 maja 1945 r. w 
Giedlarowej (okolice Leżajska, 
województwo podkarpackie). W 
maju 1946 roku, w ramach prze-
siedlenia ludności polskiej ze 
Wschodu, zamieszkała w Bogu-
szowie – Gorcach. Uczęszczała 
do szkoły podstawowej w Bo-
guszowie oraz do I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wałbrzychu, a 
edukację zakończyła zdobyciem 
wykształcenia wyższego na Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu. W 1972 roku wyszła za mąż 
za Rajmunda Wojcieszaka, który 
w latach wojennych mieszkał na 
granicy francusko-niemieckiej w 
Forbach (okolice Saarbrucken), 
a po wojnie został przesiedlony 
na Dolny Śląsk i zamieszkał w Bo-
guszowie Gorcach. Po studiach 
rozpoczęła pracę w Okręgowej 
Dyrekcji Inwestycji Miejskich, a 
następnie przez wiele lat prowa-
dziła kwiaciarnię w Wałbrzychu.

Od końca lat 90-tych, wraz 
z mężem, rozpoczęła integra-
cję społeczności francuskiej 
w Wałbrzychu i okolicach. W 
1994 roku, wraz z innymi re-
patriantami z Francji, utworzyli 
Stowarzyszenie Francuzów i 
Repatriantów z Francji na Dol-
nym Śląsku. Po śmierci męża, 
w 2010 roku przejęła funkcję 
prezesa tego stowarzysze-
nia. Pomagała również two-
rzyć książkę o reemigrantach 
z Francji, przygotowywaną 
przez redaktor Aleksandrę Sła-
wę z Krakowa, której wydanie 
jest planowane w najbliższych 
miesiącach. Należała także do 
Demokratycznej Unii Kobiet, a 
6 czerwca 2011 roku, postano-
wieniem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej, została odzna-
czona Srebrnym Krzyżem za 
zasługi w działalności na rzecz 
społeczności lokalnej.

(RED)

społeczny z Wałbrzycha Michał 
Gnacy.

Kondolencje rodzinie złoży-
li między innymi: poseł Marek 
Dyduch, zastępca prezydenta 
Wałbrzycha Sylwia Bielawska 
oraz byli wiceprezydenci mia-
sta Zygmunt Nowaczyk i Zdzi-
sław Dobrowolski.
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Gospodarka komunalna
 Zinwentaryzowanie i unormowanie gospodarki mieszkaniowej np. pustostany
 Udostępnienie gruntów pod budownictwo
 Remonty lokali mieszkaniowych i infrastruktury przy mieszkaniach:

 Koniec z przenośnymi toaletami obok budynków
 Odzyskiwanie i zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. „Browar”

Społeczeństwo
 Aktywizacja seniorów - stworzenie miejsc spotkań, organizacja zajęć
 Wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 Ścisła współpraca z Wałbrzyskimi jednostkami służby zdrowia - punktami szczepień COVID-19
 Powołanie rady społecznej przy burmistrzu i radzie miasta w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
 Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Transport
 Obwodnica BOGUSZOWA
 Obwodnica GORC
 Uruchomienie komunikacji lokalnej np. Stary Lesieniec – Boguszów, Kuźnice - Boguszów, Gorce – Kuźnice

Przedsiębiorczość
 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału
 Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców pod patronatem burmistrza i rady miasta

Sport i Rekreacja
 Rozbudowa i użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności Dzikowca, stadionów sportowych
 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – wsparcie klubów i organizacji
 Promocja miasta poprzez sport – organizacja imprez sportowych, np. Sudecka 100
 Wsparcie dla klubów sportowych z Boguszowa - Gorc

Problem eksmisji z miesz-
kania jest niezwykle istotny 
z punktu widzenia zarówno 
najemcy, jak i wynajmujące-
go lokal mieszkalny. Eksmisja 
to nic innego jak nakazanie 
opuszczenia, opróżnienia i 
wydania dotychczas zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego 
z uwagi na zakończenie sto-
sunku najmu lub też z innych 
przyczyn wskazanych w prze-
pisach prawa.

Te inne przyczyny to moż-
liwość rozwiązania przez sąd 
stosunku prawnego (umowy 
najmu) z lokatorem lub współ-
lokatorem w sytuacji, gdy 
lokator ten narusza obowią-
zujące zasady korzystania z bu-
dynku lub mieszczącego się w 
nim lokalu. Zasady te mogą być 
określone regulaminami (np. 
wspólnot mieszkaniowych), 
ale nie muszą. Zasady te wyni-
kają również z obowiązujących 
powszechne zasad współżycia 
społecznego. Naruszenie tych 
zasad musi być rażące lub upo-
rczywe. Oznacza to, że zacho-
wanie lokatora, wykraczające 
poza normalny porządek do-
mowy, musi znacznie - właśnie 
w sposób rażący - przekraczać 
obowiązujące reguły.

Do wystąpienia z powódz-
twem w tym zakresie upo-

ważniony jest inny lokator 
zamieszkujący z lokatorem na-
ruszającym obowiązujące regu-
ły, jak i właściciel innego lokalu 
znajdującego się w budynku, w 
którym dochodzi do ekscesów. 
Oczywiście z powództwem 
takim może wystąpić również 
właściciel lokalu.

Generalnie sąd może rów-
nież nakazać eksmisję aktual-
nego, jak również byłego mał-
żonka, ale tylko w określonych 
sytuacjach, gdy swoim rażąco 
nagannym zachowaniem, unie-
możliwia wspólne zamieszki-
wanie. Rażąco naganne będą 
wszystkie zachowania, które 
uniemożliwiają zamieszkiwa-
nie z taką osobą (wywoływanie 
awantur, stosowanie przemocy 
�zycznej, ale i psychicznej wo-
bec domowników, wynoszenie 
przedmiotów z domu itp.).

W każdym przypadku eks-
misji sąd rozważa, czy osobie 
eksmitowanej przysługuje lokal 
socjalny, i jeżeli uzna to za wła-
ściwe, orzeka o prawie do naj-
mu lokalu socjalnego.

Żeby lokal mógł być uznany 
za lokal socjalny musi spełniać 
określone warunki. Musi posia-
dać odpowiednie wyposażenie 
(co najmniej instalację wodną i 
elektryczną), a jego stan tech-
niczny powinien umożliwiać 

zamieszkiwanie w nim. Po-
wierzchnia pokoi, przypadająca 
na jednego członka rodziny na-
jemcy, nie może być mniejsza 
niż 5 m2, a w przypadku, gdy 
uprawnionym jest wyłącznie 
jedna osoba, powierzchnia mi-
nimalna lokalu nie może być 
mniejsza niż 10 m2. Dodatko-
wo, lokal socjalny może być 
lokalem o obniżonym standar-
dzie z tego względu, że stawka 
czynszu najmu takiego lokalu, 
nie może przekroczyć stawki 
najniższego czynszu obowiązu-
jącego w zasobie mieszkanio-
wym gminy.

Prawo do najmu lokalu so-
cjalnego przysługuje osobom, 
które utraciły prawo do najmu 
lokalu dotychczas zajmowane-
go. Prawo to obejmuje także 
osoby, które zajmowały lokal 
również na podstawie umo-
wy użyczenia. Nadto dotyczy 
to osób, które wprawdzie za-
mieszkiwały z najemcą, ale ty-
tułu prawnego do lokalu nie 
miały, czyli tzw. domowników.

Ustalając prawo do najmu 
lokalu socjalnego po eksmisji, 
sąd bada przede wszystkim, 
jak do tej pory dana osoba lub 
osoby korzystały z lokalu miesz-
kalnego (czy dbały w sposób 
odpowiedni o lokal, czy nie 
niszczyły urządzeń sanitarnych 

zainstalowanych w lokalu itp.). 
Podstawowym jednakże ele-
mentem, który podlega ocenie 
sądu, jest sytuacja materialna 
i rodzinna osób, którym upra-
wienie ma przyznać.

Generalną zasadą jest, że 
niektórym osobom prawo do 
umowy najmu lokalu socjal-
nego przysługuje „z urzędu”. 
Do osób tych należą kobiety w 
ciąży, małoletni poniżej 18 roku 
życia, osoby niepełnosprawne 
i ubezwłasnowolnione oraz 
osoby sprawujące opiekę nad 
ubezwłasnowolnionym wspól-
nie z nim zamieszkałe, osoby 
obłożnie chore, emeryci i renci-
ści, bezrobotni oraz inne osoby 
ustalone uchwałą rady gminy.

Sąd może jednak odmówić 
wyżej wskazanym osobom pra-
wa do umowy najmu lokalu so-
cjalnego, jeżeli osoby takie mają 
możliwość zamieszkać w innym 
lokalu niż w tym, który dotych-
czas był przez nich zajmowany 
(np. kobieta w ciąży jest wła-
ścicielem lokalu mieszkalnego, 
który wynajmuje innym oso-
bom), albo jeżeli sytuacja ma-
terialna takiej osoby pozwala 
na zaspokojenie jej potrzeb 
mieszkaniowych we własnym 
zakresie. Inaczej mówiąc stać 
taką osobę (wysokie zarobki) na 
wynajęcie mieszkania, czy też 

Prawo w pigułce: eksmisja z lokalu mieszkalnego

posiada oszczędności zezwala-
jące na zakup mieszkania.

Równocześnie sąd może 
orzec o braku uprawnienia do 
umowy najmu lokalu socjalne-
go, jeżeli eksmisja ma być orze-
czona w związku z niewłaści-
wym zachowaniem się lokatora.

W pewnych sytuacjach sąd 
może przyznać prawo do loka-
lu socjalnego, jeżeli jest to uza-
sadnione zasadami współżycia 
społecznego. W takiej sytuacji 
muszą zaistnieć szczególne wa-
runki. Najczęściej zasady te są 
stosowane w stosunku do osób 
samotnie wychowujących dzie-
ci, będących jednocześnie o�a-
rami przemocy domowej, które 
nie mają możliwości podjęcia 
pracy zarobkowej.

Obowiązek dostarczenia lo-
kalu socjalnego, czyli zawarcia 
umowy najmu lokalu socjalne-
go z osobą eksmitowaną, spo-
czywa na gminie.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Miejska infolinia
- Jako pierwsze miasto w 
Polsce uruchomiliśmy spe-
cjalną infolinię miejską, 
przez którą można zareje-
strować się na szczepienie 
– mówi Roman Szełemej, pre-
zydent Wałbrzycha. - Jeżeli 
jesteście Państwo mieszkań-
cami naszego miasta i chcecie 
zapisać się na szczepienie w 
Starej Kopalni, dzwońcie pod 
numer 74 664 09 33. Zapisy 
wyłącznie zgodnie z harmo-
nogramem Narodowego 
Programu Szczepień. Infoli-
nia czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-
15:00.

(RED)

Wiosenne Śródmieście
- Zapraszam na „Wiosenne 
Śródmieście - powitanie 
wiosny” – mówi radny Rady 
Miejskiej Wałbrzycha Piotr 
Kwiatkowski, który to wy-
darzenie organizuje wraz z 
Radą Wspólnoty Samorządo-
wej Śródmieście i Centrum 
Aktywności Lokalnej w Wał-
brzychu. – W poniedziałek, 
22.03.2021 r. o godzinie 15.30 
w wałbrzyskim Rynku tanecz-
nie  i radośnie przywitamy 
wiosnę, wspólnie tańcząc 
znany na całym świecie utwór 
Jerusalema.

(RED)
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We wrześniu 2020 roku me-
dia informowały o tym, że w 
Oławie 38-letni chory psychicz-
nie syn zabił matkę, zadając 
jej kilkanaście ciosów nożem. 
Prokuratura badała działania 
urzędników ośrodka pomocy 
społecznej i policji, ponieważ 
zamordowana kobieta miała 
ich prosić o pomoc, ale się jej 
nie doczekała. W listopadzie 
2020 roku sąd aresztował na 
trzy miesiące 32-letniego Łuka-
sza B., podejrzanego o niezwy-
kle brutalne zabójstwo w Bie-
lawie swojej 64-letniej matki. 
Miała to być zbrodnia doskona-
ła, w szczegółach zaplanowana 
i drobiazgowo przeprowadzo-
na. Wiele miesięcy wcześniej 
siostra Łukasza B. oraz matka 
były bardzo zaniepokojone sta-
nem jego zdrowia. Mimo wielo-
krotnych próśb, mężczyzna nie 
chciał się leczyć, nie chciał też 
przyjmować leków. Kobiety, 
bojąc się o jego życie, wystąpi-
ły do sądu o jego przymusowe 
leczenie, ale ich wniosek został 
odrzucony. Argumentowano 
to tym, że kobiety nie dołączyły 
aktualnego zaświadczenia od 
psychiatry pomimo tego, że 
uzyskanie takiego dokumentu 
było niemożliwe, bo mężczy-
zna dobrowolnie i tak by do 
lekarza nie poszedł. Sąd Rejo-
nowy w Świdnicy tłumaczył 
się, że każda sprawa sądowa 
wymaga postępowania w da-
nym trybie, który musi być za-
chowany. Przerażone myślami 
samobójczymi mężczyzny ko-
biety odwołały od decyzji sądu. 
Jednak kolejna rozprawa zosta-
ła wyznaczona na dzień, który 
przypadał już po morderstwie...

Z doświadczenia radcy 
prawnego (zajmowałem się 
m.in. obsługą jednostek po-
mocy społecznej) znam wiele 
przypadków bezradnych ro-
dzin, które - żyjąc z osobą cięż-
ko chorą psychicznie - musiały 
z trwogą znosić powtarzające 
się ataki agresji. I nawet gdy 
udało się już skierować do sądu 
wniosek o wyrażenie zgody na 
przymusowe leczenie psychia-
tryczne takiej osoby, to poja-
wiała się ustawowa przeszko-
da, która skutecznie hamowała 
procedurę.

Zdrowie psychiczne 
dobrem człowieka

Nie mam wątpliwości, że 
zdrowie psychiczne jest pod-
stawowym dobrem każdego 
człowieka. Rola regulacji praw-

Godność chorego i bezpieczeństwo bliskich
Piotr 
Sosiński

nych w tym zakresie jest zna-
cząca. Godność osoby chorej 
psychicznie podlega ochronie. 
Prawna ochrona osób chorych 
psychicznie, jak i z zaburzenia-
mi psychicznymi, jest ściśle po-
wiązana z wszelkimi formami 
interwencji podejmowanych 
w interesie takich osób. Są to 
działania związane głównie z 
orzekaniem o stanie zdrowia, 
a także przeprowadzaniem 
badań, umieszczaniem i wy-
pisywaniem ze szpitali psy-
chiatrycznych, przebiegiem 
leczenia i rehabilitacji, a także 
umieszczaniem i przebywa-
niem takich osób w domach 
pomocy społecznej.

Przesłanki i tryb przymu-
sowej hospitalizacji i leczenia 
psychiatrycznego uregulo-
wano w ustawie z 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego. Jeśli zachowanie 
osoby wskazuje na to, że z po-
wodu zaburzeń psychicznych 
może zagrażać bezpośrednio 
własnemu życiu albo życiu 
lub zdrowiu innych osób, jak 
również gdy osoba nie jest 
zdolna do zaspokajania swo-
ich podstawowych potrzeb 
życiowych, a uzasadnione jest 
przewidywanie, że leczenie w 
szpitalu psychiatrycznym przy-
niesie poprawę jej stanu zdro-
wia, może bez swojej zgody 
być poddana badaniu psychia-
trycznemu.

Chodzi oczywiście o nasilo-
ne zaburzenia, które mogą być 
rzeczywiście traktowanie jako 
wyraz bezpośredniego zagro-
żenia zarówno dla samego pa-
cjenta, jak i otoczenia. W takich 
sytuacjach zagrożenie życia lub 
zdrowia powinno być realne i 
obiektywne. Właśnie takie za-
grożenie, które zmaterializowa-
ło się w postaci zabójstw osób 
najbliższych w Oławie i Bielawie.

Jak umieścić chorego 
krewnego w szpitalu?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 przy-
toczonej ustawy do szpitala 
psychiatrycznego może być 
przyjęta osoba chora psychicz-
nie, której dotychczasowe za-
chowanie wskazuje na to, że 
nieprzyjęcie do szpitala spo-
woduje znaczne pogorszenie 
stanu jej zdrowia psychiczne-
go, bądź która jest niezdolna 
do samodzielnego zaspoka-
jania podstawowych potrzeb 
życiowych, a uzasadnione jest 
przewidywanie, że leczenie w 
szpitalu psychiatrycznym przy-
niesie poprawę jej stanu zdro-
wia. O potrzebie przyjęcia do 
szpitala psychiatrycznego ta-
kiej osoby bez jej zgody, orze-
ka sąd opiekuńczy miejsca za-
mieszkania osoby – na wniosek 
jej małżonka, krewnych w linii 
prostej, rodzeństwa, przedsta-
wiciela ustawowego lub osoby 
sprawującej nad nią faktyczną 

opiekę. W stosunku do osoby 
objętej oparciem społecznym 
wniosek może zgłosić również 
organ do spraw pomocy spo-
łecznej.

Do wniosku kierowanego 
do sądu dołącza się orzeczenie 
lekarza psychiatry szczegóło-
wo uzasadniające potrzebę 
leczenia w szpitalu psychia-
trycznym. Orzeczenie lekarz 
psychiatra wydaje na uzasad-
nione żądanie osoby lub or-
ganu uprawnionego do zgło-
szenia wniosku o wszczęcie 
postępowania. I tu pojawia się 
największy problem – w przy-
padku niezałączenia do wnio-
sku orzeczenia lekarskiego 
lub gdy zostało ono wydane 
w okresie dłuższym niż 14 dni 
przed dniem złożenia wniosku, 
sąd zwraca wniosek. Postępo-
wanie kończy się niepowodze-
niem wnioskodawcy.

Bez orzeczenia sąd nie 
wyda rozstrzygnięcia

Żeby wyeliminować ryzyko 
wszczynania postępowania 
w przypadkach oczywiście 
bezzasadnych, ustawodaw-
ca wymaga, aby do wniosku 
wszczynającego postępowa-
nie wnioskodawca załączył 
orzeczenie lekarza psychiatry. 
W sytuacjach, gdy do wniosku 
nie dołączono zaświadczenia 
lekarskiego lub uległo ono dez-
aktualizacji, sąd może nie do-

konywać zwrotu wniosku, jeże-
li jego treść oraz załączone do 
niego dokumenty uzasadniają 
zasadność przyjęcia uczestnika 
do szpitala psychiatrycznego, 
a złożenie orzeczenia lekar-
skiego nie jest możliwe. Celem 
tej regulacji jest umożliwienie 
sądowi zarządzenia badania 
osoby, której dotyczy upraw-
dopodobniony wniosek. Czyli 
sąd może zrezygnować z wy-
mogu przedłożenia orzeczenia 
lekarskiego. Może tak zrobić, 
ale nie musi, co pokazała nam 
straszna historia z Bielawy.

Dziwny wymóg ustawowy 
przedłożenia aktualnego orze-
czenia często prowadzi do nie-
korzystnego dla rodzin osób 
chorych rozstrzygnięcia sądu. 
A przecież czymś oczywistym 
jest, że osoba chora psychicz-
nie nie ma świadomości swojej 
choroby i nie chce poddać się 
badaniu. I takich właśnie sy-
tuacji dotyczy takie postępo-
wanie – o przymusowe a nie 
dobrowolne umieszczenie w 
szpitalu. Moim zdaniem, do-
celowo wymóg posiadania ak-
tualnego orzeczenia powinien 
być zniesiony, ale jednocześnie 
warto uzbroić sąd w możliwość 
nakładania kary pieniężnej dla 
złośliwych wnioskodawców, 
którzy chcą zamykać w szpita-
lach psychiatrycznych swoich 
bliskich bez jakiekolwiek uza-
sadnienia.

Dla dzieci 
i ekologii
Na wałbrzyskim Podgórzu 
został ustawiony kosz, do 
którego mieszkańcy mogą 
wrzucać plastikowe nakręt-
ki, wspierając tym samym 
chore dzieci i chroniąc śro-
dowisko. Kosz jest nietypowy 
- został bowiem ręcznie wy-
konany przez pracowników 
działającej na Podgórzu – przy 
ul. Tunelowej – bocznicy kole-
jowej należącej do Kopalń Su-
rowców Skalnych w Bartnicy. 
A powstał dzięki współpracy 
KSS Bartnica i wałbrzyskich 
samorządowców. To miejscy 
radni – Piotr Kwiatkowski i 
Piotr Kraczkowski – wpadli na 
pomysł, by stawiać w dzielni-
cach Wałbrzycha pojemniki 
na plastikowe nakrętki. Pierw-
szy kosz z ich inicjatywy sta-
nął na Placu Grunwaldzkim. 
Ludzie zapełniają tam nakręt-
kami pojemnik tak szybko, 
że radni muszą go opróżniać 
co kilkanaście dni. Szukając 
darczyńcy kolejnego kosza, 
tym razem dla Podgórza, sa-
morządowcy zwrócili się do 
Jakuba Madeja, prezesa KSS 
Bartnica. W tej dzielnicy dzia-
ła należąca do spółki boczni-
ca kolejowa. - Ponieważ od 
lat prowadzimy w otoczeniu 
naszych zakładów działania 
na rzecz ludzi i środowiska, 
postanowiliśmy wesprzeć tę 
potrzebną inicjatywę – mówi 
prezes Madej. Wykonania 
kosza podjęli się pracownicy 
bocznicy: brygadzista Witold 
Hołysz i spawacz Sławomir 
Gilewski.

(EG)
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Uczniowie i absolwenci I 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu zbierają laury 
w ogólnopolskich olimpia-
dach i konkursach.

- Uczennice I LO w Wałbrzy-
chu Oliwia Pakuła (2c4) i Oli-
wia Piotrowska (2c) uzyskały 
tytuł �nalistek XXV Olimpiady 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Co więcej, Oliwia Piotrowska 
znalazła się w gronie 30 naj-
lepszych osób z całej Polski i 
będzie walczyła o tytuł laureat-
ki w Szczecinie. Jej opiekunem 
jest Paweł Jarema. Do etapu 
centralnego Olimpiady Języka 
Angielskiego zakwali�kowała 
się Julia Ryfa - uczennica klasy 
3 DP z maturą międzynaro-
dową. W drugim etapie czę-
ści ustnej znakomicie wypadł 
uczeń klasy 2 DP - Olek Budny, 
który zdobył 9,5 punktu na 10 
możliwych i ostatecznie zajął 
123 miejsce w kraju (opiekun 
Roman Kuliniak). Poza tym do 
etapu centralnego Olimpiady 
Teologii Katolickiej zakwali�ko-
wała się Nela Walendzik z klasy 
2b4 (opiekun Anna Walendzik) 
– wylicza Beata Urbaniak, wi-

cedyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wałbrzychu.

Z kolei absolwentka I Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Wałbrzychu - Jagoda Gron-
decka, dziennikarka, iranistka, 
komentatorka spraw bliskow-
schodnich, została laureatką 
nagrody medialnej Pióro Na-
dziei.  - Jury nagrodziło Jagodę 
Grondecką za “dziennikarstwo 
zaangażowane, w którym 
uważność na drugiego czło-
wieka i niestępiona wrażliwość 
społeczna łączy się z rzetelno-
ścią, warsztatem i odwagą. Za 
dziennikarstwo, które pomaga 
zrozumieć”. Pióro Nadziei to 
nagroda przyznawana co roku 
za działalność medialną, która 
przyczyniła się do pozytywnej 
zmiany na rzecz praw człowie-
ka. To wyróżnienie dla tych, 
którzy swoją pracą medialną 
sprawiają, że prawa człowieka 
rezonują w przestrzeni publicz-
nej – mówi Beata Urbaniak, wi-
cedyrektor I LO w Wałbrzychu.

Więcej na https://amnesty.
org.pl/jagoda-grondecka-lau-
reatka-piora-nadziei-2020/

(RED, fot. amnesty.org.pl)

Sukcesy uczniów 
i absolwentów

Gmina Stare Bogaczowice 
jest liderem projektu „Wymia-
na dotychczasowych wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych i 
mieszkaniach w domach wielo-
rodzinnych, na obszarze Gminy 
Czarny Bór, Gminy Miejskiej Ka-
mienna Góra, Gminy Kamienna 
Góra, Gminy Stare Bogaczowi-
ce oraz Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój”, 
który został do�nansowanych 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020. Poddziałanie: 3.3.4 
„Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze miesz-
kaniowym – ZIT AW” (typ 3.3 
e: Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne źró-
dła energii - projekty dotyczą-
ce zwalczania emisji komino-
wej) – granty.

- Dobiegają końca ustalenia 
dotyczące realizacji projek-
tu z Instytucją Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pro-
jekt dedykowany jest osobom 
�zycznym zamieszkującym 
obszar objętym projektem i 
będącymi jednocześnie: wła-

ścicielami budynków jedno-
rodzinnych, właścicielami 
mieszkań w budynkach wie-
lorodzinnych oraz najemcami 
mieszkań w budynkach wie-
lorodzinnych (posiadającymi 
tytuł do lokalu mieszkalnego). 
Do�nansowaniu będzie pod-
legał: demontaż starego źródła 
ciepła i instalację kotła spa-
lającego paliwa gazowe; de-
montaż starego źródła ciepła 
i instalację kotła spalającego 
biomasę (np. kocioł na pelle-
ty); demontaż starego źródła 
ciepła i instalację źródła ciepła 
opartego o odnawialne źródła 
energii (np. pompa ciepła, mi-

Dopłacą do wymiany 
ogrzewania

Mieszkańcy gmin: Czarny Bór, miejskiej i wiejskiej Kamienna Góra, 
Gminy Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój będą mogli ubiegać się 
o do�nansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych. 
W wysokości dopłaty może wynieść nawet 70 procent wartości inwestycji.

kroinstalacja fotowoltaiczna); 
demontaż starego źródła cie-
pła i montaż mikroinstalacji fo-
towoltaicznej na potrzeby cie-
płej wody użytkowej i potrzeby 
produkcji energii elektrycznej. 
Do�nansowanie będzie obej-
mowało także: zakup i instala-
cję systemu zarządzania ener-
gią (np. termostaty, czujniki 
temperatury); modernizację in-
stalacji grzewczej umożliwiają-
cą dostęp do obsługi urządzeń 
przez osoby niepełnosprawne 
– wyjaśnia Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

Do�nansowaniem objęta 
będzie inwestycja w kwocie 
do 70% kosztów kwali�kowal-
nych, przy czym limit kwoto-
wy wynosi odpowiednio: 6440 
zł dla instalacji gazowych; 10 
150 zł dla instalacji spalają-
cych biomasę; 15 050 zł dla in-
stalacji z OZE (pompa ciepła); 
16 800 zł dla instalacji z OZE 
(pompa ciepła + fotowolta-
ika). Warunkiem wstępnym re-
alizacji inwestycji będzie prze-
prowadzenie właściwej oceny 
potrzeb i metod osiągnięcia 
oszczędności energii i redukcji 
emisji w sposób opłacalny, w 
oparciu o uproszczony audyt 
energetyczny lub audyt ener-
getyczny według metodologii 
wskazanej przez instytucję 
organizującą konkurs. Zapla-
nowane zostały spotkania 
informacyjne dotyczące reali-
zacji projektu grantowego dla 
mieszkańców Gminy Czarny 
Bór, Gminy Miejskiej Kamien-
na Góra, Gminy Kamienna 
Góra, Gminy Stare Bogaczowi-
ce oraz Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój w 
następujących terminach:
• Szczawno-Zdrój: 24.03.2021 r.

 (godz. 16:00) oraz 07.04.2021 r. 
(godz. 18:30)

• Czarny Bór: 24.03.2021 r. (godz. 18:30) 
oraz 07.04.2021 r. (godz. 16:00)

• Gmina Miejska Kamienna Góra: 
25.03.2021 r. (godz. 16:00) 
oraz 08.04.2021 r. (godz. 18:30)

• Gmina Kamienna Góra: 25.03.2021 r.
 (godz. 18:30) oraz 08.04.2021 r. 
(godz. 16:00)

-• Stare Bogaczowice: 29.03.2021 r. 
(godz. 18:30) oraz 01.04.2021 r. 
(godz. 16:00)
- Terminy naboru składania 

wniosków o udzielenie grantu 
w poszczególnych gminach 
planowane są w kwietniu i 
maju 2021 r. Szczegółowe daty 
zostaną podane w ogłoszeniu 
o przystąpieniu do realizacji 
projektu grantowego – dodaje 
Mirosław Lech.

(RED)
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• Ograniczenia 
w urzędzie
- W trosce o Wasze i nasze 
bezpieczeństwo, wprowadza-
my zmiany w funkcjonowaniu 
Urzędu Miejskiego w Bogu-
szowie-Gorcach. Od 17 marca 
2021 r. ograniczamy dostęp do 
siedziby urzędu – do piątku, 
19 marca br. załatwiane będą 
jedynie sprawy związane z re-
jestracją zgonu. Dodatkowo 
wprowadzamy środek bezpie-
czeństwa w postaci mierzenia 
temperatury ciała wszystkich 
osób wchodzących do urzędu. 
Przypominamy o obowiązko-
wej dezynfekcji rąk oraz nosze-
niu maseczki – mówi pełniący 
funkcję burmistrza Boguszowa 
– Gorc Krzysztof Kumorek.

• Jaśniej w Kuźnicach
Kolejne lampy uliczne zaświe-
ciły w dzielnicy Kuźnice. Część 
nieświecących opraw została 
zgłoszona do wymiany na pod-
stawie gwarancji, a także prze-
prowadzona została diagnoza 
kolejnych odcinków instalacji 
zasilającej latarnie. Najbliższe 
działania obejmują końcową 
część ul. Towarowej, ul. Głowac-
kiego i ul. Brzozowej, gdzie wa-
dliwe instalacje oświetleniowe 
zostały zlecone do wymiany.

• Projektują 
przebudowę
Trwają prace projektowe 
związane z dalszą przebudo-
wą budynku przy ul. Waryń-
skiego. Podczas spotkania 
zorganizowanego w remon-
towanym obiekcie, w którym 
uczestniczyli: pełniący funkcję 
burmistrza miasta Krzysztof 

Kumorek, wykonawca, dyrek-
tor Centrum Obsługi Jedno-
stek oraz kierownik Wydziału 
Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miejskiego w Boguszowie – 
Gorcach omówili szczegóły 
projektów związanych z prze-
budowa pierwszego i drugiego 
piętra na potrzeby przedszkola 
oraz drugiego etapu budowy 
żłobka. Przypomnijmy, że na te 
zadania gmina uzyskała do�-
nansowanie 1 200 000 zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz z resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 Maluch+. W edycji Ma-
luch+ 2020 gmina dostała 1 
419 000 zł, a w edycji Maluch+  
2021 Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej przyznało 
gminie do�nansowanie w wy-
sokości 918 720 zł.

• Wydawanie żywności
24 marca 2021 r. (środa) oraz 
25 marca 2021 r. (czwartek) 
w godzinach od 9.00 -17.00 
będzie wydawana żywność w 
ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, współ�nansowanego z 
Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebują-
cym (FEAD). Żywność będzie 
wydawana przez Fundację 
Jesus Christ Security w Bogu-
szowie-Gorcach, przy ul. Stra-
żackiej 35. Osoby, którym zo-
stała przyznana pomoc, muszą 
zabrać z sobą dowód osobisty, 
skierowanie z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-Gor-
cach oraz torby na zabranie 
otrzymanej żywności.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

• Czekamy na wiosnę
Wałbrzyski Klub Biegacza Za-
mek Książ przy Miejskim TKKF 
w Wałbrzychu oraz Gmina Mie-
roszów zapraszają na impre-
zę rekreacyjną Marsz Nordic 
Walking „Czekamy na wiosnę”. 
Marsz został zaplanowany 
na 20.03.2021 r. Zapisy będą 
prowadzone od godz. 9.00 w 
Sokołowsku (Biały Orzeł). Start 
został zaplanowany na godz. 
10.00, a uczestnicy na trasie o 
długości 10 km zwiedzą m.in. 
ruiny zamku Radosno, schro-

nisko Andrzejówka, masyw 
Bukowca. Organizatorzy za-
pewniają atrakcje na trasie, 
posiłek oraz losowanie nagród.

• Operacja 
Czysta Rzeka
W ramach akcji Operacja Czy-
sta Rzeka 2021, Mieroszow-
skie Centrum Kultury zaprasza 
wolontariuszy do wspólnego 
sprzątania rzeki Ścinawka, 
które odbędzie się 17 kwiet-
nia 2021 r. o godz. 10.00. 
Rejestracja uczestników pro-

wadzona jest do 3 kwietnia 
w Mieroszowskim Centrum 
Kultury lub pod numerem 
telefonu 662 203 457. Każdy 
wolontariusz otrzyma mate-
riały niezbędne podczas akcji 
oraz pamiątkową koszulkę. Po 
skończonej pracy odbędzie się 
ognisko. Więcej informacji na 
www.operacjarzeka.pl.

• Pomoc w nauce
Dzięki współpracy Świetlicy 
Środowiskowej “Muchomor-
ki” w Mieroszowie z Funda-

cją Polki Mogą Wszystko, 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mieroszowie pozyskał lap-
top Lenovo ze słuchawkami. 
Komputer został przekazany 
do nauki zdalnej jednemu 
z podopiecznych świetli-
cy. – Składamy serdeczne 
podziękowania fundacji za 
to wsparcie – podkreślają 
wychowawca świetlicy oraz 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie 
Bogusława Nawrat.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

Mieroszowskie Centrum Kultury rozpoczęło przygotowania 
do kolejnego Festiwalu “Nie tylko Gospel” im. Włodka Szomańskiego. 
Na stronie internetowej https://mck.pl opublikowany został regulamin 
„Konkursu wokalnego o statuetkę Szklanego Szomola 2021”, który 
odbędzie się w Mieroszowie w dniach 9-11 lipca 2021 roku.

(RED)

Nie tylko Gospel
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Willa Alfa zaprasza

       WIELKANOC 2021
4 dni | 3 noce 1 os. 499 zł 

zamiast 899 zł

5 dni | 4 noce 1 os. 659 zł 
zamiast 999 zł

Wyżywienie + śniadanie świąteczne

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

R E K L AMA

Siedem par małżeńskich 
z Gminy Mieroszów zostało 
uhonorowanych medalami 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

- Rocznica ślubu to piękne 
święto, które przypieczętowu-
je spędzone u boku bliskiej 
osoby wspaniałe lata. Dzie-
lenie razem życia to niełatwa 
sztuka, która często wymaga 
pójścia na kompromis. W rze-
czywistości niewielu przypada 
w udziale świętowanie takiego 
jubileuszu jakim jest 50, a w 
przypadku naszych jubilatów 
51 rocznica ślubu – mówi An-
drzej Lipiński, burmistrz Miero-
szowa.

W 1970 roku 7 par z Gminy 
Mieroszów zawarło związek 
małżeński. W ubiegłym roku 
jubilaci obchodzili jedną z naj-
ważniejszych rocznic w życiu, 
ale z uwagi na panujące warun-
ki pandemiczne, jubileuszowe 
uroczystości odbył się w tym 
roku. 51 lat temu przyrzeczenie 

małżeńskie z ufnością składali: 
Maria i Jan Bednarz, Danuta i 
Adam Franczak, Regina i Wła-
dysław Garbowscy, Bogusława 
i Marian Gutkowscy, Stefania i 
Walenty Petryszyn, Anna i Sta-
nisław Sienkowiec oraz Anna i 
Jan Wicherscy.

- Uczynili to w nadziei, że 
będą dzielić życie razem dobre 
i złe, wspierając się wzajemnie 
w chwilach ciężkich i ciesząc 
się wspólną radością. Przyrze-
czenia tego jubilaci dotrzymali, 
mimo wielu złożonych zda-
rzeń. Szanowni jubilaci - jeste-
ście wzorem i przykładem dla 
tych wszystkich, którzy decy-
dują się związać węzłem mał-
żeńskim. Składamy Państwu 
życzenia kolejnych, pięknych 
dni i lat spędzonych w atmos-
ferze spokoju, zdrowia, szczę-
ścia rodzinnego i wzajemnego 
zrozumienia, które staną się 
�larem wielu, przywoływanych 
później wspomnień – powie-
dział podczas uroczystości bur-
mistrz Mieroszowa.

(RED, fot. Tomasz Tracewski)

Małżeńskie jubileusze Kiermasz 
i warsztaty
Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu zaprasza 
w najbliższą niedzielę - 21 
marca 2021 r. - do Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycz-
nego Akwarium w Zagórzu 
Śląskim na świąteczny kier-
masz rękodzieła lokalnych 
artystów. Dla milusińskich 
w godz.12.00 -14.00 odbędą 
się warsztaty wielkanocne. 
Ilość miejsc jest ograniczona, 
a zapisy prowadzone są pod 
numertem telefonu 603-441-
251 lub 74-845-72-30. Cena 
warsztatów 25 zł za osobę.

(WS)

Dostali 
do�nansowanie
W ramach realizacji pro-
jektu „Wymiana wysoko-
emisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomera-
cji Wałbrzyskiej” z naboru 
prowadzonego w Gminie 
Walim przyznano 14 gran-
tów na łączną kwotę 230 
159,49 zł. Liczba złożonych 
wniosków – 31, wnioskowana 
kwota do�nansowania - 500 
436,98 zł, liczba wniosków 
odrzuconych - 8. W sytuacji 
wystąpienia oszczędności w 
projekcie bądź zwiększenia 
przyznanej kwoty do�nanso-
wania na realizację grantów 
przez instytucję Pośredniczą-
cą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
będą podpisywane umowy 
z kolejnymi wnioskodawca-
mi zgodnie z listą rankingo-
wą. Kwota przeznaczona na 
granty w naborze (alokacja) 
dla Gminy Walim wynosi 253 
300 zł.

(AM)

cia, przy jednym z miejscowych 
domów.

Historia tego konkretnego 
gniazda jest nietypowa. Ener-
getycy interweniują najczęściej 
w przypadku gniazd, które 
już są mocno rozbudowane i 
tworzone przez ptaki wiele lat. 
Tym razem prace trwały przy 
nowym gnieździe, którego 
budowę bociany rozpoczęły 
w poprzednim sezonie lęgo-
wym. Stało się tak dlatego, że 
nieopodal w odległości ok. 
50 metrów znajduje się Stare, 
wieloletnie gniazdo, o które 
dwie pary bocianów toczyły 
walkę. Para, która przegrała 
postanowiła zostać w pobli-
żu i zaczęła znosić budulec na 
najbliższy słup energetyczny. 
Z czasem budowana w lecie 
konstrukcja nowego gniazda 
zaczęła niebezpiecznie zbliżać 

się do przewodów energetycz-
nych. - Dlatego nasze służby 
techniczne zainteresowały się 
tym miejscem i zabudowały 
na słupie specjalną metalową 
platformę, wynoszącą gniazdo 
powyżej poziomu urządzeń 
energetycznych.  Nie tylko my, 
ale i okoliczni mieszkańcy mają 
nadzieję, że dzięki temu ptaki 
doczekają się młodych już w 
nadchodzącym sezonie lęgo-
wym – wyjaśnia Ewa Groń.

Do pracy użyto specjali-
stycznego sprzętu, który po-
zwala pracować na wysoko-
ści. A dzięki kompetencjom i 
umiejętnościom energetyków 
z Tauron Dystrybucja praca w 
pobliżu czynnej linii elektro-
energetycznej była bezpiecz-
na. Teraz już tylko pozostaje 
czekać na przylot bocianów.

(KG)

Koniec wojny o bocianie gniazdo
Bociany są w drodze do 

Polski, dlatego energetycy z 
Tauron Dystrybucja spieszą 
się z przeglądem i pracami 
przy bocianich gniazdach, 
zlokalizowanych na słupach 
energetycznych. W sumie 
jest ich na obszarze działania 
spółki blisko 2200. W Starym 
Julianowie przybyło kolejne.

Czyszczenie gniazd z nad-
miaru budulca, obrączkowanie 
piskląt w sezonie letnim oraz 
montaż specjalnych stalowych 
platform, to podstawowe za-
dania ekip energetycznych 
zajmujących się bocianimi 
gniazdami na słupach energe-
tycznych. Wszystkie te zabiegi 
dostosowane są do cyklu życia 
ptaków oraz konsultowane z 
ornitologami lub Regionalnymi 
Dyrekcjami Ochrony Środo-
wiska. W przypadku montażu 
platform wynoszących gniazda 
ponad linie energetyczne, ich 
montaż jest możliwy głównie 
w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy ptaków nie ma w Polsce.

– W całym województwie 
dolnośląskim na naszej infra-
strukturze znajduje się 525 bo-
cianich gniazd, z czego w oko-
licach Wałbrzycha jest ich 40. 
Budowa takich platform wpły-
wa nie tylko na komfort życia 
i bezpieczeństwo ptaków, ale 
przede wszystkim na ciągłość i 
bezawaryjność pracy linii ener-
getycznych, na których ptaki 
budują gniazda – mówi Ewa 
Groń, rzecznik prasowy Tauron 
Dystrybucja.

Stary Julianów to wieś w 
Gminie Walim. Tu właśnie - 16 
marca 2021 r. - energetycy z 
Tauron Dystrybucja zadbali o 
zabudowę platformy dla pta-
ków na słupie niskiego napię-
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Pandemia nie pozwoliła 
na organizację gminnych ob-
chodów Dnia Sołtysa w takiej 
formule, jak miało to miejsce 
w latach poprzednich. Ale 
władze Gminy Czarny Bór 
spotkały się z sołtysami.

Na zaproszenie Wójta Gmi-
ny Czarny Bór w spotkaniu, 

które odbyło się w Bibliotece+ 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze, przybyli tylko sołtysi z 
Gminy Czarny Bór (bez człon-
ków rad sołeckich). Adam Gó-
recki na początku uroczystości 
złożył życzenia i podziękowa-
nia gospodarzom sołectw, a 
następnie - wraz z Przewodni-

czącą Rady Gminy Czarny Bór 
Marzeną Łatką - wręczył sym-
boliczne upominki.

 - Cieszę się, że mogłem się 
z wami spotkać, choć żałuję, 
że w tak wąskim gronie. Wiem 
jak ważna jest rola sołtysa w 
każdej społeczności, ponieważ 
pełniłem tę funkcję kilkanaście 

Gminne obchody dnia sołtysa
lat temu. Dziękuję za 
zaangażowanie i ży-
czę dobrej współpracy 
z mieszkańcami oraz 
realizacji wielu oddol-
nych inicjatyw – po-
wiedział podczas spo-
tkania Adam Górecki.

(JJ)

W Głuszycy trwa remont 
budynku po byłym zespole 
szkół przy ul. Parkowej 9. 
Po zakończeniu inwestycji w 
budynku będzie miał nową 
siedzibę Urząd Miejski w Głu-
szycy.

Przedsięwzięcie obejmuje 
kompleksowy remont i prze-
budowę obiektu. Dotyczy to 
m.in. remontu od piwnic po 
dach, izolacji ścian fundamen-
towych, budowy instalacji 
gazowej, wymiany instalacji 
elektrycznej i wodnokanaliza-
cyjnej, budowy platformy dla 
osób z niepełnosprawnościami 
i seniorów.   

Ogólna wartość projektu ob-
jętego nadzorem konserwatora 
zabytków wynosi 3 661 798,85 
zł, z czego Gmina Głuszyca 
otrzymała do�nansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w wysokości 
1 064 494,47 zł oraz do�nanso-
wanie z budżetu państwa wy-
noszące 126 124,94 zł. 

Wcześniej wykonana zosta-
ła przebudowa ul. Parkowej 
przy budynku nr 9 - powstała 
nowa nawierzchnia, krawęż-
niki z kostki granitowej, lam-
py oświetleniowe, kanalizacja 
deszczowa i instalacja odwad-
niająca. Na to zadanie przezna-
czono 732 633,53 zł, z czego 
592 766,77 zł to do�nansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoje Regionalnego. Nato-
miast źródłem 69 737,26 zł jest 
budżet państwa.  

Uroczyste przekazanie 
umów przez lidera Aglomeracji 
Wałbrzyskiej Prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja na 
zadania związane z przebudo-
wą ul. Parkowej oraz rewitaliza-
cją byłego budynku szkolnego 
odbyło się 8 kwietnia. Oba pro-
jekty otrzymały środki dzięki 
współpracy z ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

Budynek byłego Zespołu 
Szkół był pierwotnie jednym z 
trzech tzw. pałaców fabrykan-
ta, które wraz z przedwojenny-
mi zakładami włókienniczymi 
należały do rodziny Kau�man-
nów. Willa przy Parkowej zo-
stała wzniesiona z inicjatywy 
Meyera Kau�manna w 1862 
roku. Otaczał ją park w stylu 
angielskim, do którego spro-
wadzono egzotyczne drzewa 
i krzewy z całego świata. Ist-
niejąca sadzawka to pozosta-
łość po wspaniałym systemie, 
do którego wodę kierowano 
z ujęć znajdujących się na 
zboczach Masywu Jedlińskiej 
Kopy. Do 1894 roku, czyli do 
momentu wybudowania willi 
w obecnym Ogrodzie Jorda-
nowskim, była to główna sie-
dziba  reprezentacyjna. Wła-
ściciele mieszkali tu latem i tu 
przyjmowali gości. Od samego 
początku budynek posiadał 
centralne ogrzewanie zasila-
ne z przyległego zakładu. Na 
przestrzeni lat willa była wie-
lokrotnie modernizowana.

(ESZ)

Willa Kau�manna 
odzyskuje blask
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Od 1 kwietnia 2021 r. 
mieszkańcy Jedliny-Zdroju 
zapłacą więcej za odbiór od-
padów.

Rada Gminy Jedlina-Zdrój 
uchwaliła nowe stawki opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Na jej mocy 
opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, po-
cząwszy od 01.04.2021 r., bę-
dzie wynosiła:
- w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych, na których 
powstają odpady komunal-
ne - 31 zł od osoby miesięcz-
nie, jeżeli odpady komunal-
ne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny; 29 zł 
od osoby miesięcznie, jeże-
li właściciel zadeklaruje w 
deklaracji kompostowanie 
bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym, 

- w przypadku nieruchomo-
ści niezamieszkałych, na 
których powstają odpady 
komunalne: - dla nierucho-
mości o powierzchni użyt-
kowej do 100 m2 włącznie 
- w wysokości: 1,45 zł za 1 
m2 powierzchni użytkowej 
lokalu miesięcznie, - dla nie-
ruchomości o powierzchni 
użytkowej powyżej 100 m2 
– w wysokości: 0,60 zł za 1 

Podwyżka opłat za odpady
m2 powierzchni użytkowej 
lokalu miesięcznie.
- Zgodnie z art. 6m ust. 2a 

ww. ustawy o gospodarowa-
niu odpadami komunalny-
mi, nowa wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi została wyliczo-
na jako iloczyn nowej stawki 
opłaty i danych podanych w 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w poprzednich 
latach obowiązywania syste-
mu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Ważne: 
Właściciel nieruchomości nie 
jest obowiązany do składania 
nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Wyjątek 
stanowi zmiana w liczbie osób 

zamieszkujących daną nieru-
chomość lub ilości odpadów 
komunalnych powstających na 
danej nieruchomości. W takim 
przypadku właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmia-
ny. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na-
leży uiścić do dnia 10 każde-
go miesiąca, następującego 
po miesiącu, którego opłata 
dotyczy przelewem na wyod-
rębniony rachunek bankowy 
Gminy Jedlina-Zdrój: 24 1020 
5226 0000 6002 0667 7126 lub 
gotówkowo w kasie Urzędu 
Miasta Jedlina–Zdrój – wyja-
śnia Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

(RED)

Mariusz Gawlik został 
odwołany z funkcji prezesa 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Świebodzicach. Jego następ-
cą został Jarosław Pizuński – 
były siatkarz.

- 10 marca 2021 r. nowym 
prezesem OSiR Świebodzice 
Spółka z o.o. został doświad-
czony sportowiec, siatkarz 
wielu klubów na poziomie I i II 
ligowym, trener z doświadcze-
niem międzynarodowym Ja-
rosław Pizuński. Działający od 
wielu lat aktywnie w obszarze 
promocji sportu. Panu Jarosła-
wowi Pizuńskiemu serdecznie 
gratulujemy, mając nadzieję 
na bardzo dobrą współpracę. 
Z funkcji prezesa OSiR Świebo-
dzice Spółka z o.o. został odwo-
łany Mariusz Gawlik, który za-
rządzał Spółką przez niespełna 
dwa lata. Ustępującemu pre-
zesowi dziękujemy za współ-
pracę, życzymy sukcesów w 
dalszej drodze zawodowej – 
informuje Gmina Świebodzice.

- Bardzo dziękuję wszystkim, 
z którymi miałem przyjemność 
współpracować jako prezes 
OSiR Świebodzice sp. z o.o. Był 
to czas pracowity i trudny, ale 
myślę, że przyniósł pozytywne 

Zmiana prezesa OSiR 
w Świebodzicach

zmiany. Pomimo pandemii, 
OSiR pozostawiam w lepszej 
kondycji organizacyjnej i �nan-
sowej, niż zastałem. Najważ-
niejsi są jednak ludzie, dlatego 
bardzo dziękuję wszystkim 
współpracownikom, którzy z 
życzliwością i zaangażowa-
niem pomagali mi w pracy na 
rzecz rozwoju OSiR-u. Pozosta-

ło sporo planów i zamierzeń, 
ale dzisiaj decyzją Władz Spół-
ki, bez podania przyczyn, moja 
misja została przerwana – napi-
sał Mariusz Gawlik, który wcze-
śniej był m.in. prezesem spółki 
Aqua – Zdrój w Wałbrzychu i 
dyrektorem Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Wałbrzychu.

(RED)
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R E K L AMA

Koszykarze Górnika wy-
grali kolejne spotkanie we 
własnej hali. Wicelider I ligi 
nie bez trudu pokonał wal-
czącą o utrzymanie Pogoń 
Prudnik 84:70. W następnej 
kolejce wałbrzyszanie zagra-
ją 21 marca o godz. 17.00 w 
Krośnie z Miastem Szkła.

Górnik mecz z Pogonią roz-
począł od prowadzenia 21:3 
(6 min.), ale mylili się ci, którzy 
liczyli, że rywalizacja z ekipą z 
Prudnika będzie łatwa, lekka i 
przyjemna. Waleczna drużyna 
z Opolszczyzny w II kwarcie 
zminimalizowała straty (46:43), 
by po zmianie stron objąć w 23 
min. prowadzenie 50:48! Wał-
brzyszanie jednak nie pozo-
stawili rywalom złudzeń – wy-
starczyło kilka akcji i w 30 min. 
było już 68:55 dla gospodarzy, 
którzy do końcowej syreny 
kontrolowali wynik i grę. Naj-
skuteczniejszym zawodnikiem 
drużyny z Wałbrzycha był Ma-
ciej Bojanowski, który zdobył 
19 punktów oraz zaliczył sześć 
zbiórek i pięć asyst, natomiast 
Damian Cechniak na 16 zbió-
rek aż 12 zaliczył w ataku!

Zaległe spotkanie w Ty-
chach wałbrzyszanie rozpo-
częli od prowadzenie 8:2, ale 

w 7 min. gospodarze odwrócili 
wynik (12:11) i w drugiej kwar-
cie zbudowali przewagę. Po I 
połowie GKS prowadził 46:38, 
a po zamianie stron przewaga 
miejscowych wzrosła nawet do 
9 pkt. Ale z każdą minutą gra 
Górnika poprawiała się, tak w 
obronie, jak i w ataku, co szyb-
ko znalazło odzwierciedlenie 
na tablicy wyników. Na niespeł-
na 2.5 minuty przed końcem III 
ćwiartki, po 2 pkt. Macieja Bo-
janowskiego goście odzyskali 
prowadzenie (62:59) i jeszcze 
przed przerwą odskoczyli na 8 
oczek. Na ostatnie 10 min. Gór-
nik wyszedł prowadząc 67:59 i 
bez problemów utrzymał bez-
pieczną przewagę.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Zagrają 
o II ligę
- Wygrywamy w Lubinie 
91:83 z SMK i na kolejkę 
przed końcem ligi mamy 
już pewne 3 miejsce w ta-
beli grupy mistrzowskiej III 
ligi, co dało nam awans do 
baraży o II ligę koszykówki 
mężczyzn – mówi Bartło-
miej Józefowicz, trener MKS 
Basket Szczawno – Zdrój. 
W ostatnim meczu w gru-
pie MKS Basket będzie po-
dejmował rezerwy Zastalu 
Zielona Góra. Mecz zostanie 
rozegrany 20 marca o godz. 
12.00 w hali przy ul. Słonecz-
nej w Szczawnie – Zdroju.
SMK Lubin – MKS Basket 
Szczawno - Zdrój 83:91 
(24:21, 23:24, 23:24, 13:22)
MKS: Łukasz Makarczuk 
20, Adam Adranowicz 17, 
Łukasz Kołaczyński 14, Ma-
teusz Stankiewicz 13, Kuba 
Niziński 13, Michał Kaczuga 
12, Bartosz Kosior 2, Alek-
sander Sulikowski 0.

(RED)

Odszedł 
Henryk Połeć
Lekkoatletyczny Klub Spor-
towy Górnik Wałbrzych 
poinformował o śmierci 
Henryka Połcia – zawodnika 
i trenera, wychowawcy wielu 
znakomitych lekkoatletów. 
- Przybył do Wałbrzycha w la-
tach 60-tych z Elbląga, by stać 
się częścią naszej lekkoatle-
tycznej rodziny. Był świetnym 
zawodnikiem - biegał przez 
przeszkody. Był trenerem i 
wychowawcą reprezentan-
tów Polski - medalistek i me-
dalistów Mistrzostw Polski. 
Był trenerem kadry Polski 
juniorów w biegach i sędzią 
lekkoatletycznym. Zawsze 
przygotowany do pracy indy-
widualnej, z planami trenin-
gowymi, które były doskona-
łym fundamentem dla sportu 
profesjonalnego – napisali 
koledzy, koleżanki i wycho-
wankowie Henryka Połcia z 
LKS Górnik Wałbrzych.

(RED)

Planowe zwycięstwo

Górnik Wałbrzych - Pogoń Prudnik 
84:70 (29:15, 17:28, 23:17, 15:10)
Górnik: Bojanowski 19, Jakóbczyk 18, 
Wróbel 9, Cechniak 8, Durski 7, Rataj-
czak 6, Zywert 6, Malesa 5, Koperski 3, 
Ochońko 3, Stankiewicz 0.
GKS Tychy - Górnik Wałbrzych 75:88 
(18:18, 28:20, 13:29, 16:21)
Górnik: Jakóbczyk 21, Bojanowski 19, 
Cechniak 17, Malesa 11, Zywert 7 oraz 
Ochońko 10, Durski 3, Koperski, Wróbel, 
Ratajczak.

MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych zagra o 1 
ligę siatkówki kobiet! – To 
największy sukces w histo-
rii klubu – podkreślają dz-
iałacze MKS Chełmiec Wodo-
ciągi.

- Po dramatycznym 5 se-
cie, w którym przegrywaliśmy 
już 0:6, nasze zawodniczki 
odwróciły losy seta i ostatec-
znie pokonały Sokół 43 AZS 
AWF Katowice 3:2 (25:23, 
21:25, 19:25, 25:18, 15:13). 

Tym samym zdobywamy 
prawo udziału w turnieju 
półfinałowym o awans do I 
ligi siatkówki kobiet – doda-
ją przedstawiciele wałbrzys-
kiego klubu.

(RED, fot. MKS)

Reprezentacja Polski w 
piłce ręcznej kobiet rozegra 
w Wałbrzychu dwa mecze 
towarzyskie z reprezentacją 
Czech. Mecze w hali Aqua – 
Zdrój zostaną rozegrane 18 
i 19 marca o godz. 18.00 bez 
udziału widzów, ale będą 
transmitowane w TVP Sport.

Polski zespół przyjechał 
do Wałbrzycha 14 marca na 
zgrupowanie szkoleniowe, 
które potrwa do 21 marca. 

Głównym elementem przygo-
towań naszej kadry rywalizacji 
w kwietniowych plaf o�s do 
�nałów mistrzostw świata w 
Hiszpanii będzie dwumecz z 
Czeszkami. Dla obu zespołów 
będą to pierwsze spotkania 
w 2021 r. Warto podkreślić, 
że będą to również pierwsze 
w historii spotkania pierwszej 
reprezentacji szczypiorniaka 
pod Chełmcem. - Zgodnie z 
wytycznymi EHF i ZPRP za-

wodniczki i sztab szkoleniowy 
reprezentacji Polski po przy-
jeździe na zgrupowanie zostali 
poddani testom PCR na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2. Nie-
stety w dwóch przypadkach, u 
zawodniczek kadry narodowej 
uzyskano wynik pozytywny. 
Uzyskane pozytywne wynik 
testów pozostają bez wpływu 
na resztę zespołu – informuje 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce

(RED)

Polska – Czechy w Wałbrzychu!

Dziewczyny powalczą o awans
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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

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

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

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 najkrót-
szym 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

(2) Opieka. Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 24 89 35

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(13) 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

SKUPUJEMY 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

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  
łazienka z WC, ogrzewanie w 
trakcie modernizacji na gazowe. 
CENA: 159 000 zł (nr: 2549)  (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 1700 
m 2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 
2599)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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, kuch-
nia 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 – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, 
ogrzewanie  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 – BOGUSZÓW-GORCE, 
mieszkanie  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 

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...
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Tartak Urbaniak oferuje:
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elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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  gazo-
we. 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

BON –Okolice STARYCH BOGA-
CZOWIC  Dom o pow. 320 m 2 , 7 
pokoi, 2 kuchnie,  łazienka z WC , 
Działka 2300 m 2.  Cena: 300 000  
zł,   ( nr: 2652)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – WALIM, działki w Jugowi-
cach o pow. od 700 do 1300 m 2 
z warunkami zabudowy. Cena 40 
zł  m2, (nr.1646), (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 gospodarstwo rolne z 
zabudowaniami w gminie Bystrzy-
ca Kłodzka- wieś Mielnik. Działka 
o pow. 1,43 ha. Dostępne media- 
woda, prąd. Cena 200 tys. zł nie 
podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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 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.

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

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
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