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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

Obowiązkowe szczepienia przeciw 
koronawirusowi w Wałbrzychu?

- Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha stosunkiem głosów 22 za do 3 przeciw przyjęli uchwałę 
w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Wałbrzycha 
oraz inne osoby wykonujące pracę na terenie Wałbrzycha. Szczepienia to jedyna droga do pokonania 

pandemii - napisał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej na swoim pro�lu w mediach społecznościowych. 
Uchwała wzbudziła wielkie kontrowersje.

Podczas głosowania prze-
ciwko uchwale o obowiązko-
wych szczepieniach przeciwko 
korona wirusowi zagłosowali 
radni: Jerzy Langer i Cezary Ku-
riata z klubu PiS oraz Dariusz 
Stawowy z klubu radnych pre-
zydenta miasta.

- Głosowałem za przyjęciem 
tej uchwały, ponieważ jestem 
za szczepieniami i uważam, że 

historycznym tekstem bez mocy 
i powagi? – mówi Piotr Sosiński, 
doktor nauk prawnych i były za-
stępca prezydenta Wałbrzycha.

Po co podejmować uchwa-
łę, która nie ma żadnej mocy 
prawnej?

- Między innymi po to, by wy-
wołać dyskusję o konieczności 
tych szczepień. Skoro przeszła 
u służb prawnych wojewody 
uchwała Rady Miejskiej Wał-
brzycha o nieprzyjmowaniu do 
publicznych żłobków i przed-
szkoli dzieci nieszczepionych 
obowiązkowymi szczepionka-
mi, to jesteśmy konsekwentni 
i idziemy dalej w tym kierunku, 
walcząc o zdrowie mieszkań-
ców naszego miasta. Poza tym 
walka idzie nie tylko o zdrowie 
i życie, ale także o słaniającą się 
na nogach gospodarkę i samo-
rządy. Przypomnę, że podczas 
tej samej sesji głosowaliśmy za 
zwolnieniem przedsiębiorców 
z opłat za koncesje na sprzedaż 
alkoholu. Jak widać, przez pan-
demię także miasto ponosi stra-
ty. Miasto, czyli my – mieszkań-
cy – dodaje Piotr Kraczkowski.

Petycja o uchylenie
Tego samego dnia grupa 

osób związanych z PiS, w tym: 

dwóch radnych, którzy gło-
sowali przeciw tej uchwale; 
były zastępca prezydenta Wał-
brzycha i były poseł na Sejm 
RP wystosowała petycję do 
Przewodniczącej Rady Miej-
skiej Wałbrzycha, w której jest 
wzywanie do „niezwłocznego 
uchylenia wskazanej na wstępie 
uchwały oraz uchwały – apelu 
wzywającego Ministra Zdrowia 
do umieszczenia choroby CO-
VID-19 w wykazie chorób za-
kaźnych objętych obowiązkiem 
szczepień”.

Oto pełna treść petycji:
W dniu 29.04.2021 r. na wnio-

sek Prezydenta Miasta, Rada 
Miasta Wałbrzycha, powołu-
jąc się na art. 40 ust. 3 ustawy z 
dnia 8.03.1990 r. o samorządzie 
gminnym i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 5.06.1998 r. o samorządzie 
powiatowym podjęła uchwałę 
wprowadzającej obowiązek wy-
konywania szczepień przeciwko 
COVID-19 przez mieszkańców 
Miasta Wałbrzycha powyżej 18 
roku życia oraz inne osoby po-
wyżej 18 roku życia, które nie 
zamieszkują w Wałbrzychu, a 
wykonują pracę na terenie Wał-
brzycha.

cd. na str. 3

powinien być wprowadzony 
obowiązek szczepień przeciwko 
koronawirusowi – mówi Piotr 
Kraczkowski, Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha. – Przecież każdy z nas jest 
potencjalnym nosicielem wirusa, 
a co za tym idzie - potencjalnym 
zagrożeniem. Pamiętajmy, że 
wywołana tym wirusem choroba 
dla wielu osób jest śmiertelna – w 
ostatnim czasie z tego powodu 
umiera w Polsce ponad 600 osób 
każdego dnia. I – jak pokazują 
statystyki - nie tylko w Polsce, 
ale np. w Izraelu czy w Wielkiej 
Brytanii, masowe szczepienia 
dają świetne efekty. Pamiętajmy, 
że bez szczepień trudno będzie 
wrócić do normalności, także w 
gospodarce. Poza tym nikt nas 
nie wpuści do swojego kraju bez 
potwierdzenia szczepienia.

Ale prawnicy uważają, że 
Rada Miejska Wałbrzycha nie 
ma kompetencji do podejmo-
wania tego rodzaju uchwał i ten 
akt prawny zostanie uchylony 
przez Wydział Nadzoru Prawne-
go Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu.

- Wałbrzych znowu staje 
się pionierem akcji watpliwych 
prawnie. Jestem przekonany, że 
zarówno Prezydent jak i ratuszo-
wi prawnicy wiedzą doskonale, 
że obowiązek szczepień zawsze 
związany jest ograniczeniem 
praw i wolności. Konstytucja 
mówi np w art. 47 o autonomii 
jednostki, a takie prawa i wolno-
ści mogą oczywiście podlegać 
ograniczeniom, ale tylko jeśli ta-
kie ograniczenia zostały ustano-
wione w ustawie. Rada Miejska 
nie posiada takich uprawnień. 
Włączanie do takiego praw-
nego hapeningu wałbrzyskich 
radnych jest nadużyciem. Prze-
cież proces tworzenia lokalnego 
prawa to nie akcja promocyjna 
czy zabieg mający zainicjować 
dyskusję. No i powstaje pytanie 
czy Konstytucja stała się już tylko 
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Biuro ponownie zostało otwarte. 
Dlaczego?

- Jakiś czas temu musieliśmy zrezy-
gnować z działalności, bo w życiu 
są sprawy ważne i ważniejsze… Ale 
było tak wiele telefonów z prośbą o 
pomoc w sprawach kredytowych, że 
w końcu się przełamaliśmy i wzno-
wiliśmy naszą działalność.

Klienci Was pamiętają?
- Oczywiście! Telefon dzwonił co-
dziennie! I to w różnych sprawach, 
ale najczęściej była to jednak proś-
ba o pomoc w sprawie kredytu. Na 
przykład Pani Lucyna z Podzamcza, 
która jest naszą klientką od dobrych 
kilku lat, wręcz odliczała dni do na-
szego otwarcia. Podobnie jest z wie-
loma osobami z Wałbrzycha i gmin 
sąsiednich.

Czemu akurat Wy?
- To proste – znamy się na swojej 
pracy! Niemalże dwudziestoletnie 

doświadczenie, znajomość rynku i 
tak zwanych kruczków pozwalają 
nam na skuteczne znalezienie naj-
lepszego rozwiązania dla każdego. 
Przez lata budowaliśmy dobre rela-
cje z naszymi klientami, którzy wie-
dzą, że mogą nam zaufać.

Panuje opinia, że jesteście najlep-
szym biurem kredytowym w regio-
nie…

- Bardzo mi miło. Jak wcześniej 
wspomniałam – znamy rynek, zna-
my procedury, korzystamy z mnó-
stwa znajomości i do każdego pod-
chodzimy indywidualnie. Do dzisiaj 
pamiętamy Pana Zbyszka, który trzy 
miesiące szukał kredytu zanim tra�ł 
do nas. Dzięki nam spełnił marzenie 
życia i kupił piękną działkę pod la-
sem. A podobnych historii przez te 
lata uzbierało się bez liku. Jesteśmy 
przekonani, że ta bardzo pochleb-
na dla nas opinia wynika z tego, że 
przede wszystkim w swojej pracy 
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Jesteśmy dzisiaj z wizytą w Centrum Kredytowym 
Beatu$ przy ulicy Chrobrego 2/1 w Wałbrzychu.

skupiamy się na potrzebach klienta. 
Wiele osób robi błąd szukając oferty 
na własną rękę. m.in. składając za-
pytania o kredyt przez internet lub 
chodząc od banku do banku. Nie 
wiedzą, że to powoduje kolejne od-
mowy i brak możliwości zaciągnięcia 
kredytu nawet przez kilka miesięcy. 
Trzeba wiedzieć gdzie udać się w 
pierwszej kolejności, gdzie są naj-
większe szanse. Inaczej podejdziemy 
do klienta ze stabilnymi dochodami, 
a inaczej do dwudziestolatka, który 
dopiero buduje swoją historię kre-
dytową. A jeszcze inaczej do osoby 
pracującej za granicą.

Jakie produkty oferujecie?
- Mamy ofertę wszystkich banków w 
Polsce – nawet takich, które nie są 
ogólnie dostępne. Oferujemy rów-
nież pożyczki pozabankowe i pry-
watne. Z naszej oferty mogą także 
skorzystać �rmy – nawet takie, które 
wykazują stratę. Wachlarz naszych 
usług jest bardzo szeroki i nikogo nie 
zostawiamy bez pomocy.

Jak można skorzystać z usług Cen-
trum Kredytowego Beatu$?

- Można skontaktować się z nami 
telefonicznie lub przyjść. Zapra-
szamy do siedziby Centrum Kre-
dytowego Beatu$, która mieści się 
na parterze dawnego biurowca 
MPK przy ul. Bolesława Chrobrego 
2/1 w Wałbrzychu, a telefonicz-

nie można się z nami kontakto-
wać pod numerami: 609 304 552 
lub 667 524 790. Można także 
skorzystać z poczty elektronicz-
nej, wysyłają zapytanie na adres: 
centrum.beatus@gmail.com.

(TS)

Po raz kolejny do redakcji 
Tygodnika DB 2010 i portalu 
db2010.pl dotarły informacje 
o nielegalnych wysypiskach 
śmieci. Mamy nadzieję, że po 
publikacji informacji i zdjęć 
nadesłanych przez nasze-
go Czytelnika ze Szczawna 
– Zdroju i burmistrza Miero-
szowa, uda się ustalić i uka-
rać kolejnych sprawców.

Kolejne dzikie wysypiska

- To dzikie wysypisko znaj-
duje się przy ścieżce prowa-
dzącej do Strugi z Ogródów 
Działkowych Podzamcze w 
Wałbrzychu. Prawdopodobnie 
jest to już teren Gminy Szczaw-
no - Zdrój lub Stare Bogaczo-
wice. Czy na takich idiotów nie 
ma rady? Może któryś z Czy-
telników Tygodnika DB 2010 i 
portalu db2010.pl będzie coś 
wiedział na temat tych śmieci? 
To z pewnością był jakiś domo-
wy mechanik samochodowy. 
Przeszukałem te śmieci, ale 

nie znalazłem nic, co mogło-
by wskazać na sprawcę tego 
czynu – podkreśla nasz Czy-
telnik Adam Sidor ze Szczaw-
na – Zdroju, który nadesłał do 
naszej redakcji dokumentację 
fotogra�czną.

Podobnym znaleziskiem 
podzielił się z nami burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński. 
- Na szlaku na Lesistą Wielką 

napotkałem stertę zużytych 
opon samochodowych. Na-
prawdę ręce opadają. Jest 
czynny punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunal-
nych przy ul. Wolności w Mie-
roszowie, gdzie można bez-
płatnie pozostawić odpady. 
Opamiętajcie się ludzie! – ape-
luje samorządowiec.

(RED)

Czyste powietrze 
- konsultacje
- Osoby zainteresowane 
zmianą sposobu ogrze-
wania zapraszamy do 
korzystania z możliwości 
uzyskania informacji, a 
także złożenia wniosku do 
programu „Czyste Powie-
trze”, w punkcie konsulta-
cyjnym w Urzędzie Miasta 
Jedlina-Zdrój przy ul. Po-
znańskiej 2 – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny – 
Zdroju. - Konsultacje i oso-
biste składanie wniosków 
w punkcie odbywa się we 
wtorki - w godz. 15.30 do 
17.00 oraz w czwartki - w 
godz. 14.00 do 15.30. Przyj-
mowane będą tylko osoby 
wcześniej umówione na 
wizytę  - po uzgodnieniu te-
lefonicznym lub e-mail (tel. 
74/8855054, 74/8510960, 
e-mail: jedlinaczystepo-
wietrze@jedlinazdroj.eu) z 
zachowaniem zasad reżi-
mu sanitarnego. Nie będzie 
możliwości przyjścia  „z uli-
cy”, ponieważ czas między 
wizytami wykorzystywany 
będzie na dezynfekcję po-
mieszczenia.

(KS)
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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

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 04/2021 wywiesza 

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

mogą składać wnioski do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego urzędu.

R E K L A M A

Z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg wyremonto-
wana zostanie infrastruktura 
drogowa w gminach: Bogu-
szów – Gorce, Czarny – Bór 
i Mieroszów. Samorządy 
dostaną z funduszu łącznie 
5 726 748 zł.

- Świetne wieści dla całe-
go południa Dolnego Śląska. 
Łącznie na budowę i moderni-
zację dróg lokalnych w naszym 
subregionie otrzymamy 53 mln 
zł. Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg oznacza remonty ulic na 
terenie każdego powiatu w na-
szym regionie – mówi minister 
Michał Dworczyk, poseł ziemi 
wałbrzyskiej.
Lista inwestycji w powiecie 
wałbrzyskim:
Powiat Wałbrzyski: przebu-
dowa drogi powiatowej nr 
3383 D - ul. Dworcowa i ul. 
Sportowa w Mieroszowie – 1 
495 000 zł;
Gmina Czarny Bór: przebu-
dowa ulicy Wesołej w Czarnym 
Borze - 867 103 zł;
Gmina Mieroszów: remont 
drogi gminnej nr 116298D ul. 
Przejazd w Mieroszowie - 599 
447 zł;
Gmina Mieroszów: remont 
drogi gminnej nr 116266D ul. 
Wczasowa w Kowalowej - 581 
711 zł;
Gmina Boguszów - Gorce: 
przebudowa wiaduktu w ciągu 
ul. Krakowskiej w Boguszowie-
-Gorcach - 1 309 904 zł;
Gmina Boguszów - Gorce: 
przebudowa drogi gminnej ul. 
Szybowej w Boguszowie-Gor-
cach - 873 583 zł.

- Pierwsza inwestycja obej-
muje przebudowę wiaduktu 
w ciągu ulicy Krakowskiej w 

Pieniądze 
na remonty dróg

Boguszowie-Gorcach. Łącz-
na wartość tego zadania to 2 
619 808 zł, z czego 1 309 904 
zł pokryje rządowe do�nan-
sowanie. Druga inwestycja to 
przebudowa ulicy Szybowej 
w Boguszowie-Gorcach, której 
łączny koszt wyniesie 1 747 
166 zł, przy pozyskanych środ-
kach o wartości 873 583 zł. Do-
�nansowane zadania stanowią 
najpilniejsze potrzeby, istotne 
dla poprawy bezpieczeństwa 
transportu drogowego w na-
szej gminie - podkreśla peł-
niący obowiązki burmistrza 
Boguszowa – Gorc Krzysztof 
Kumorek. - W szczególności 
dotyczy to przebudowy wia-
duktu w ciągu ul. Krakowskiej, 
który od kilku lat wymaga pil-
nych prac remontowych. Inwe-
stycja była odkładana z uwagi 
na brak środków, nareszcie 
udało się je pozyskać. Zaplano-
wane roboty budowlane obej-
mą między innymi: naprawę 
oraz zabezpieczenie antykoro-
zyjne betonu całej konstrukcji 
wiaduktu, wymianę izolacji, 
odtworzenie elementów po-
mostu czy remont umocnienia 
skarp wraz ze studzienkami od-
wodnienia. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na III kwartał 
tego roku.

(RED)

Cd. ze str. 1

Uchwała ta – w naszej ocenie 
- jest wydana z rażącym naru-
szeniem prawa, a co za tym idzie 
narusza zasadę praworządno-
ści, a także godzi w podstawowe 
prawa obywatelskie, w szczegól-
ności jest sprzeczna art. 31 Kon-
stytucji, który w zdaniu drugim 
wskazuje, że nikogo nie wolno 
zmuszać do czynienia tego, 
czego prawo mu nie nakazuje. 
Wskazane w uchwale podstawy 
prawne umożliwiają podejmo-
wanie Radzie Miasta uchwał z 
zakresy m.in. ochrony zdrowia, 
w sytuacji gdy ich przedmiot jest 
nieuregulowany innymi przepi-
sami. W sprawach epidemicz-
nych, w szczególności w zakresie 
zapobiegania i zwalczania cho-
rób zakaźnych, kwestie te re-
guluje ustawa z dnia 5.12.2008 
r. o zapobieganiu i zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi (Dz.U. 2008 poz. 1570) oraz 
aktów wykonawczych wyda-
nych na jej podstawie, a zatem 

Obowiązkowe szczepienia przeciw 
koronawirusowi w Wałbrzychu?

Rada Miasta nie ma żadnych 
kompetencji do podejmowania 
uchwał w tym zakresie.

Będąc zwolennikami szcze-
pień i zachęcając innych do 
skorzystania z realizowanego 
obecnie programu szczepień 

przeciw COVID-19, uważamy że 
podjęta uchwała jest szkodliwa, 
gdyż wprowadzając przymus 
szczepień, może doprowadzić 
do zniechęcenia mieszkańców 
do uczestniczenia w szczepie-
niach, co narazi ich na możli-

wość zarażenia i związanych z 
tym konsekwencji zdrowotnych. 
Jednoznacznie sprzeciwiamy się 
przymusowi szczepień, gdyż nie 
służy on powiększeniu zainte-
resowanych szczepieniem i ma 
cechy rozwiązań autorytarnych.

Pozostając w przekonaniu 
co do dobrych intencji wniosko-
dawcy to jest Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha, oraz głosujących 
za przyjęciem uchwały Radnych 
Miasta Wałbrzych

wzywamy
do niezwłocznego uchy-

lenia wskazanej na wstępie 
uchwały oraz uchwały – apelu 
wzywającego Ministra Zdro-
wia do umieszczenia choroby 
COVID-19 w wykazie chorób 
zakaźnych objętych obowiąz-
kiem szczepień – napisali: Jerzy 
Langer - radny Rady Miasta 
Wałbrzycha, Cezary Kuriata - 
radny Rady Miasta Wałbrzycha, 
Maciej Badora - poseł ziemi wał-
brzyskiej na Sejm VIII kadencji, 
dr Piotr Sosiński - radca prawny 
i były zastępca prezydenta Wał-
brzycha oraz Piotr Kochanowicz.

Prośba o kontrolę
Z kolei Wicemarszałek Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko, wystąpił z pi-
smem do Wojewody Dolnoślą-
skiego Jarosława Obremskiego 
o sprawdzenie zgodności tej 
uchwały z obowiązującym pra-
wem.

- Jako Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
ale także mieszkaniec regionu 
wałbrzyskiego, zwracam się do 
Pana z prośbą o przeanalizowa-
nie powyższej uchwały i usta-
lenie faktów, czy uchwalony 
dokument zgodny jest z aktual-
nie obowiązującymi przepisami 
prawa i czy aby na pewno moż-
liwe jest wprowadzenie obo-
wiązku szczepień dla wszyst-
kich pełnoletnich mieszkańców 
i osób pracujących na terenie 
miasta Wałbrzych. Sam z nie-
cierpliwością czekam na udo-
stępnienie możliwości zapisów 
na szczepienia osób z mojego 
rocznika, namawiam również 
do zapisywania się wszystkich 
moich bliskich, przyjaciół i zna-
jomych. Robię to jako osoba 
publiczna, ale również prywat-
na, w każdym możliwym ka-
nale komunikacji. Tylko dzięki 
Narodowemu Programowi 
Szczepień jesteśmy w stanie 
pokonać koronawirusa. Walka 
z pandemią musi się odbywać 
z poszanowaniem Konstytucji 
RP, przepisów prawa oraz zasad 
solidarności społecznej – napi-
sał Grzegorz Macko.

Robert Radczak
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Pełni smutku
Parlamentarzyści i Przyjaciele 
z Platformy Obywatelskiej RP

Głęboko poruszeni śmiercią

Jana Kołodziejczyka
dobrego Człowieka i Przyjaciela,

odważnego, niezawodnego, 
zawsze stojącego na straży 
naszych praw i wolności.

Serdeczne wyrazy współczucia kierujemy 
do Żony i Najbliższych

zapewniając o naszym wsparciu.

 

Serdeczne wyrazy 
współczucia

rodzinie oraz bliskim

śp. Jana 
Kołodziejczyka

składa

zespół Tygodnika DB 2010

 

Od 4 maja w całej Polsce 
trwają egzaminy matural-
ne. Z tej okazji przypomina-
my sylwetkę urodzonego 
w Czarnym Borze, a pocho-
wanego w Walimiu Karla 
Abrahama von Zedlitz, któ-
ry uważany jest za twórcę 
egzaminu maturalnego.

Karl Abraham von Zedlitz 
był pruskim ministrem stanu 
i sprawiedliwości, a wcześniej 
prezydentem rządu śląskie-
go. W 1788 roku opracował 
egzaminy pozwalające na 
dalszą edukację na szczeblu 
akademickim. To jemu dzi-
siejsi abiturienci zawdzięcza-
ją odbywające się właśnie 
egzaminy.

Karl von Zedlitz urodził 
się 4 stycznia 1731 roku w 
Czarnym Borze (niem. Schwa-
rzwaldau), ukończył Szkołę 
Rycerską w Brandenburgu, 
następnie został członkiem 
najwyższego trybunału w 
Berlinie. W roku 1770 został 
ministrem sprawiedliwości, 
a rok później ministrem do 
spraw kościoła i szkolnic-
twa. Zasłynął jako autor i 
krzewiciel koncepcji rozwo-
ju pruskiego szkolnictwa, 
szczególnie średniego. Był 
jednym z najwybitniejszych 
pruskich ministrów. Do szkół 
wprowadził nowy, ulepszony 
typ nauczania i lepsze meto-
dycznie podręczniki, zgodnie 

z założeniami Fryderyka Wiel-
kiego. Król pragnął bowiem, 
aby w szkołach zerwano z 
mechanicznym i bezmyślnym 
wkuwaniem niepotrzebnych 
i zbędnych informacji, na 
rzecz kształcenia myślenia i 
kształtowania własnego cha-
rakteru. Zedlitz, wypełniając 
królewskie wskazania, przy-
czynił się ostatecznie do prze-
stawienia pruskiej oświaty 
na nowe, neohumanistyczne 
i oświeceniowe tory. Do-
konał istotnego przełomu, 
wprowadzając zaledwie w 
ciągu dwóch dekad średnie 
szkolnictwo Prus w europej-
ski krąg elit. Zedlitz był tak-
że reformatorem Akademii 
Rycerskiej w Legnicy, a po 
utracie stanowiska ministra, 
w latach 1788-1789, również 
jej dyrektorem. To właśnie w 
pierwszym roku jego rządów 
w legnickiej akademii pisany 
był po raz pierwszy egzamin 
dojrzałości. Karl Abraham von 
Zedlitz zmarł 18 marca 1793 r. 
w Cierńczycach (niem. Kaps-
dorf), wsi położonej obecnie 
w gminie Kąty Wrocławskie. 
Ostatnie lata swego życia mi-
nister spędził w Walimiu, w 
odziedziczonej posiadłości, 
dlatego też został pochowa-
ny w krypcie kościoła pod 
wezwaniem świętej Jadwigi 
w Walimiu.

(AM)

Twórca matur 
z Czarnego-Boru

22 kwietnia 2021 r. zmarł 
Jan Kołodziejczyk – opozy-
cjonista i działacz społeczny 
z Wałbrzycha. Na łamach Ty-
godnika DB 2010 dzielił się 
z Czytelnikami swoimi spo-
strzeżeniami na temat Wał-
brzycha, ale nie unikał także 
tematów społecznych i poli-
tycznych.

- Dotarła do nas smutna 
wiadomość... Na wieczną war-
tę odszedł Jan Kołodziejczyk, 
harcmistrz, instruktor Hufca 
ZHP Świdnica, a później Huf-
ca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej 
im. hm. Alojzego Ciasnochy. 
Drużynowy, członek komen-
dy hufca, kwatermistrz hufca, 
pracownik referatu harcerskie-
go, a przede wszystkim dobry, 
życzliwy i wspaniały człowiek. 
Bardzo zaangażowany w ży-
cie społeczne naszego miasta, 
również działacz polityczny. 
Zawsze otwarty nieść pomoc 
potrzebującym. Uczestnik 
wielu obozów harcerskich, 
biwaków, złotów i zbiórek. Po 
prostu wspaniały człowiek! 
Proszę byśmy w tych chwilach 
smutku i bólu naszymi myśla-
mi i modlitwami otoczyli naj-
bliższych Druha Jana. Rodzinie 
składam wyrazy współczucia 
i najszczersze kondolencje 
– napisał Artur Marlinga, ko-

Odszedł Jan Kołodziejczyk

mendant Hufca ZHP Ziemi 
Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego 
Ciasnochy.

- Janku, dziś wspominamy 
Ciebie i Twój zapał do działa-
nia! Będziesz dla nas zawsze 
przykładem obywatelskiego 
zaangażowania i niezawod-
ności! Dziękujemy Ci za dobre 
rady i gotowość do pomocy! 
Przyjacielu, będzie Nam Ciebie 

bardzo brakować! Serdeczne 
wyrazy współczucia kierujemy 
do Żony i Najbliższych – napi-
sała poseł na Sejm RP Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka.

 - Mądry, odważny. Zawsze 
inspirował nas swoimi przemy-
śleniami, nie pozwalał wątpić i 
„odpuszczać”. Sprawiedliwość i 
wolność były dla Niego najważ-
niejszymi wartościami. Janku, 

będzie nam Ciebie brakowało. 
Żonie i Najbliższym przekazu-
jemy nasze serdeczne wyrazy 
współczucia i słowa otuchy 
– dodała senotr Agnieszka Ko-
łacz – Leszczyńska.

Swoimi wspomnieniami 
dzieliły się także dziesiątki 
osób, które spotkały na swojej 
drodze tego niezwykłego czło-
wieka.

- Pewnie niewiele osób wie, 
że Janek był „ojcem chrzest-
nym” kandydatury pierwsze-
go po 1989 roku prezydenta 
Wałbrzycha. Niby już wszystko 
było ustalone i postanowione, 
że kandydatem na prezydenta 
będzie - o ile dobrze pamię-
tam - Ryszard Skorupski. Ale 
na ostatnim zebraniu przed 
wyborami Janek zapropono-
wał nową osobę - Zdzisława 
Grzymajło. I wszystko się zmie-
niło – wspomina Zbigniew 
Senkowski, były przewodniczą-
cy wałbrzyskich struktur NSZZ 
Solidarność.

W tym trudnym czasie dla 
rodziny zmarłego, wspomnie-
niem o Janie Kołodziejczyku 
podzieliła się jego córka.

- Tata „od zawsze” był har-
cerzem, a potem instruktorem 
harcerskim. Wielokrotnie pełnił 
funkcję komendanta obozów 
harcerskich, które organizowa-
ne były w różnych częściach 
Polski. Podczas swojej drogi 
zawodowej pracował w wielu 
wałbrzyskich �rmach, między 
innymi w Dolnośląskich Zakła-
dach Naprawczych, PBK nr 2, w 
Spółdzielni Inwalidów, w Tran-
sgórze... Po transformacji ustro-
jowej, aż do emerytury, był 
instruktorem nauki jazdy. Jego 
działalność społeczna nie ogra-
niczała się tylko do harcerstwa. 
Był współtwórcą pierwszych 
struktur NSZZ Solidarność w 
Wałbrzychu, a podczas stanu 
wojennego w jego mieszka-
niu wydrukowano 4 pierwsze 
numery biuletynu „Niezależne 
Słowo”. W tym casie w �rmie 
Transgór był zastępcą szefa 
zakładowej Solidarności. Do 
końca życia był aktywnym 
działaczem społeczno – poli-
tycznym, zaangażowanym w 
sprawy miasta i kraju. Aktywnie 
uczestniczył we wszelkich ak-
cjach na rzecz demokracji. Pry-
watnie był zawsze pomocnym, 
pogodnym i ciepłym człowie-
kiem. Uwielbiał majsterkować 
i jeździć na wycieczki. Chętnie 
odwiedzał ciekawe miejsca. 
Był wspaniałym mężem i tatą, 
a także najlepszym dziadkiem, 
na którego zawsze można było 
liczyć – podkreśla Ewa Okniń-
ska.

Jan Kołodziejczyk spoczął 
na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Żeromskiego w Wał-
brzychu.

(RED, fot. archiwum rodzinne 
Jana Kołodziejczyka)
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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

R E K L A M A

Dbanie o środowisko na-
turalne i budowanie świa-
domości ekologicznej wśród 
dzieci pozwala mieć nadzieję 
na to, że wpojone proekolo-
giczne zasady będą realizo-
wane w przyszłości. Dlatego 
tak ważne jest, aby w naj-
młodszych wykreować po-
stawę dbającą o naturę meto-
dą małych kroków. W ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Ziemi w akcję zaangażowały 
się przedszkolaki. Sadzenie 
młodych drzewek na placu 
przy przedszkolu, porząd-
kowanie i sprzątanie terenu, 
zajęcia proekologiczne oraz 
dawka wiedzy z zakresu se-
gregacji odpadów towarzy-
szyła najmłodszym miesz-
kańcom Gminy Czarny Bór.

W ubiegłym tygodniu w 
Bibliotece+ Centrum Kultury 
trwała akcja dla czytelników 
„Sadzonka za Wypożyczenie” 
oraz quizy i zabawy z ekolo-
gicznymi nagrodami.

 – Dziękujemy Nadleśnictwu 
Kamienna Góra oraz Gospo-
darstwu Rolno-Szkółkarskiemu 
w Pustelniku za nieodpłatne 
przekazanie sadzonek, które 
tra�ły do mieszkańców gmi-
ny – mówi Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki+ Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

Uczą dbałości o środowisko

Radni Gminy Czarny Bór, 
pracownicy gminnych jed-
nostek – Urzędu Gminy, Bi-
blioteki+ Centrum Kultury w 
Czarnym Borze oraz grono 
pedagogiczne Gminnego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
wzięli udział w akcji uzupeł-
niania drzewostanu w lesie 
przy stadionie sportowym w 
Czarnym Borze. Wykonanych 
zostało ok. 300 nasadzeń mło-
dych lip, buków, jodeł, klonów 
i świerków.

- Dziękuję mieszkańcom 
gminy za zaangażowanie. W 
ostatnich dniach działo się wiele 
w zakresie dbania o środowisko 

naturalne, w ramach obchodów 
Święta Ziemi. Ale Gmina Czarny 
Bór od wielu lat systematycznie 
prowadzi szeroko pojęte działa-
nia proekologiczne. Mam tu na 
myśli m.in. przeprowadzoną w 
ostatnich latach termomoder-
nizację budynków użyteczności 
publicznej, montaż ogniw foto-
woltaicznych, akcję eko-dzba-
nek dla mieszkańca, budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, montaż budek lęgo-
wych, usuwanie z posesji wy-
robów zawierających azbest 
- podsumowuje Adam Górecki, 
wójt gminy.

(JJ)

- Występ Igora 
K w i a t k o w s k i e g o 
w Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie-
-Zdroju odbędzie się 
4.06.2021 r. o go-
dzinie 17.00 i 20.00. 
Zakupione wcześniej 
bilety zachowują 
ważność – informuje 
Mirosław Kowalik, 
dyrektor szczawień-
skiego teatru.

Igor Kwiatkowski, 
czyli legendarnego od-
twórcy Mariolki Krej-
zolki, wystąpi z progra-
mem „Pół geniusz pół 
kretyn”. Bilety kosztują 
80 zł.

Igor Kwiatkowski, 
niezrównany w swej 
wyobraźni i umiejętnościach 
parodystycznych, od lat zaska-
kuje coraz to nowymi kreacja-
mi scenicznymi. Najpierw w 
kabarecie Paranienormalni, od 
kilku lat jako solista, nieprze-
rwanie bawi i zjednuje sobie 
sympatię tysięcy widzów. W 
najnowszym programie Igor, 
dzięki wyjątkowemu tempe-
ramentowi oraz umiejętności 
wnikliwej obserwacji otacza-
jącego świata, opowie o co-
dziennych sytuacjach dotyczą-
cych każdego z nas w sposób, 

Do trzech razy sztuka?

którego jeszcze nie było. 
Sprawy obyczajowe, potyczki 
damsko-męskie, życiowe tara-
paty męża i ojca, najświeższe 
trendy popkultury okiem Igora 
Kwiatkowskiego to pewność 
dobrej i inteligentnej zabawy, 
bez sztuczności i naciągania. 
Bo Igor z rozbrajającą szcze-
rością mówi, o tym jak jest  w 
życiu każdego faceta, który raz 
wznosi się na wyżyny geniuszu, 
aby zaraz potknąć się i zrobić z 
siebie totalnego kretyna.

(TZ)

Wkrótce nabór 
wniosków
W Gminie Czarny Bór zosta-
nie przeprowadzony nabór 
wniosków na wymianę źró-
dła ciepła na ekologiczne. 
Osoby, które są zainteresowa-
ne udziałem w naborze muszą 
wypełnić wniosek o przyzna-
nie grantu wraz z pozostałymi 
dokumentami. Nabór wnio-
sków w Gminie Czarny Bór od-
będzie się w Bibliotece+ Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze 
w dniach 24-28.05.2021 r. w 
godz. 9.00-14.30. Projekt „Wy-
miana dotychczasowych wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych 
i mieszkaniach w domach 
wielorodzinnych na obsza-
rze Gminy Czarny Bór, Gmi-
ny Miejska Kamienna Góra, 
Gminy Kamienna Góra, Gmi-
ny Stare Bogaczowice oraz 
Uzdrowiskowej Gminy Miej-
skiej Szczawno-Zdrój otrzymał 
do�nansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 w ramach ZIT Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Liderem 
projektu jest Gmina Stare Bo-
gaczowice. W Gminie Czarny 
Bór na wymianę pieców przy-
znano 95 grantów.

(JJ)
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1. Działka nr 82/1 o pow. 1457 m2 niezabudowana, położona w obrębie Błażejów - zgodnie z 
planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem B-7 MN/MP/U. Przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną średniej i niskiej intensywności, 
mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi ponadpodstawowe, ogólnomiejskie. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi – 31.200,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 1.560,00 zł – I przetarg.

2. Działka nr 171 o pow. 2113 m2 niezabudowana, położona w obrębie Okrzeszyn - zgodnie z 
planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem I-4 MN/MR/MNL oraz w liniach 
rozgraniczających drogi KSD 03. Przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
lub jednorodzinną niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, budownictwo letniskowe. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi – 59.450,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 2.973,00 zł – I przetarg.

3. Działka nr 404/2 o pow. 749 m2 niezabudowana, położona w obrębie Jarkowice - zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem F-7 UT/MP w liniach 
rozgraniczających drogi KSD L 1/2. Przeznaczona jest pod usługi turystyki, hotele, domy wczasowe, 
tereny pól biwakowych i namiotowych mieszkalnictwo pensjonatowe, tereny dróg i ulic. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi – 15.850,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 793,00 zł – I przetarg.

4. Działka nr 858/5 o pow. 2963 m2 niezabudowana, położona w obrębie III Lubawka przy ulicy 
Sudeckiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem A5-2 
U/MN/UR,WZ. Przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej 
intensywności, rzemiosło produkcyjne, zakłady produkcyjne i usługowe, usługi ponadpodstawowe 
ogólnomiejskie, teren obiektów i urządzeń gospodarki wodnej. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi – 112.360,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 5.618,00 zł – I przetarg.

5. Działka nr 858/6 o pow. 2653 m2 niezabudowana, położona w obrębie III Lubawka przy ulicy 
Sudeckiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem A5-2 
U/MN/UR,WZ. Przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej 
intensywności, rzemiosło produkcyjne, zakłady produkcyjne i usługowe, usługi ponadpodstawowe 
ogólnomiejskie, teren obiektów i urządzeń gospodarki wodnej. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi – 105.480,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 5.274,00 zł – I przetarg.

6. Działka nr 505/37 o pow. 1072 m2 niezabudowana położona w obrębie III Lubawka przy 
ul. Wiejskiej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona 
symbolem A2-6 MN/MP/U. Przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne niskiej 
intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 
50.360,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj 2.518,00 zł – I przetarg.

7. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z częścią 
udziałową działki nr 621 o pow. 188m2 w udziale 15,48%. Lokal mieszkalny o pow. 38,30m2 
położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do 
lokalu przynależy garderoba o pow. 18,90m2 usytuowana po przeciwnej stronie korytarza na parterze 
budynku. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 57.546,00 zł. wadium w wysokości 5% tj. 
2878,00 zł –I przetarg.

8. Lokal użytkowy nr 1A położony w Niedamirowie 68 wraz z częścią udziałową działki nr 88 
o pow. 2091m2 w udziale 9,89% . Lokal użytkowy nr 1a położony na parterze w budynku numer 
68 w Niedamirowie składający się z przedsionka, sali sprzedaży, magazynka, zaplecza i WC o łącznej 
powierzchni użytkowej 32,2m2. Lokal użytkowy nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w 
nieruchomości wspólnej wynosi 9,89%. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23.300,00 zł. 
wadium w wysokości 5% tj. 1.165,00 zł – I przetarg.

Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 02 czerwca 2021 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 
1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetargi odbędą się w dniu 08 czerwca 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.

Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie 
internetowej w BIP Lubawka.

Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapoznać w Wydziale Mienia i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 
335. 

BURMISTRZ
MIASTA LUBAWKA

Ewa Kocemba

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

R E K L A M A

25 kwietnia 2021 r. odby-
ło się spotkanie w sprawie 
odbudowy grobowca dr Her-
manna Brehmera w Soko-
łowsku.

- Z przedstawicielami gru-
py inicjatywnej, Nadleśnictwa 
Wałbrzych i Gminy Mieroszów 
zostały uzgodnione propo-
zycje działań, które mają do-
prowadzić do odbudowy gro-
bowca założyciela pierwszego 
w świecie specjalistycznego 
sanatorium dla gruźlików. Pra-
ce chcemy wspólnie zrealizo-

wać w tym roku – podkreśla 
uczestniczący w spotkaniu 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

Hermann Brehmer uro-
dził się 14 sierpnia 1826 r. w 
Kurczowie, a zmarł 28 grud-
nia 1889 r. w Sokołowsku. Był 
niemieckim lekarzem i pionier 
klimatyczno-dietetycznego 
leczenia gruźlicy. W 1854 roku 
założył w Sokołowsku pierwsze 
w Europie sanatorium dla osób 
chorych na gruźlicę.

(RED)

Odbudują grobowiec 
dr Brehmera

Po zimie stan miejsc po-
stojowych w okolicy Przełę-
czy Trzech Dolin i Schroniska 
PTTK Andrzejówka wymagał 
poprawy i przygotowania na 
sezon wiosenno - letni.

- Bardzo dziękuję za wspar-
cie Prezesowi KSS Bartnica 
Panu Jakubowi Madejowi. 
Z należącej do KSS Bartni-
ca kopalni w Rybnicy Leśnej, 
otrzymaliśmy140 ton kruszy-
wa, które zostało ułożone na 
miejscach postojowych w 
okolicy Przełęczy Trzech Dolin 

i Schroniska PTTK Andrzejów-
ka. Dziękuję �rmie Pana Pawła 
Skrzyniarza za wykonanie tych 
robót. Poprawiliśmy również 
oznakowanie Szczytu Waligóra 
za co dziękuję pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie. Dziękujemy wszystkim 
za współpracę, w tym pracow-
nikom schornika Andrzejówka. 
Wszystko po to, abyście kocha-
ni goście przybywali do naszej 
gminy – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Naprawili miejsca 
postojowe

Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w 
Mieroszowie, w porozumie-
niu z Gminą Mieroszów, roz-
począł montaż pojemników 
służących do wyrzucania 
psich odchodów. Niestety, 
część mieszkańców gminy 
ma problem z właściwym wy-
korzystaniem torebek na 
psie odchody…

Nowe pojemniki zostały 
już zamontowane w rejonie 
skwerów Kieślowskiego i Soko-
łowskiego w Sokołowsku, a w 
Mieroszowie, m.in. przy prome-
nadzie, przy placu zabaw na ul. 
Żeromskiego, w Rynku i innych 
miejscach. Każdy pojemnik 
wyposażony jest w podajnik w 
torebkami papierowymi, a w 
torebkach są również tekturo-
we łopatki do zbierania psich 
odchodów.

- Drodzy mieszkańcy! Gorą-
ca prośba do Państwa: używaj-
my torebek na psie odchody 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Nie należy rozrzucać torebek, 
czy też wrzucać pustych do po-
jemników na śmieci. Wspólnie 
zadbajmy o naszą czystą prze-
strzeń – apeluje Zakład Gospo-

Posprzątaj po psie 
i nie śmieć!

darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Mieroszowie.

Na informacje o zaśmieca-
niu Mieroszowa torebkami na 
psie odchody zareagował bur-
mistrz miasta.

- Ręce opadają… Szanowni 
Państwo - uszanujcie działania 
tych, którzy chcą, aby gmina 
była utrzymana w czystości. 
Nie wiem jak Państwa mamy 
przekonać. To jest przykre… 
- dodaje Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

(RED)
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Sporo dzieje się w Zagó-
rzu Śląskim w Gminie Walim. 
Niedawno informowaliśmy 
o remoncie stacji kolejowej, 
a dziś o kolejnych przedsię-
wzięciach.

Zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim dostał do�nansowanie 
od Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 
- Pieniądze zostaną przezna-
czone na naprawę muru ob-
wodowego zamku górnego. 
Będzie to kolejny etap prac 
ratujących sędziwe mury wa-
rowni wzniesionej przez księcia 
Bolka I – mówi Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu.

Natomiast z Funduszu So-
łeckiego wsi Zagórze Śląskie, 
s�nansowane zostało zabezpie-
czenie rowu na ulicy Leśnej w tej 
miejscowości.  - Ulica Leśna w 
Zagórzu Śląskim nie posiadała 
pobocza, a graniczy z głębokim 
rowem. Sprawiało to, że w oko-

licach przejazdu kolejowego 
utrudniony był ruch pieszych. 
Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom, a szczegól-
nie dzieciom przechodzącym tą 
drogą do przystanku autobu-
sowego, wzdłuż prawej strony 
jezdni asfaltowej w kierunku 
Dziećmorowic, Gmina Walim 
wybudowała 72 mb pobocza z 
mieszanki kamiennej. Aby po-
szerzyć pobocze od strony jezd-
ni, dosypana została mieszanka 
kamienna o granulacji 0-31,5 
mm, którą wbudowano w ist-
niejący rów, z zachowaniem 
niezbędnego przepływu wody 
w rowie. Od strony przepustu 
pod drogą wykonano ściankę 
czołową z kamienia granitowe-
go, zapobiegającą osuwaniu się 
skarpy, a powstała skarpa zosta-
ła umocniona geokratą. Koszt 
prac wyniósł ponad 26 tys. zł 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(RED)

Zmiany w Zagórzu
Grupa artystyczna Sceny 

pod Regałem zaprasza na 
niepowtarzalny koncert pod 
tytułem „Operacja Grodno: 
Najpiękniejsze Piosenki O 
Miłości”.

W tych niespokojnych cza-
sach, artyści wrocławskiej Sce-
ny pod Regałem postanowili 
stworzyć projekt, który ma być 
kontrą do otaczającej nas rze-
czywistości. Grupa młodych, 
nieszablonowych twórców i 
wykonawców chce pokazać, 
że nawet w obecnym czasie 
można tworzyć wspaniałe kon-
certy, można cieszyć się muzy-
ką i walczyć o naszą ukochaną 
kulturę!

- Zapraszamy Państwa na 
pokład naszego muzycznego 
okrętu, by udać się w podróż 
po meandrach cudownych 
kompozycji o miłości, a tym 
razem okazja jest jeszcze wspa-
nialsza, gdyż zacumujemy na 
zamku Grodno przy jeziorze 
Bystrzyckim w Gminie Wa-
lim – zachęcają artyści. - Za-
praszamy na dwa wspaniałe 
wieczory koncertowe, które 
wyemitowane zostaną  6 i 7 
maja 2021 r. o godzinie 20:00. 
Bezpłatna transmisja odbędzie 
się na 10 kanałach w mediach 
społecznościowych (Facebook, 
Youtube): Scena pod Regałem; 

Operacja Grodno
Wrocław. Wroclove; 
3. Visit. Wroclaw; 
Niesamowity Dolny 
Śląsk; Niesamowi-
ty Wrocław; Dolny 
Śląsk Travel; OKiS 
Wrocław; Zamek 
Grodno; Hotel Ma-
ria Antonina; Ka-
wiarnia Literatka. To 
będą dwa niezapo-
mniane wieczory z 
muzyką w otocze-
niu pięknych Gór 
Sowich i Wałbrzy-
skich oraz zamku 
Grodno! Wystąpią 
artyści Sceny pod 
Regałem oraz go-
ście specjalni: soliści 
- Paulina Jeżewska, 
Malwina Kulisie-
wicz, Ewa Soszyń-
ska, Alicja Konarska, 
Katarzyna Miednik, 
Martyna Bellini, 
Adrianna Górka, 
Anna Kaltbach, Eliza 
Mark, Janusz Cedro, 
Jakub Luboiński, Tomasz Kra-
jewski, Giuseppe Antonacci; 
zespół kameralny Sceny pod 
Regałem: Michał Hadasik: for-
tepian i prowadzenie koncertu, 
Malwina Kulisiewicz – skrzypce, 
Tomek Wilczyński – kontrabas, 
Tomek Burzyński - perksuja i 

Szkoła Muzyki No-
woczesnej z Macie-
jem Duszyńskim na 
czele. W repertuarze 
usłyszymy najpięk-
niejsze piosenki o 
miłości z repertu-
aru takich mistrzów 
słowa jak: Osiecka, 
Młynarski, Kofta, 
Przybora, Wasow-
ski, zespół 1,2,3. Nie 
zabraknie również 
wielkich przebojów 
muzyki rozrywkowej 
z repertuaru Krzysz-
tofa Krawczyka, Ma-
ryli Rodowicz oraz 
zespołu Skaldowie. 
Cała inicjatywa jest 
oddolnym działa-
niem wielu ludzi 
na rzecz ratowania 
sektora kultury, tu-
rystyki i gastronomii 
w regionie. Przy-
gotowanie recitalu 
opiera się tylko i 
wyłącznie na mobi-

lizacji, wielkim zaangażowanie 
i ogromnych chęciach różnych, 
wspaniałych ludzi, którzy mimo 
tragicznej sytuacji w swoich 
branżach, chcą zrobić coś do-
brego dla wszystkich Państwa 
i dla siebie samych.

(AM)

cahon, Maciej Czemplik - gitara 
i banjo, Giuseppe Antonacci – 
gitara, Luigi Leoni – gitara, Mar-
cel Frąckowiak - wiolonczela 
i mandolina, Mieszko Służew-
ski - harmonijka i Konga praz 
Jakub Luboiński – saksofon. 
Wsparcie techniczne zapewni 
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Willa Alfa zaprasza
Długi weekend 
czerwcowy

BOŻE CIAŁO 2021
2.06 – 6.06.2021 r.

ze śniadaniem I 439 zł  zamiast 699 zł

ze śniadaniem
i obiadokolacją I 529 zł  zamiast 799 zł

WAKACJE 2021
26.07 – 5.08.2021 r.

ze śniadaniem I 999 zł  zamiast 1299 zł

ze śniadaniem i obiadokolacją 
I 1299 zł  zamiast 1699 zł 

2 – 09.09.2021 r. I 22 – 29.09.2021 r.

ze śniadaniem I 699 zł  zamiast 899 zł 

ze śniadaniem i obiadokolacją
I 769 zł zamiast 999 zł

R E K L A M A

Gmina Świebodzice wraz 
z partnerami: Miejskim Do-
mem Kultury, OSiR Świe-
bodzice, ZGK Świebodzice, 
ZWiK Świebodzice, zachęca 
organizacje pozarządowe, 
kluby sportowe oraz instytu-
cje do aktywnego włączenia 
się w akcję „Posprzątajmy ra-
zem Świebodzice”. Wiosenne 
porządki zostały zaplanowa-
ne na 15 maja.

Pierwsza akcja sprzątania 
Świebodzic odbyła się we 
wrześniu ubiegłego roku i 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
miasta.

- Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców do udziału w 
tej ekologicznej akcji, która 
po raz kolejny organizowa-
na jest w trosce o czystość 
miasta i ma na celu promocję 
ekologicznych za-
chowań, edukowa-
nie najmłodszych 
jak należy dbać o 
środowisko, które 
spełnia niezwykle 
ważną rolę w życiu 
każdego człowieka 
– mówi Paweł Ozga, 
burmistrz Świebo-
dzic. - W tym roku 
z a p l a n o w a l i ś m y 
sprzątanie trzech 
rejonów, wyznacza-
jąc zbiórkę o godz. 
11.00 w następują-
cych lokalizacjach: 
Ciernie (pętla auto-
busowa), Pełcznica 
(pętla autobusowa), 
teren przy stadionie 
miejskim im. Lu-
dwika Paluszaka ul. 

Posprzątajmy razem 
Świebodzice

Sportowa 15. Do akcji Miasto 
Świebodzice zaprosiło nieza-
wodnych i bardzo zaangażo-
wanych parterów: Stowarzy-
szenie Czysty Wałbrzych oraz 
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Dzięki 
wzajemnej współpracy z part-
nerami zostanie posprzątana 
część koryta rzeki Pełcznica. 
Ze względu na panujące obo-
strzenia akcja będzie przebie-
gała z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa. Każdy 
uczestnik otrzyma ekologicz-
ną torbę, a także zostanie wy-
posażony w worki na odpady 
oraz rękawiczki. Zachęcamy 
do zgłoszenia udziału w akcji w 
wydziale Promocji i Komunika-
cji Społecznej, tel. 74/ 666-95-
71, e-mail: promocja@swiebo-
dzice.pl.

(WPK)

Prawo do dobrowolnego 
poddania się karze przez po-
dejrzanego w postępowaniu 
przygotowawczym, czy też 
przez oskarżonego w po-
stępowaniu sądowym, jest 
jednym z praw przysługują-
cych sprawcy przestępstwa. 
Generalnie prawo to polega 
na możliwości uzgodnienia 
z prokuratorem, lub z proku-
ratorem i pokrzywdzonym, 
wymiaru kary i środków 
karnych, na które sprawca 
zostanie skazany. Wniosek 
taki musi uwzględnić sąd. 
Prawo to jest jednakże ogra-
niczone wskazanymi w usta-
wie warunkami. Warunki 
te bezwzględnie muszą być 
spełnione, aby poddanie się 
dobrowolnie karze było sku-
teczne. Inne ograniczenia 
obowiązują, jeżeli chce się 
poddać dobrowolnie karze 
w postępowaniu przygoto-
wawczym, a inne w postępo-
waniu sądowym. Dziś przy-
bliżę pierwsze z nich.

Jeżeli sprawca chce dobro-
wolnie poddać się karze, może 
wybrać jedną z dwóch możli-
wości prowadzących do osią-
gnięcia tego celu. Uzależnione 
są one od postawy przyjętej 
przez sprawcę w toku postępo-
wania przygotowawczego. 

1) Jeżeli sprawca przyznał 
się do winy, to prokurator ma 
możliwość wystąpienia do 
sądu z wnioskiem o wydanie 
wyroku skazującego, zamiast 
kierowania aktu oskarżenia. Sąd 
wydaje wyrok na posiedzeniu, 
a nie na rozprawie, a obecność 
sprawcy nie jest obowiązkowa. 
Przyznanie do winy musi być 
jednoznaczne i bezwarunko-
we. Z wyjaśnień, które zosta-
ły złożone w postępowaniu 

przygotowawczym musi wy-
nikać także, że przedstawiony 
zarzut został przez sprawcę 
w pełni zrozumiany. Nadto 
sprawca zobowiązany jest do 
przedstawienia i wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności sprawy 
związanych z zarzucanym mu 
przestępstwem. Nie wystarczy 
zatem samo „suche” przyznanie 
się do winy. Dodatkowo skła-
dane wyjaśnienia muszą być 
wiarygodne, w tym sensie, że 
w ich świetle, wskazane przez 
sprawcę okoliczności oraz jego 
wina nie mogą budzić żadnych 
wątpliwości. Wniosek o dobro-
wolne poddanie karze zawiera 
ustalenia w zakresie kary oraz 
środków karnych, np. zakazu 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Jeżeli przestępstwem 
została wyrządzona szkoda, to 
wniosek będzie także zawie-
rał ustalenia związane z obo-
wiązkiem naprawienia przez 
sprawcę szkody. We wniosku 
można również, chociaż nie jest 
to niezbędne, uzgodnić kwe-
stię kosztów i opłat sądowych. 
Należy pamiętać, że pomimo 
ustalenia treści wyroku z pro-
kuratorem, sąd może, ale nie 
musi, uwzględnić wniosku. Je-
żeli sąd wniosku nie uwzględni, 
to zwraca akta sprawy proku-
ratorowi. Zwrot sprawy proku-
ratorowi nie zamyka drogi do 
ponownego wystąpienia z ta-
kim wnioskiem. Może to mieć 
miejsce np. w sytuacji, kiedy 
sprawca zostanie ponownie 
przesłuchany i złoży dodatkowe 
wyjaśnienia.

2) Jeżeli sprawca nie przy-
znał się do winy – to prokura-
tor, kierując do sądu przeciwko 
niemu akt oskarżenia, może 
dołączyć jednocześnie wniosek 
o wydanie wyroku skazujące-

go bez przeprowa-
dzania rozprawy. 
Wniosek taki będzie 
zawierał uzasadnie-
nie wskazujące na 
to, że okoliczności 
popełnienia czynu 
zarzuconego oskar-
żonemu w akcie 
oskarżenia, nie bu-
dzą wątpliwości tak 
jak i wątpliwości nie 
budzi jego wina. 
Sprawstwo, wina i 
okoliczności popełnienia czy-
nu zabronionego mogą wszak 
wynikać z innych dowodów 
zgromadzonych w sprawie. Od-
mowa składania wyjaśnień nie 
może być interpretowana na 
niekorzyść sprawcy i nie może 
wywoływać dla niego negatyw-
nych skutków procesowych. Nic 
nie stoi zatem na przeszkodzie, 
aby wystąpienie z wnioskiem o 
dobrowolne poddanie się karze 
było skuteczne pomimo tego, 
że do popełnienia czynu, i tym 
samym do winy, sprawca się nie 
przyznaje.

Podobnie jak w przypadku 
przyznania się do winy, sąd 
wniosku o dobrowolne podda-
nie karze może nie uwzględnić. 
W takiej sytuacji nie zwraca 
wniosku prokuratorowi, lecz 
prowadzi normalne postępo-
wanie sądowe. Dzieje się tak 
dlatego, że wniosek w tym 
przypadku jest tylko załączni-
kiem do wniesionego już aktu 
oskarżenia.

Rozpoznając wniosek o do-
browolne poddanie się karze sąd 
bierze zawsze pod uwagę, czy 
zaproponowana kara prowadzi 
do osiągnięcia celów postępo-
wania karnego. Z jednej strony 
celem takiego postępowania 
jest ukaranie sprawcy w sposób, 

Prawo w pigułce: dobrowolne poddania się karze
który będzie 
zapobiegał po-
pełnieniu przez 
niego kolejnego 
przestępstwa w 
przyszłości, zaś 
z drugiej stro-
ny wymierzo-
na kara będzie 
o d d z i a ł y w a ł a 
odstraszająco 
na inne osoby. 
Zawsze też sąd 
ustala, czy prawa 

i interesy podejrzanego zostały 
należycie zabezpieczone, a czyni 
to m.in. poprzez sprawdzenie, 
czy wysokość szkody wyrządzo-
nej została ustalona w sposób 
odpowiedni i prawidłowy oraz 
czy obowiązek naprawienia 
szkody został ustalony w od-
powiedniej wysokości i znalazł 
odzwierciedlenie we wniosku 
o dobrowolne poddanie się 
karze. Dzieje się tak dlatego, że 
do uwzględnienia wniosku o 
dobrowolne poddanie się ka-
rze, nie jest wymagana zgoda 
pokrzywdzonego. W trybie tym 
interesy pokrzywdzonego „za-
bezpiecza” prokurator oraz sąd 
akceptując wniosek.

Możliwość dobrowolnego 
poddania się karze w tym trybie 
dotyczy wyłącznie przypadku, 
gdy zarzucany czyn nie stano-
wi zbrodni. Zbrodnią jest czyn, 
który jest ustawowo zagrożo-
ny karą pozbawienia wolności 
nie krótszą niż 3 lata albo karą 
surowszą. Wszystkie czyny nie-
objęte takim zagrożeniem kwa-
li�kowane są jako „występki”. 
Tylko sprawca występku może 
skorzystać z prawa do dobro-
wolnego poddania się karze.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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30 kwietnia 2021 r. weszło 
w życie rozporządzenie Preze-
sa Rady Ministrów w sprawie 
przedterminowych wyborów 
burmistrza Boguszowa – Gorc. 
Głosowanie po raz kolejny zo-
stało przesunięte – tym razem 
na 13 czerwca 2021 r.

W uzasadnieniu rozporzą-
dzenia czytamy:

Rozporządzeniem Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 7 
stycznia 2021 r. w sprawie 
przedterminowych wyborów 
burmistrza miasta Boguszo-
wa-Gorc w województwie 
dolnośląskim (Dz. U. poz. 39) 
zarządzono na dzień 7 mar-
ca 2021 r. przeprowadzenie 
przedterminowych wyborów 

burmistrza miasta Boguszo-
wa-Gorc. 

Następnie mając na wzglę-
dzie ówczesną sytuację epi-
demiczną, niekorzystną i dy-
namicznie zmienną, a także 
ograniczenia i zakazy wprowa-
dzone rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie ustano-
wienia określonych ograni-

czeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu 
epidemii oraz opinię Głów-
nego Inspektora Sanitarne-
go o zasadności przesunięcia 
daty wszystkich planowanych 
przedterminowych wyborów, 
wyborów uzupełniających, a 
także referendów lokalnych, 
przynajmniej na początek 

Wybory w Boguszowie – Gorcach 13 czerwca? kwietnia 2021 r., Prezes Rady 
Ministrów rozporządzeniem z 
dnia 27 stycznia 2021 r. zmie-
niającym ww. rozporządzenie 
przesunął datę głosowania w 
przedterminowych wyborach 
burmistrza miasta Boguszo-
wa-Gorc na dzień 11 kwietnia 
2021 r. Z powodu zmiany daty 
wyborów, zmianie uległy rów-
nież terminy wykonania czyn-
ności wyborczych, określonych 
w lp. od 7 do 14 załącznika do 
rozporządzenia, co dostoso-
wało te czynności do nowego 
terminu wyborów.

Mając na względzie aktu-
alną sytuację epidemiczną, 
niekorzystną i dynamicznie 
zmienną, a także ogranicze-
nia i zakazy wprowadzone 
rozporządzeniem Rady Mini-
strów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii, 
Główny Inspektor Sanitarny 
wyraził opinię o zasadności 
przesunięcia daty wszystkich 
planowanych przedtermi-
nowych wyborów, wyborów 
uzupełniających, a także re-
ferendów lokalnych, przynaj-
mniej do końca kwietnia 2021 
r. Ponadto w ocenie Państwo-
wej Komisji Wyborczej, ponie-
waż 30 kwietnia 2021 r. przy-
padał w piątek, a dzień 2 maja 
2021 r. pomiędzy świętem 1 i 3 
maja, data wyborów powinna 
zostać przełożona na dzień 9 
maja 2021 r. Z tych też powo-
dów, Prezes Rady Ministrów 
rozporządzeniem z dnia 30 
marca 2021 r. zmieniającym 
ww. rozporządzenie przesunął 

datę głosowania w przedter-
minowych wyborach burmi-
strza miasta Boguszowa-Gorc 
na dzień 9 maja 2021 r. W 
wyniku zmiany daty wybo-
rów, zmianie uległy również 
terminy wykonania czynności 
wyborczych, określonych w 
lp. od 10 do 14 załącznika do 
rozporządzenia, co dostoso-
wało te czynności do nowego 
terminu wyborów.

Główny Inspektor Sani-
tarny wskazując, że sytuacja 
epidemiologiczna pomimo 
tego, że ulega stopniowej 
poprawie jest nadal zmienna 
i ryzykowana wyraził opinię 
o zasadności przesunięcia 
daty wszystkich planowanych 
przedterminowych wyborów, 
wyborów uzupełniających, a 
także referendów lokalnych na 
drugą dekadę czerwca  2021 
r. Stąd też zaproponowano w 
przedterminowych wyborach 
burmistrza miasta Boguszowa-
-Gorc przesunąć datę głosowa-
nia. Odbędzie się ono w dniu 
13 czerwca 2021 r.

Termin ten zapewni bez-
pieczne przeprowadzenie gło-
sowania, przede wszystkim 
dla wyborców oraz  dla człon-
ków obwodowych komisji wy-
borczych, co w konsekwencji 
pozwoli na zwiększenie fre-
kwencji wyborczej. Z powodu 
zmiany daty wyborów, zmianie 
ulegną również terminy wyko-
nania czynności wyborczych, 
określonych w lp. od 10 do 14 
załącznika do rozporządzenia, 
tak by były dostosowane do 
nowej daty wyborów.

(RED)

Na początku maja do sa-
motnych seniorów z Bogu-
szowa-Gorc tra�ą koperty 
życia. Akcja skierowana jest 
do osób starszych, samot-
nych i przewlekle chorych. 
Polega na umieszczeniu w 
specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejszych 
informacji o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki, kontaktach do 
najbliższych, danych osobo-
wych, w tym nr pesel. Pakiet 
z takimi informacjami powi-
nien być przechowywany w 
lodówce oznakowanej cha-
rakterystycznym magnesem 
lub naklejką.

Jak wypełnić kartę informa-
cyjną do koperty życia?

Ważne, aby znaleźć czas i 
poświęć możliwie dużo uwagi 
na prawidłowe wypełnienie 
karty informacyjnej. Pamiętaj, 
od tego może zależeć Twoje 
życie !
• w rubryce „grupa krwi” gdy 

nie ma pewności należy 
wpisać (XXX),

• w rubryce „jestem uczu-
lony(a) na” gdy nie ma 

uczuleń należy wpisać (NIE 
STWIERDZONO),

• w rubryce „Przyjmuję leki”, 
„Ile razy dziennie” należy 
wpisać odpowiednio (1 
RANO) - (1 WIECZOREM) - 
(2x) - (3x) - (co 6 godz),

• sugerujemy włożenie do 
koperty ksero dowodu oso-
bistego w celu prawidłowej 
identy�kacji koperty z jej 
właścicielem,

• poproś lekarza prowadzące-
go by potwierdził medycz-
ne dane zawarte w karcie 
podpisem i pieczątką,

• można do koperty dołączyć 
kartę informacyjną z pobytu 
w szpitalu lub inne istotne 
dokumenty dotyczące zdro-
wia  np: wyniki ostatnich ba-
dań.
Koperta Życia jest prze-

znaczona wyłącznie dla służb 
medycznych i ratowniczych w 
przypadku zaistnienia krytycz-
nej sytuacji w celu ratowania 
życia i zdrowia. Pod żadnym 
względem nie wolno udostęp-
niać kopert i danych w nich za-
wartych osobom postronnym!

(JCF)

Koperty życia 
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W gminach: Głuszyca, 
Jedlina Zdrój i Stare Boga-
czowice ruszyły wypożyczal-
nie rowerów elektrycznych. 
Mieszkańcy tych gmin mogą 
korzystać z jednośladów bez 
opłat.

Głuszyca
- Mamy coś dla miłośników 

dwóch kółek! 4 maja ruszy-
ła wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych przy Centrum 
Przesiadkowym w Głuszycy. 
Zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem wypożyczalni 
dostępnym na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl – mówi Sa-
bina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury - Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy.

Jedlina - Zdrój
- Z przyjemnością infor-

mujemy, że od 29.04.2021 r. 
została ponownie otwarta dla 
mieszkańców Jedliny-Zdroju 

bezpłatną wypożyczalnię ro-
werów elektrycznych. Z uwagi 
na panującą pandemię CO-
VID-19 i dla Państwa bezpie-
czeństwa, prosimy o: rezerwa-
cję telefoniczną przez kontakt z 
Biurem Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta w Jedlinie – Zdroju: tel. 
748455215 oraz o założenie 
maseczki oraz dezynfekcję rąk 
podczas odbierania i zdawania 
rowerów. Rezerwacji dokonać 
można z 14-dniowym wyprze-
dzeniem. Jedna osoba może 
zarezerwować maksymalnie 
3 rowery. Rowery wypożycza-
my na okres do 24 godzin (w 
tygodniu) lub na weekend – 
od piątku do godziny 8.00 w 
poniedziałek. Przypominamy 
również, że rowery są dostęp-
ne wyłącznie dla mieszkańców 
Jedliny-Zdroju. Prosimy rów-
nież o zapoznanie się z regu-
laminem wypożyczalni – mówi 
Leszek Orpel, burmistrz Jedli-
ny-Zdroju.

W uzdrowiskowej gminie 
została uruchomiona także 
nowa wypożyczalnia rowerów 
górskich i elektrycznych w Par-
ku Aktywności Czarodziejska 
Góra przy ul. Poznańskiej, z 
której mogą korzystać turyści 
oraz mieszkańcy miasta.

- Wypożyczalnia jest czynna 
od w godzinach 10:00-18:00 
i dysponuje 6 rowerami gór-
skimi marki TREK oraz 4 rowe-
rami elektrycznymi. Cena za 
wypożyczenie roweru górskie-
go na 4 godziny wynosi 40 zł, 
natomiast na jeden dzień 60 
zł. Wypożyczenie roweru elek-
trycznego na 4 godziny kosztu-
je 70 zł, a na jeden dzień 100 zł. 
Rowery będą wypożyczane po 
podpisaniu umowy i okazaniu 
dokumentów tożsamości ze 
zdjęciem. Oprócz wypożyczal-
ni, w kompleksie przygotowa-
no miejsce obsługi rowerów, w 
którym będzie można rowery 
naładować, wymyć je, a także 

Gminy wypożyczają rowery
dokonać drobnych napraw - 
mówi Wiesław Zalas, dyrektor 
Centrum Kultury w Jedlinie – 
Zdroju.

Jednoczenie uruchomione 
zostały nowe odcinki single 
tracków oraz atrakcje Parku Ak-
tywności Czarodziejska Góra: 
tor saneczkowy, trasy parku li-
nowego, wieża wspinaczkowa.

- Dotychczas single tracka-
mi można było poruszać się 
od Kompleksu Active do Parku 
Aktywności, teraz zostały one 
przedłużone leśnymi odcin-
kami do Kamieniołomu i ulicy 
Wałbrzyskiej. Zapraszamy do 
rezerwacji roweru pod nr tel. 
606 786 569 – dodaje dyrektor 
Centrum Kultury w Jedlinie - 
Zdroju.

Stare Bogaczowice
Wypożyczalnia rowerów 

elektrycznych w Starych Boga-
czowicach czynna jest już od 
30 kwietnia 2021 roku.

- Każdy pełnoletni miesz-
kaniec gminy może wypoży-
czyć rower bezpłatnie. Można 
również wypożyczyć rower dla 
osoby małoletniej będąc jej 
opiekunem prawnym. Osoba 
chcąca wypożyczyć rower po-
winna zgłosić chęć pożyczenia 
najpóźniej 24 godziny przed 
datą odbioru, dzwoniąc pod 
nr tel. 74 844 35 03. Uzgod-
niona zostanie wtedy data i 
godzina odbioru oraz termin 
zwrotu roweru kasku i blokady 
rowerowej. Istnieje możliwość 
wydłużenia czasu wydłużenia 
czasu, po wcześniejszym kon-
takcie z wypożyczalnią. Rower 
wypożyczyć można maksy-
malnie na kolejne 24 godziny 
lub na weekend od piątku do 
poniedziałku do godziny 9:00. 
Po przybyciu po odbiór rowe-
ru zostanie podpisana umowa 
wypożyczenia, przedstawić 
trzeba również ważny doku-
ment tożsamości ze zdjęciem 

i wpłacić kaucję w wysokości 
100 zł za każdy rower – po-
twierdzenie przelewu na konto 
o nr 32 2030 0045 1110 0000 
0087 7670. Rozliczenie kaucji 
nastąpi po zwrocie roweru, 
a zwrot pieniędzy na konto. 
Wypożyczający ponosi pełną 
odpowiedzialność za rower, 
sprzęty wypożyczone wraz z 
nim oraz za powstałe szkody 
w czasie korzystania z niego. 
Więcej szczegółów znajduje się 
w „Regulaminie wypożyczal-
ni rowerów elektrycznych w 
Gminie Stare Bogaczowice”. Ze 
względu na pandemię oraz w 
trosce o Państwa bezpieczeń-
stwo, prosimy o zasłanianie 
nosa i ust podczas odbioru i 
zwrotu rowerów. Każdy rower, 
przed wypożyczeniem, będzie 
dezynfekowany przez pracow-
nika wypożyczalni  - podkreśla 
Mirosław Lech, wójt Gminy Sta-
re Bogaczowice.

(RED)
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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

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)

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

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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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Dom w zabudowie 
szeregowej:

 piętrowy, Biały Kamień 
- cztery pokoje, kuchnia, 

łazienka, dwa przedpokoje, 
piwnica, strych, niewielki 

ogródek przed i za domem, 
ogrzewanie gaz i węglowe. 
Sprzedaż lub zamiana na 

małe mieszkanie. Kontakt 
między godz. 16-19. 

Tel.609 876 597

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

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

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

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

PRACA

(1) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(7) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

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/zby-
ciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne 
z zabudowaniami w gminie 
Bystrzyca 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- wyso-
ki standard, po remoncie w spo-
kojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny- 3 po-
koje w Głuszycy o pow. 76,90m2. I 
Pietro. Cena 140 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-
ny 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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

R E K L A M A

Sprzedam dom 
jednorodzinny 
w Wałbrzychu:
4 pokoje, kuchnia, łazienka, 

garaż, ogródek.
Spokojna okolica - dzielnica 

Rusinowa.
Tel 575 033 199, 604 447 354

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy: 14 maja - WAŁBRZYCH, 15 maja - BOLESŁAWIEC,
 16 maja - WROCŁAW, 17 maja - LUBIN i GŁOGÓW

Zapisy i informacje: 

784 609 208, 693 788 894 
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Z Wałbrzycha 
na mistrzostwa Europy
Na obiektach Aqua-Zdrój w 
Wałbrzychu formę przed tur-
niejem kwali�kacyjnym do 
Mistrzostw Europy U16 szlifu-
ją siatkarki reprezentacji Pol-
ski. W dniach 7 - 9 maja Polki 
będą rywalizowały o awans z 
reprezentacjami: Litwy, Fran-
cji i Holandii. Harmonogram 
turnieju: 7 maja (piątek) - 
16:00 Polska – Litwa, 19:00 
Holandia – Francja; 8 maja 
(sobota) - 16:00 Polska – Fran-
cja; 19:00 Litwa – Holandia; 9 
maja (niedziela); 13:00 Fran-
cja – Litwa, 16:00 Polska – Ho-
landia.

Alkatraz 2021
- Chcesz zagrać w legen-
darnym turnieju streetballa 
z 18 letnią tradycją? Zapisy 
ruszyły – mówi organizator 
turnieju Michał Borzemski. 
- Rozpoczynamy rekrutację 
15 drużyn do tegorocznej 
edycji Alkatraz. Zapisy wy-
glądają następująco: Chcesz 
zagrać? Masz ekipę? Napisz 
wiadomość! Za względu na 

ograniczoną liczbę miejsc 
każdy może się zapisać, ale 
niestety nie każdy będzie 
mógł zagrać... o rekrutacji 
drużyn decydują organiza-
torzy. Więcej szczegółów 
dla zainteresowanych w 
wiadomości prywatnej za 
pośrednictwem Messenge-
ra – mówi Michał Borzemski, 
organizator turnieju, który 
został zaplanowany na 19 
czerwca 2021 r.

XI Marsz 
Nordic – Walking
Zapraszamy wszystkich mi-
łośników spacerów  po Gó-
rach Suchych do Sokołowska 
8 maja 2021 r. na XI Marsz 
Nordic – Walking „Czeka-
my na Wiosnę”. Zapisy będą 
prowadzone od godz. 9.00 
w biurze zawodów w ośrod-
ku Biały Orzeł, a start został 
zaplanowany na godz. 10.00. 
Organizatorem imprezy jest 
Wałbrzyski Klub Biegacza Za-
mek Książ, przy współpracy 
Gminy Mieroszów i Sanatoria 
Dolnośląskie sp. z o.o.

(RED)

Sportowy raport
500 biegaczy zjawi się na 

starcie imprezy „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” w Wałbrzychu. 
Organizatorem lokalnej od-
słony wydarzenia jest Wał-
brzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park. 
Pod tym samym szyldem 
bieg odbędzie się także w 
Głuszycy. Obie imprezy od-
będą się 15 sierpnia 2021 r.

Już po raz IX w kilkudzie-
sięciu miastach polski tysiące 
osób wezmą udział w wyda-
rzeniu upamiętniającym żoł-
nierzy polskiego podziemia 
antykomunistycznego i anty-
sowieckiego, którzy w latach 
1944-1956 zginęli z rąk komu-
nistów. 

- Bieg jest doskonałą okazją 
do upamiętnienia bohaterów 
tamtych czasów, budowania 
postaw patriotycznych, a także 
krzewienia kultury �zycznej – 
mówi Mariusz Piejko, dyrektor 
Departamentu Komunikacji i 
Marketingu Wałbrzyskiej Stre-
fy, która po raz drugi organizu-
je wydarzenie na terenie Wał-
brzycha.

Bieg główny odbędzie się 
na dystansie 1963 metrów 
symbolizujących datę śmier-
ci ostatniego „Wyklętego” - 

Tropem wilczym pobiegną 15 sierpnia

nej. Opłata startowa wynosi 15 
zł od uczestnika biegu. Ilość 
pakietów startowych ograni-
czona. Serdecznie zapraszamy 

biegaczy z Głuszycy i nie tylko! 
– zachęcają organizatorzy bie-
gu w Głuszycy.

(RED)

Józefa Franczaka  ps. „Lalek” 
oraz  na dystansie 5 km. Do-
datkowo zaplanowano biegi 
dla dzieci, które odbędą się na 
krótszych dystansach. Trasa 
przebiegać będzie przez wał-
brzyski Park im. Jana III Sobie-
skiego, a start odbędzie się 15 
sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 
przy Hali Lekkoatletycznej w 
dzielnicy Nowe Miasto. Wzo-
rem ubiegłego roku, zostanie 
również przygotowana strefa 
animacji i zabaw dla najmłod-
szych uczestników.

Patronat nad wydarzeniem 
objął poseł na Sejm RP ziemi 
wałbrzyskiej Michał Dworczyk, 
który jest również pomysło-
dawcą ogólnopolskiej akcji 
„Tropem Wilczym” oraz pre-
zydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej. Zapisy na wydarze-
nie odbywają się poprzez plat-
formę datasport.pl. 

Bieg Tropem Wilczym w 
Głuszycy także został przenie-
siony na 15 sierpnia 2021 r. W 
dalszym ciągu można się zapi-
sać pod nr tel. 503 102 817.

- Tym razem zapraszamy 
do wspólnego pokonania dy-
stansu o długości 4,31 km. 
Startujemy z Placu Targowego 
przy ul. Dolnej, a kończymy na 
„Kamykach” w Głuszycy Gór-


