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PRACA w Czechach
Przyjmiemy pracowników od zaraz

Praca w renomowanych fabrykach

Gwarantujemy:
• umowę na pełny etat z ubezpieczeniem,

• darmowy transport,

• obsługę i pomoc koordynatora na miejscu pracy,

• odzież ochronną,

• pomoc w założeniu konta, itp.

Kontakt telefoniczny:

+420 737 779 744
Uwaga! Pre� ks +420 umożliwia połączenie do Czech – bez niego 

nie ma możliwości skontaktowania się z pracodawcą!

R E K L AMA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu 
sprzeda działkę nr 191/5, o powierzchni 3427 m2, 
zlokalizowaną przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu. 

Działka zabudowa jest dwoma budynkami, posiada drogi i utwardzone 
place parkingowe oraz bezpośredni wjazd od ul. Długiej.

Informacje dotyczące budynków:
Budynek nr 1 jest o powierzchni 666,70 m2. 

Ma przeznaczenie warsztatowo-usługowe i posiada zaplecze socjalno-biurowe. 
Budynek nr 2 jest o powierzchni 318,30 m2. 

Ma przeznaczenie biurowo-magazynowe.
Oba budynki wyposażone są w opomiarowane media i są połączone trwałym 

łącznikiem-ciągiem pieszym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 

• Piotr Kruczkowski, tel. 74 886-91-08 lub 508 02 00 62.
Oferty pisemne z ceną netto za nieruchomość (podatek VAT zostanie naliczony 

nabywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami)  
prosimy składać do dnia 30 czerwca 2021 r., do godziny 1200, 

na portierni PEC S.A. Wałbrzych lub listownie na adres przedsiębiorstwa:
PEC S.A. Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.

R E K L AMA

Choć za nami pierwsza fala upałów, to w kolejnych tygodniach znów możemy spodziewać się dni, w których temperatura może 
przekroczyć w cieniu 30 stopni Celsjusza. Przypominamy, żeby nie pozostawiać osób starszych, schorowanych, 

dzieci i zwierząt w samochodach zaparkowanych np. przed sklepami, nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie sprawy zajmie 
nam tylko kilka minut. Przypominamy także o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

- Wysokie temperatury w 
połączeniu z brakiem rozsądku 
i wyobraźni są bardzo niebez-
pieczne – przestrzega podko-
misarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miejskie-
go Policji w Wałbrzychu. - . W 
czasie upałów samochód jest 
niczym piekarnik. Wystarczy 
kilka minut, a może dojść do 
tragedii. Przypominam, by w 
samochodach nie pozostawiać 
dzieci, osób niepełnospraw-
nych wymagających opieki, ale 
również zwierząt. Nie dopro-
wadzajmy do niebezpiecznych 
sytuacji. Mandat karny w wyso-

kości 500 złotych to najmniejsza 
konsekwencja. Przez brak roz-
wagi może dojść do narażenia 
ludzkiego życia. Tym samym nie 
bądźmy obojętni. Gdy jesteśmy 
świadkami pozostawienia w sa-
mochodach dzieci, osób niepeł-
nosprawnych wymagających 
opieki lub zwierząt informujmy 
o zaistniałym zdarzeniu ochro-
nę obiektu lub w ostateczności 
policję, dzwoniąc pod numer 
telefonu alarmowego 112. Pa-
miętajmy również o tym, że jeśli 
policjanci stwierdzą, iż istnieje 
zagrożenie zdrowia lub życia 
ludzkiego, lub też dłuższe po-

zostawanie zwierzaka w aucie 
zagraża jego życiu, mają prawo 
użyć wszelkich środków umożli-
wiających wydostanie osób lub 
naszych pupili z samochodu – 
włącznie z wybiciem szyby.

A w piątek – 25 czerwca – 
zakończy się rok szkolny i roz-
poczną się wakacje. Wałbrzyscy 
policjanci przypominają jak 
powinniśmy zachować się, aby 
uniknąć tragedii podczas korzy-
stania z basenów, czy też wyjeż-
dżając nad jezioro lub morze. 
Pamiętajmy, że w okresie let-
nim powinniśmy spodziewać 
się także gwałtownych burz, 
które mogą spowodować za-

grożenie dla naszego życia lub 
zdrowia. Warto więc zadbać o 
własne bezpieczeństwo.

- Pamiętajmy, aby będąc 
nad jeziorem, morzem, czy też 
innym akwenem zadbać o wła-
sne bezpieczeństwo oraz bez-
pieczeństwo swoich bliskich. 
Kiedy mamy pod opieką dzieci, 
starajmy się je kontrolować, 
w taki sposób aby nie stracić 
ich z oczu. Podczas pływania 
zakładajmy naszym najmłod-
szym pociechom kamizelki 
ratunkowe lub inne elementy, 
które pozwolą im utrzymać się 
na wodzie. Nie korzystajmy z 
dzikich plaż. Stosujmy się do 

poleceń ratowników oraz do 
samego regulaminu kąpieliska. 
Podczas pobytu nad wodą nie 
należy spożywać alkoholu. Jest 
on główną przyczyną tragicz-
nych wypadków. Korzystajmy z 
pięknej pogody w sposób bez-
pieczny, gdyż każde nieodpo-
wiedzialne zachowanie może 
się skończyć dla nas kalec-
twem lub nawet śmiercią. Nie 
wchodźmy szybko do wody, 
gdy jesteśmy mocno rozgrzani. 
Grozi to szokiem termicznym 
lub omdleniem. W sytuacji, 
w której złapie nas skurcz nie 
panikujmy, a okrzykiem we-
zwijmy pomoc. Ratownik na 

pewno udzieli nam szybkiej 
pomocy. Jeżeli natra�my na 
gwałtowną burzę, nie szukaj-
my schronienia pod drzewami 
lub innymi wysokimi elemen-
tami infrastruktury drogowej. 
Gdy burza zaskoczy nas pod-
czas jazdy samochodem, za-
trzymajmy pojazd w bezpiecz-
nym miejscu i nie wychodźmy 
z niego. Nie zbliżajmy się także 
do linii energetycznych. Może 
się okazać, że burza zaskoczy 
nas podczas kąpieli nad jezio-
rem. Wtedy szukajmy schro-
nienia na brzegu – podkreśla 
Marcin Świeży.

(RED)

Bezpieczne lato
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p.o. Dyrektora Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu ogłasza nabór na:

 WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK 

ds INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ/

MENAGER ZAMKU
1.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii 

Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, 
którym na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość 
języka polskiego potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie cywilnej,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie 
z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

• roczny staż pracy,
• wykształcenie wyższe techniczne.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• wiedza z zakresu przygotowania, nadzoru i realizacji 

inwestycji w zakresie budowlanym,
• doświadczenie w budownictwie,
• doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną 

i formalno-prawną inwestycji,
• znajomość przepisów Prawa Budowlanego 

i procedur postępowania administracyjnego przy  
wydawaniu pozwoleń na budowę,

• doświadczenie w prowadzeniu obserwacji stanu 
technicznego i przeglądów obiektów budowlanych,

• umiejętność pracy analitycznej oraz rozliczania robót 
budowlanych,

• samodzielność, kreatywność w rozwiązywaniu 
problemów, nastawienie na osiąganie wyników, 
umiejętność analitycznego myślenia,

• umiejętność zarządzania zespołem.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:
życiorys (CV), list motywacyjny, kopia dyplomu 
ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających 
dodatkowe kwalifi kacje, kserokopia świadectw 
pracy, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie, oświadczenie o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni 
z praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia, 
oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu 
działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
(lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście 
w siedzibie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 
przy ulicy Kościuszki 2, z dopiskiem: KIEROWNIK 
ds INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ/MENAGER 
ZAMKU do dnia 12 lipca 2021r do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / 
www.bip.ckit.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej 
przy ul. Kościuszki 2.

Więcej na: ckitw.bip.gov.pl w zakładce: 
ogłoszenia o pracę.
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Obowiązek alimentacyjny 
nie dotyczy tylko dzieci i mał-
żonka, lecz obejmuje rów-
nież rodziców. W tym przy-
padku alimenty mają na celu 
zaspokoić usprawiedliwione 
potrzeby życiowe rodzica, 
który - pomimo swoich sta-
rań - nie jest w stanie zaspo-
koić tych potrzeb. Uściślając, 
chodzi o sytuację, gdy rodzic, 
nie jest w stanie utrzymać się 
z pieniędzy i majątku, który 
posiada. Wówczas może żą-
dać alimentów od swojego 
dziecka.

Zasadą jest, że osoba ubie-
gająca się o alimenty zawsze 
musi wskazać i wykazać, ja-
kie środki pieniężne posiada 
i jakie ma wydatki codzienne. 
Najczęściej osoby uprawnione 
podają wśród kosztów: opłaty 
na mieszkanie/dom (czynsz 
najmu, opłaty na rzecz wspól-
noty mieszkaniowej), opłaty za 
wodę, energię, koszty zakupu 
opału na zimę, koszty ubez-
pieczeń, wydatki na jedze-
nie, wydatki na leki, wydatki 
na pokrycie kosztów wizyt u 
lekarzy, wydatki na odzież i 
obuwie. Bardzo często osoby 
uprawnione do alimentów (np. 
rodzice) podają, że nie mają 
już możliwości zwiększenia 

swoich dochodów, gdyż stan 
ich zdrowia nie pozwala im na 
podjęcie zatrudnienia. Nie bez 
znaczenia pozostaje też wiek 
rodziców, którzy chcą otrzymy-
wać alimenty od swoich dzie-
ci. Rodzic może domagać się 
alimentów od dziecka dopiero 
wtedy, kiedy nie ma małżonka. 
Bowiem zgodnie z kodeksem 
rodzinnym, obowiązek alimen-
tacyjny w pierwszej kolejności 
obciąża małżonka. Może się 
jednak zdarzyć także sytuacja, 
że ów małżonek nie jest w sta-
nie realizować świadczeń ali-
mentacyjnych.

Rodzic może ubiegać się 
od dziecka alimentów, gdy: 
1) pozostaje w niedostatku 
– co oznacza, że nie posiada 
środków �nansowych i ma-
jątkowych pozwalających na 
zaspokojenie swoich usprawie-
dliwionych potrzeb, 2) dziecko 
jest pełnoletnie i posiada środki 
�nansowe, a także możliwości 
zarobkowe pozwalające na za-
spokajanie potrzeb alimenta-
cyjnych rodzica, 3) wypełnianie 
obowiązku alimentacyjnego 
względem rodzica nie wywoła 
sytuacji, w której potrzeby ro-
dziny dziecka nie będą w pełni 
zaspokajane, 4) rodzic żądający 
alimentów nie ma małżonka, 

który były zobowiązany do 
spełniania obowiązku alimen-
tacyjnego, lub nie może tego 
obowiązku wypełnić.

Pozwane dziecko z kolei 
może się bronić i udowadniać 
w sądzie, że żądanie rodzica 
jest niezasadne lub też, że nie 
ma możliwości alimentować 
rodzica. To na dziecku spoczy-
wa obowiązek wskazywania 
i udowadniania, że małżo-
nek rodzica posiada środki 
�nansowe bądź możliwości 
zarobkowe, które pozwolą na 
zaspokojenie potrzeb rodzica. 
Zawinione działania rodzica, 
doprowadzające go do złej 
sytuacji majątkowej, mogą 
stanowić podstawę do tego, 
aby sąd oddalił złożony przez 
niego pozew o alimenty. Do ta-
kiej sytuacji zaliczyć można np. 
nałogowe uprawianie hazardu.

Kolejnym zagadnieniem 
pojawiającym się w tego ro-
dzaju sprawach, jest kwestia 
utraconej przez rodzica wła-
dzy rodzicielskiej. Przepisy nie 
przewidują w takiej sytuacji 
wyłączenia obowiązku alimen-
tacyjnego. Aby sąd oddalił żą-
danie rodzica pozbawionego 
uprzednio władzy rodziciel-
skiej należy wykazać, że jego 
sytuacja majątkowa jest wyni-

Prawo w pigułce: alimenty na rzecz rodziców

kiem jego zawinionych działań. 
Pod uwagę sąd może wziąć 
również fakt, że rodzic nie in-
teresował się dzieckiem lub też 
sam nie wypełniał obowiązku 
alimentacyjnego wobec dziec-
ka, od którego teraz żąda ali-
mentów. Okoliczności te, o ile 
zostaną udowodnione, umoż-
liwią sądowi oddalenie pozwu, 
w oparciu o tzw. zasady współ-
życia społecznego.

Nie istnieje również możli-
wość, aby zabezpieczyć się, na 
przyszłość, przeciwko żądaniu 
przez rodziców alimentów. Pra-
wo nie przewiduje możliwości 
takiego zabezpieczenia. Nie 
ma też możliwości, aby rodzic 
zrzekł się prawa do alimentów.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel 

i Wspólnicy
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Wałbrzyskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Wałbrzychu

Komunikat: 
ogłoszenia o zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego 

w ewidencji gruntów jako działka nr 274/27, 274/28, 274/117, 274/118 
Obr. 0019 – Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 21586 m2, 

położonego w Wałbrzychu przy ul. Kraka

Wałbrzyski Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania:
Od 21 czerwca do 26 lipca 2021r. 

Treść:
PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PIERWSZY PISEMNY 

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ położonej w miejscowości Wałbrzych 

przy ul. Kraka, dz. ewid. nr 274/27, 274/28, 274/117, 274/117 Obr. 0019 – 
Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 21586 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, 
nie później niż do dnia 23 lipca 2021r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 26.07.2021r. o godz. 12:00 
w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, 
I piętro, sala nr 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 
w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/uslugi/przetargi-oferty-remontowe

R E K L AMAR E K L AMA

27 czerwca 2021 r. w go-
dzinach 9.00-18.00 zostaną 
przeprowadzone wybory do 
organów jednostek pomoc-
niczych Gminy Wałbrzych – 
jedenastu Rad Wspólnot Sa-
morządowych.

Mieszkańcy Wałbrzycha wy-
biorą na czteroletnią kadencję 
po 15 członków do każdej z Rad 
Wspólnot Samorządowych: 
Podgórze, Nowy i Stary Glinik; 
Biały Kamień, Konradów; Nowe 
Miasto; Lubiechów; Rusinowa, 
Kozice – Stary Zdrój; Piaskowa 
Góra; Sobięcin, Gaj; Śródmie-
ście; Szczawienko, Książ oraz 
Podzamcze.

Do zadań 
realizowanych 
przez rady i wy-
brane przez nie 
Zarządy Wspól-
not Samorzą-
dowych należą: 
zaspokajanie 
potrzeb spo-
łeczności lo-
kalnej i prowa-
dzenie działań 
na rzecz jej in-
tegracji; dzia-
łanie na rzecz 
rozwoju i po-

Wybory do Rad Wspólnot 
Samorządowych w Wałbrzychu

prawy stanu środowiska na-
turalnego; tworzenie warun-
ków do pełnego udziału w 
życiu publicznym wszystkich 
uczestników wspólnoty; ini-
cjowanie działań i współdzia-
łanie w zakresie utrzymania 
porządku publicznego, bez-
pieczeństwa i przeciwdziała-
nia patologiom społecznym. 
Organy wspólnot prowadzą 
działalność we własnych sie-
dzibach, dysponują środka-
mi wydzielonymi w budżecie 
Gminy Wałbrzych.

Członków rad wybiorą 
mieszkańcy obszarów wspól-

not, spośród kandydatów (tak-
że będących mieszkańcami 
obszarów wspólnot). Wybory 
zostaną przeprowadzone w 
siedzibach Rad Wspólnot Sa-
morządowych. Szczegółowe 
nformacje dotyczące wyborów 
do Rad Wspólnot Samorzą-
dowych zamieszczone są na 
stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu w zakładce „Wy-
bory do Rad Wspólnot Samo-
rządowych 27.06.2021 r.” oraz 
udzielane są telefonicznie pod 
numerami: 74 66 55 171, 74 66 
55 169.

(RED)

Zmiana rozkładu 
jazdy linii 1

- 13 czerwca, z powodu nowe-
go rozkładu jazdy pociągów 
Kolei Dolnośląskich, zmianie 
uległy godziny kursowania 
autobusów linii nr 1. Prosimy 
o zapoznanie się z nowymi go-
dzinami odjazdów - informuje 
Dział Komunikacji Zbiorowej 
ZDKiUM w Wałbrzychu.

(RED)

ZUS otwarty do 18.00

Od 1 lipca 2021 r. w każdy po-
niedziałek sale obsługi klien-
tów będą ponownie otwarte 
do godz. 18.00. - Przedłużone 
godziny pracy to możliwość 
osobistego załatwienia swo-
ich spraw u nas dla tych osób, 
które są aktywne zawodowo 
i wcześniej przyjść do nas nie 
mogą. Zachęcam do wizyt w 
poniedziałki po godz. 15.00 
gdyż wtedy zazwyczaj nie ma 
żadnych kolejek – mówi Iwo-
na Kowalska-Matis, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku i przypomina 
o zdalnych formach kontaktu 
przez indywidualne konto na 
platformie internetowej PUE 
ZUS.

(IKM)

Słoneczna, czerwcowa po-
goda jak co roku zachęciła 
uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Wał-
brzychu, aby wyjść z książką 
w plecaku do pobliskiego 
parku.

- „Czytanie na trawie” stało 
się już tradycją wśród najmłod-
szych uczniów szkoły. Dzieci, 
leżąc na kocykach, wysłuchały 
fragmentów ulubionych ksią-
żek, czytanych przez starszych 
kolegów  i nauczycielki. Same 
również z chęcią sięgnęły do 
plecaka po swoje książki, czy-
tając w ciszy i skupieniu. Śpie-

wające ptaki, lekki wietrzyk 
i soczysta zieleń przyrody 
tworzyły niesamowitą atmos-
ferę, sprzyjającą wyciszeniu i 
zagłębieniu się w lekturę. Po 
powrocie do szkoły uczniowie 
stworzyli ranking ulubionych 
książek, które warto zabrać ze 
sobą na wakacje. Takie działa-
nia z pewnością zachęcą dzieci, 
aby w czasie letnich wyjazdów 
zabierać ze sobą książkę w 
plecaku – podkreślają organi-
zatorki: akcji Edyta Wichowska 
i Beata Nowak, nauczycielki w 
PSP 28 w Wałbrzychu.

(EW, BN, fot. PSP 28)

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

Willa Alfa zaprasza 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 AMA

- Nie wierz we wszystko 
o czym myślisz 
- G. Lombardi, Gale Sinatra

- Człowiek musi znać swoje 
ograniczenia 
- Siła Magnum (Clint Eastwood)

„Poznaj sam siebie”. Afo-
ryzm ten w postaci napisu, we-
dług Pliniusza St., znajdował się 
w Delfach na świątyni Apollina. 
Jego autorstwo przypisywano 
jednemu z siedmiu mędrców, 
najczęściej Chilonowi. Arysto-
teles wiązał go jednak z Pytią, 
gdyż wspomniany napis ist-
niał na świątyni jeszcze przed 
Chilonem. Natomiast jego 
uczeń Klearch z Soloi sądził, 
że taką odpowiedź otrzymał 
Chilon od wyroczni na pytanie, 
czego ma się w pierwszym rzę-
dzie nauczyć człowiek. Jednak 
aforyzm ten nie był wówczas 
rozumiany tak, jak rozumie-
my go dziś, zachęcając byśmy 
odkrywali swoje autentyczne 
ja, własne najskrytsze pragnie-
nia, potrzeby i wartości. Jak 
podkreśla wielu historyków i 
�lozofów, pierwotnie miał on 
przede wszystkim uświada-
miać człowiekowi granice, jakie 
stawia mu natura, szczególne 
uzdolnienia oraz konkretne 
okoliczności. Starożytni dosko-
nale rozumieli, że nie jesteśmy 
zamkniętymi w sobie, odgro-
dzonymi od świata jednost-

Okiem psychologa: przede wszystkim poznaj samego siebie
Marek 
Gawroń

kami. Epiktet przypominał: 
nie jesteś samotnym bytem, 
ale jedyną w swoim rodzaju 
cząstką wszechświata. „Poznaj 
sam siebie” oznaczało zatem 
poznanie swoich ograniczeń, 
stając się tym samym swoistym 
ostrzeżeniem przed ludzką 
arogancją, pychą oraz zarozu-
miałością.

Kluczowym momentem 
dla ewolucji nowocześnie 
pojmowanej podmiotowości, 
jako skierowanej na własne 
wewnętrzne stany świadomo-
ści, jest ukazanie się w 1641 
roku Medytacji Kartezjusza. 
Kartezjusz swoim słynnym wy-
wodem - „myślę więc jestem” 
uprawomocnił adekwatność 
samowiedzy, opartej na spo-
strzeżeniu wewnętrznym. Jak 
zauważa Husserl w „Medyta-
cjach kartezjańskich”, wraz z 
Kartezjuszem dokonał się no-
wożytny zwrot myśli ludzkiej 
ku czystemu ego, w kierunku 
subiektywizmu. Tym samym 
podmiotowość oderwała się 
niejako od świata i natury 
(konstytuując dualizm duch 
– materia), stając się centrum 
niczym nie skrepowanej re�ek-
syjności. Starożytna przestro-
ga, by poznać samego siebie, 
tj. uświadomić sobie, że zro-
zumienie własnej natury jest 
uwikłane w szerszy kontekst, 
została zastąpiona przez dog-
mat samopoznania rozumia-
nego jako czysta, nie zapośred-
niczona introspekcja, której 
rezultaty ujawniają prawdę o 
nas samych. Nie mamy już wąt-
pliwości, że możemy dotrzeć 
do jądra swojej osobowości, 
poznać jej istotę, odkryć swo-

je prawdziwe ,autentyczne” ja. 
Potrzebujemy jedynie odwagi 
spojrzenia w głąb siebie, uważ-
nej, pozbawionej samooszuki-
wania autore�eksji.

Nawet rewolucja w myśle-
niu o ludzkiej naturze, jaka do-
konała się na początku XX wie-
ku, a której inspiratorem był 
austriacki psychiatra Zygmunt 
Freud, rewolucja, która wraz 
z pojęciem nieświadomości 
odebrała człowiekowi episte-
mologiczną pewność własnych 
autore�eksji, nie spowodowała 
zakwestionowanie introspek-
cji jako narzędzia trafnego 
samopoznania. Wprawdzie, 
zgodnie z teorią psychoana-
lityczną, istnieje w każdym z 
nas obszar umysłowych treści 
i doświadczeń ukryty przed 
świadomym oglądem, jednak 
dzięki odpowiednim techni-
kom terapeutycznym (np. wol-
nych skojarzeń, analizy marzeń 
sennych, czynności pomyłko-
wych, hipnozy itd.) możemy do 
niego dotrzeć i ujawnić przed 
sobą jego nie zmieniony ob-
raz (uzyskując tym samym nad 
nim kontrolę i np. pozbywając 
się objawów nerwicowych). To 
co nieświadome może zostać 
uświadomione, a my możemy 
czuć się bezpieczni i pewni, 
że poznanie prawdy o nas sa-
mych jest w zasięgu naszych 
możliwości (czasami potrzebni 
są do tego psychoterapeuci).

Przypieczętowanie intro-
spekcji, jako prawomocnej me-
tody badań ludzkiego umysłu, 
dokonało się w nauce (psycho-
logii) na początku XX wieku. 
Uważano, że zjawiska psychicz-
ne możemy poznawać między 

innymi bezpośrednio, tj. bez 
pomocy zmysłów, zwracając 
uwagę na nasze życie psychicz-
ne. Mimo licznych uwag kry-
tycznych, skierowanych wobec 
introspekcji (np. niesprawdzal-
ność sądów introspekcyjnych), 
metoda ta nigdy nie została 
zakwestionowana i do dziś sta-
nowi jedną z wielu powszech-
nie wykorzystywanych w ba-
daniach psychologicznych. Jak 
pisze Mieczysław Kreutz (polski 
przedstawiciel introspekcjoni-
zmu): stwierdzamy, że intro-
spekcja ma wartość naukową, 
gdyż sądy ogólne na jej pod-
stawie wydane są sprawdzalne. 
Sądy te mogą dotyczyć bądź to 
związków przyczynowych, za-
chodzących między zjawiskami, 
bądź też prawa stałego współ-
istnienia zjawisk, czyli opisy ty-
powych przeżyć”. Mieczysław 
Kreutz, podobnie jak wielu 
innych psychologów uważał, 
że dzięki metodzie introspekcji 
jesteśmy w stanie do pewnego 
stopnia poznać zarówno naturę 
naszych umysłów, jak i proce-
sy nimi rządzące, choć zdawał 
sobie sprawę, że sama intro-
spekcja nie wystarczy do ujaw-
nienia całej prawdy o ludzkiej 
psychice. Zwracał też uwagę na 
fakt, że introspekcja nie jest na-
turalnym nastawieniem umysłu 
(jest nim raczej nastawienie 
ekstrospekcyjne) i że potrzeba 
pewnej dojrzałości (cokolwiek 
to znaczyło), by ją stosować 
(uważał, że dzieci, ludzie pier-
wotni, czy niewykształceni nie 
są do niej zdolni. Na marginesie 
- w ten sposób autor przyznaje, 
że introspekcja nie jest czystym 
wewnętrznym spostrzeżeniem, 

lecz jest zapośredniczona przez 
język i wiedzę, także wiedzę o 
sobie).

Współcześnie sądzi się, że 
introspekcja jest zjawiskiem po-
wszechnym, jest nawykiem uru-
chamianym w sytuacji, w której 
stajemy się świadomi samych 
siebie. Dzieje się tak zazwyczaj, 
gdy jesteśmy np. obserwowani 
przez innych (samoświadomość 
publiczna) lub kiedy pojawiają 
się silne uczucia (smutek, cier-
pienie, niepokój). Jak zauważa 
Josef Le Doux, uczucia koncen-
trują uwagę na pewnych aspek-
tach struktury ja (wiedzy o so-
bie) - np. czy dam radę, pewnie 
plotę bzdury, nie dam rady, je-
stem beznadziejny lub jak zwy-
kle zrobiłem dobre wrażenie na 
innych, jestem niezastąpiony, 
miły, itp., tj. na pozytywnych 
lub negatywnych. Pobudzenie 
dowolnego obszaru samowie-
dzy powoduje rozprzestrzenia-
nie się pobudzenia na inne jej 
aspekty i jeśli nie zahamujemy 
tego procesu, skazani jesteśmy 
na - zwykle przykrą - ruminację 
(dumanie i zastanawianie nas 
sobą). U wielu osób proces ten 
pojawia się automatycznie, wła-
śnie jako nawyk.

Nie trzeba jednak uprawiać 
nauki by dostrzec, że żyjemy w 
czasach kultury terapeutycznej. 
Introspekcjonizm - jak zauważa 
Christopher Lasch w „Kulturze 
narcyzmu” - jest dziś głównym 
zajęciem spsychologizowa-
nych jednostek. Analizują oni 
świat wyłącznie przez pryzmat 
własnych osobistych proble-
mów. Dręczy ich nie poczucie 
wstydu (które odnosi się do 
naszych działań), lecz niepokój 

(który odnosi się do ja). Mówi-
my o swoich wewnętrznych 
przeżyciach nie po to, by zro-
zumieć rzeczywistość, ale po to, 
by uwieść słuchacza, zagarnąć 
jego uwagę. Zewsząd zachęca 
się ludzi do introspekcji uznając, 
że jest ona gwarancją udanego 
życia i właściwych życiowych 
wyborów. (Pewnie w innych 
epokach ludzie też zastanawiali 
się nad sobą, ale czynili to raczej 
automatycznie i rzadko - życie 
oparte było bowiem na jasnych 
regułach, zasadach i rolach spo-
łecznych, co nie wymagało ani 
głębszej re�eksji, ani tym bar-
dziej jakiejś szczególnej troski o 
swoje ego). Eksperci od rozwoju 
osobistego przekonują, że po-
znanie siebie, odkrycie swojego 
„autentycznego” ja jest nie tyl-
ko możliwe (wystarczy za odpo-
wiednią kwotę udać się, pełni 
optymizmu, na ich spotkania 
rozwojowe lub zgłosić się do 
nich bezpośrednio - np. na co-
aching), ale wręcz konieczne 
do tego, by zrealizować w pełni 
swój wewnętrzny potencjał, żyć 
w zgodzie z sobą, bez samo-
oszukiwania się. Słowem: jedy-
ną drogą do szczęścia i samore-
alizacji jest samopoznanie.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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OGŁOSZENIE WÓJTA 

GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego farmy fotowoltaicznej 

w obrębie Dziećmorowice, w gminie Walim.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741, 784) oraz 

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 

03 października 2008r. o udostępnieniu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r. 

poz. 247, 784) zawiadamiam o podjęciu przez 

Radę Gminy Walim Uchwały Nr XXVIII/247/21 z 

dnia 25 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego farmy fotowoltaicznej 

w obrębie Dziećmorowice, w gminie Walim 

Plan obejmuje 2 obszary, których granice określa 

załącznik gra� czny do Uchwały Nr XXVIII/247/21 z 

dnia 25 maja 2021r., dostępny do wglądu na stro-

nach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-

ny Walim. Zainteresowani mogą składać wnio-

ski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy 

Walim,  ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w formie pa-

pierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-

ności poczty elektronicznej, w terminie do dnia 

9 lipca 2021r. Wniosek powinien zawierać nazwi-

sko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której wniosek dotyczy.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 

1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że 

ogólna klauzula informacyjna przetwarzania da-

nych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim 

dostępna jest na stronie bip.walim.pl, w zakładce - 

ochrona danych osobowych.

R E K L AMA

18.06.2021 r. w samo po-
łudnie odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej 
Boguszowa – Gorc, podczas 
której Sylwia Dąbrowska zło-
żyła ślubowanie i tym samym 
objęła urząd Burmistrza 
Boguszowa – Gorc. Pięć dni 
wcześniej  - jako niezależna 
kandydatka – w pierwszej tu-
rze wygrała przedterminowe 
wybory, uzyskując 54,9 proc. 
głosów.

W obwieszczeniu Komisarza 
Wyborczego w Wałbrzychu z 
14 czerwca 2021 r. czytamy, 
że w przedterminowych wy-
borach burmistrza Boguszo-
wa – Gorc, które odbyły się 13 
czerwca 2021 r., z uprawnio-
nych do głosowania 11 790 
osób, karty do głosowania wy-
dano 3411 wyborcom. Zatem 
frekwencja wyborcza wyniosła 
28,94%,

- Wyboru dokonano, po-
nieważ w wyborach spośród 4 
kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskała Dąbrowska 
Sylwia Katarzyna zgłoszona 
przez KWW Sylwii Dąbrowskiej. 
Wybrany kandydat uzyskał 
1852 głosów ważnych – napi-
sał w obwieszczeniu Dariusz 
Pająk - Komisarz Wyborczy w 
Wałbrzychu I.

18.06.2021 r. o godzinie 
12.00 w Urzędzie Miejskim w 

Paweł Ozga pozostanie 
na stanowisku burmistrza 
Świebodzic. W niedzielnym 
referendum o odwołanie 
urzędującego włodarza mia-
sta głosowało 1180 osób. By 
wynik referendum był wiążą-
cy, musiało do urn pójść mi-
nimum 5164 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców 
Świebodzic.

Przypomnijmy: 1 marca 
2021 r. odbyła się sesja Rady 
Miejskiej Świebodzic, której 
głównym punktem było głoso-
wanie nad projektem uchwały 
w sprawie przeprowadzenia 
referendum o odwołanie bur-
mistrza Świebodzic. 12 rad-
nych było za przeprowadze-
niem referendum, a 7 radnych 
było przeciw. Powodem, dla 
którego opozycyjni rajcy (sku-
pieni wokół poprzedniego 
burmistrza, a teraz radnego 
Bogdana Kożuchowicza) opo-
wiedzieli się za referendum, 
jest ich wcześniejsza decyzja 
o nieudzieleniu burmistrzowi 
Ozdze absolutorium z wykona-
nia budżetu Gminy Świebodzic 
za 2019 r. Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu ustalił termin 

Sylwia Dąbrowska burmistrzem 
Boguszowa – Gorc

Boguszowie-Gorcach odbyła 
się XXXVI Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej Boguszowa - 
Gorc. W obecności wszystkich 
radnych, ustępującej osoby 
pełniącej funkcję burmistrza, 
przedstawicieli urzędu miej-
skiego i jednostek organiza-
cyjnych, samorządowców oraz 
przybyłych gości, burmistrz 
- elekt Sylwia Dąbrowska zło-
żyła ślubowanie następującej 
treści: 

„Obejmując urząd burmi-
strza miasta, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta”.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Boguszowa – Gorc Stani-
sław Urbaniak skierował słowa 
podziękowań w stronę nowej 
pani burmistrz oraz ustępują-
cego ze stanowiska Krzysztofa 
Kumorka, który - z powołania 
Prezesa Rady Ministrów - pełnił 
funkcję burmistrza przez ostat-
ni rok, po tym jak 7 czerwca 
2020 roku mieszkańcy miasta 
odwołali w referendum po-
przedniego burmistrza Jacek 
C., przeciwko któremu przed 
Sądem Okręgowym w Świdni-
cy toczy się proces, w którym 
został oskarżony o popełnienie 
4 przestępstw.

W swoim przemówieniu 
burmistrz Sylwia Dąbrowska 
podkreśliła, że jej najważniej-
szym zadaniem będzie dzia-
łanie na rzecz mieszkańców 
Boguszowa-Gorc w oparciu o 
współprace i zaangażowanie. 
Na koniec posiedzenia pani 
burmistrz odebrała gratula-
cje od przybyłych gości, a po 
zakończonej sesji spotkała się 
przed boguszowskim ratuszem 
z mieszkańcami miasta, którzy 
- ze względu na obowiązujący 
reżim sanitarny - nie mogli być 
obecni podczas ślubowania.

(RED)

Nie odwołali burmistrza Świebodzic

referendum na 30 maja 2021 
r., ale ze względu na pandemię 
głosowanie zostało przełożone 
na 20 czerwca 2021 r. Spośród 
1180 osób, które w minioną 
niedzielę udały się do 16 lokali 
wyborczych w Świebodzicach, 
za odwołaniem Pawła Ozgi 
opowiedziało się 1065 głosu-
jących, a za pozostawieniem 
burmistrza na stanowisku - 
106. Ze względu na zbyt niską 
frekwencję - 6,74 %. - wynik 

referendum nie jest wiążący i 
burmistrz Ozga pozostaje na 
stanowisku.

- Serdecznie dziękuję Pań-
stwu za obdarzenie mnie wiel-
kim zaufaniem, za to, że idzie-
my tą samą drogą, to ogromna 
motywacja do dalszych, waż-
nych działań podejmowanych 
na rzecz naszego miasta. Pań-
stwa rozsądek jest dla mnie 
bardzo ważny, wsparcie dodaje 
mi wielkiej motywacji do pracy, 
energii,  jest ogromną siłą. Bar-
dzo dziękuję wszystkim oso-
bom pracującym w komisjach 
wyborczych za rzetelne, spraw-
ne wypełnienie obowiązków. 
Pomimo trudnej sytuacji refe-
rendalnej komisje obwodowe 
pełniły funkcję w spokoju, bez 
zakłóceń. Z wielkim zaszczy-
tem, szacunkiem oraz zaanga-
żowaniem będę pracował dla 
dobra Mieszkańców oraz Mia-
sta Świebodzice, tak jak zdecy-
dowaliście Państwo wybierając 
mnie na Burmistrza Miasta w 
wyborach samorządowych 
dwa i pól roku temu – powie-
dział Paweł Ozga po ogłosze-
niu wyników referendum.

(RED)

Gwiazdy 
w Sokołowsku
27 czerwca przypada 80 
rocznica urodzin reżysera 
Krzysztofa Kieślowskiego. 
Tego dnia rozpocznie się X 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Hommage à Kie-
ślowski.
Zaprezentowanych zostanie 
ponad 50 �lmów: samego Kie-
ślowskiego, ale i utwory, które 
wchodzą w dialog z jego ki-
nem, ukochane �lmy reżysera i 
prace jego uczniów. Wszystkie-
mu towarzyszyć będą dyskusje, 
spotkania i wydarzenia, które 
na razie pozostają niespodzian-
ką. Oprócz jednego: recitalu 
Zbigniewa Zamachowskiego 
na otwarcie. W tym roku festi-
wal będzie odbywał się w każ-
dy weekend do końce sierpnia.
Program
Niedziela - 27 czerwca
Kinoteatr Zdrowie w 
Sokołowsku
10:30-12:15 
„Krzysiek Kieślowski”, reż. 
Wojciech Malinowski, 26 min.
„Z rzeczywistości”, reż. Grażyna 
Banaszkiewicz, 32 min.
„Kieślowski i jego amator”, reż. 
Krzysztof Wierzbicki, 25 min.
12:30-14:20
wprowadzenie: Diana 
Dąbrowska i Zuzanna Fogtt
„Krótki �lm o Kieślowskim”, 
reż. Natalia Koryncka-Gruz, 20 
min.
„Still Alive”, reż. Maria Zmarz-
Koczanowicz, 81 min.
14:40-15:40
wprowadzenie �lmoznawcze
„Kieślowski spotyka 
Wendersa”, reż. Natalia 
Koryncka-Gruz, 30 min.
„Ostatnie spotkanie z 
Kieślowskim”, reż Mikołaj 
Jazdon, 25 min.
16:00-17:00
Spotkanie z gościem 
specjalnym: Jerzy Stuhr
OFICJANE OTWARCIE 
FESTIWALU
19:00-20.00 – Recital Zbigniew 
Zamachowski / Kinoteatr 
Zdrowie, Sokołowsko
rezerwacje: kinozdrowie@
sokolowsko.org, 
20:15-21:15 / Kinoteatr 
Zdrowie, Sokołowsko
„Im so so”, reż. Krzysztof 
Wierzbicki, 55 min.
Kino plenerowe
21.15-23.45 – Sekcja 
„Kieślowski: Bez końca”
wprowadzenie z gośćmi 
festiwalu
„Twarz”, reż. Piotr Studziński, 
7 min.
„Gadające głowy”, reż. 
Krzysztof Kieślowski, 14 min.
„Przypadek”, reż. Krzysztof 
Kieślowski, 118 min.
Więcej o festiwalu na 
www.hommageakieslowski.pl

(RED)
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W tamtym roku mieliśmy 
ogromną satysfakcję, gdyż ewa-
luacja przeprowadzona przez Ku-
ratorium Oświaty we Wrocławiu 
potwierdziła, że szkoła spełnia 
wysokie standardy usług edukacyj-
nych. Świadomie używam określe-
nia „usług”, gdyż naszych uczniów 
i ich rodziców traktujemy jako bar-
dzo świadomych i wymagających 
klientów, którzy mają wpływ na na-
sze funkcjonowanie: albo promują 
w środowisku szkołę, albo – jako 
surowi sędziowie – reklamują to-
war jako wadliwy, niespełniający 
oczekiwań. My mamy szczęście od-
czuwać satysfakcję, że nasi klienci 
są zadowoleni i polecają szkołę 
zainteresowanym osobom ze swo-
jego otoczenia. Żeby pomieścić 
bezpośrednich odbiorców naszych 
usług, zaczęliśmy poszukiwać no-
wej przestrzeni. Obiekt przy ulicy 
Pankiewicza 5 w Wałbrzychu to 
właśnie ta nowa przestrzeń, która 
pozwoli poszerzyć zakres naszej 
działalności, zapewniając dzieciom 
komfortowe warunki rozwoju.

„Eureka – Szkoła z Klasą” nosi 
nazwę, która określa jej charakter. 
Od początku chcieliśmy, by wysoki 
znak jakości dotyczył wszystkich 
procesów, jakie zachodzą w szkole, 
szczególnie procesów nauczania – 
uczenia się, wychowania i opieki.

Już dawno przeszliśmy z trans-
misyjnego modelu edukacji na 
model dialogowy. Uczniowie mają 
prawo do swobodnego wypowia-
dania swoich sądów i opinii. Zaję-
cia są prowadzone metodami akty-
wizującymi, które są i skuteczne, i 
przyjazne. Staramy się, żeby dzieci 
były twórcze i otwarte na rozwiązy-
wanie problemów. Kreujemy takie 
sytuacje, by mogły wykazać się sa-
modzielnością w dochodzeniu do 
wiedzy, choćby przez popełnianie 
błędów. Nauka przez zabawę, do-
świadczanie i eksperymentowanie 
daje im sporo swobody i satysfak-
cji. Mają możliwość realizowania 
różnych projektów: badawczych, 
artystycznych i społecznych. Przez 
działanie zdobywają nie tylko wie-
dzę i umiejętności, ale uczą się wła-
ściwych relacji interpersonalnych. 
Mogę powiedzieć, że nasza szkoła 
przypomina eksploratorium, które 
umożliwia młodym ludziom samo-
dzielne poznawanie świata.

Nasi nauczyciele mają duże 
kompetencje pedagogiczne, ale 

nieustannie je doskonalą. Są pasjo-
natami, dla których dobro dziecka 
jest najważniejsze. Swoje zajęcia 
prowadzą według samodzielnie 
opracowanych scenariuszy, które 
przeznaczone są dla konkretnej 
grupy dzieci. Wyzwalają ich twór-
czą energię, zapraszają do uczenia 
się od siebie nawzajem. Stosują 
ocenianie, które nie jest traktowa-
ne jako opresyjne wobec ucznia, 
a wspierające proces rozwoju. 
Naukę opieramy na mocnych stro-
nach dziecka uważając, że poczu-
cie wartości własnej jest niezwykle 
ważne dla rozwoju osobistego i 
społecznego.

Ważne jest dla nas, by uczniowie 
opanowali podstawę programową 
i byli przygotowani do egzaminów 
ósmoklasisty, dających im start do 
dowolnie wybranej szkoły ponad-
podstawowej, ale jeszcze ważniej-
sze, by posiedli kompetencje tak 
zwane kluczowe, które pozwolą im 
w przyszłości swobodnie funkcjo-
nować w realnej rzeczywistości.

Na co dzień dbamy o trening 
czytania ze zrozumieniem, pozy-
skiwania i tworzenia informacji. 
Naukę języków obcych opieramy 
na nowoczesnej metodyce, która 
polega na prowadzeniu swobod-
nej konwersacji. Nauka przed-
siębiorczości odbywa się przez 
pobudzanie inicjatywy dzieci do 
planowania i organizowania róż-
nych imprez, uroczystości, wyda-
rzeń edukacyjnych.

Kompetencji społecznych i oby-
watelskich uczą się dzięki prężnie 
działającemu samorządowi szkol-
nemu i różnym programom. Nasi 
uczniowie są wolontariuszami, 
uwrażliwionymi na potrzeby in-
nych osób i zwierząt, dostrzegają 
problemy społeczne i cywilizacyj-
ne, zwłaszcza związane z proble-
matyką ekologiczną i wielokultu-
rowości. Zależy nam bardzo, żeby 
solidne wykształcenie szło w parze 
z poczuciem odpowiedzialności za 
swoje działania na rzecz najbliż-
szego środowiska oraz postawą 
otwartości i tolerancji wobec osób 
z innych kręgów kulturowych.

Umiejętności cyfrowe naszych 
dzieci wynikają z nowoczesnych 
narzędzi, jakimi posługują się na-
uczyciele na zajęciach. Mają do 
dyspozycji tablice multimedialne 
z niezbędnym oprogramowaniem. 
Uczniowie, dysponując tabletami 

i smartfonami, wykorzystują pod 
kierunkiem nauczycieli aplikacje, 
które pozwalają im przyswoić wie-
dzę z zakresu opracowanych pro-
gramów nauczania. Wiedzą jedno-
cześnie, że cyberprzestrzeń bywa 
niebezpieczna i że należy dbać o 
higienę pracy umysłowej.

Nasi uczniowie mają możliwość 
dużej ekspresji artystycznej, co 
pozwala im wyrażać siebie i swoje 
emocje.

Proponujemy szeroką ofertę za-
jęć pozalekcyjnych, adresowanych 
do uczniów ze sprecyzowanymi za-
interesowaniami i uzdolnieniami, 
ale też mających trudności w ucze-
niu się. Reagujemy na zgłaszane 
przez dzieci i ich rodziców potrze-
by. Stąd pojawiły  się na przykład 
zajęcia gry w szachy, warsztaty 
kulinarne, robotyka i grafika. Po-
pularne są zajęcia artystyczne i z 
zakresu nauk przyrodniczych. Na-
sze propozycje dodatkowych zajęć 
powiązane są wprost z oczekiwa-
niami dzieci – chcemy, by miały 
świadomość realnego wpływu na 
to, co dzieje się w szkole.

Niezwykle ważną kwestią dla 
nas jest bezpieczeństwo uczniów 
w wymiarze fizycznym i psychicz-
nym. Prowadzimy monitoring wejść 
i wyjść, mamy stały kontakt z ro-
dzicami dzieci. Świetlica szkolna 
pozwala uczniom spędzić czas w 
sposób atrakcyjny i bezpieczny. 
Nie jest to przechowalnia, a miej-
sce zabawy edukacyjnej, relaksacji, 
przyjaznej rozmowy. W bibliotece 
znajdują uczniowie pomoc w po-
szukiwaniu właściwej lektury i pod-
powiedzi, jak rozwijać swoje pasje.

W szkole, obok nauczycieli, 
zatrudnieni są również specjali-
ści – psycholog i pedagog. Starają 
się, by pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczna była na najwyższym 
poziomie, opierała się na wnikli-
wym badaniu potrzeb i możliwości 
uczniów. Dokonywana diagnoza 
pozwala indywidualizować podej-
ście do uczniów – uwzględniać ich 
indywidualny profil uczenia się, 
tempo pracy, zdolność do kon-
centracji, rodzaj motywacji itp. 
Współpraca z zespołem nauczycie-
li pozwala tworzyć indywidualne 
programy wsparcia o charakte-
rze edukacyjno-terapeutycznym. 
Mamy przemyślaną ofertę wspar-
cia dla dzieci z orzeczeniami i opi-
niami z poradni psychologiczno-

-pedagogicznej. Zapewniamy w 
sposób systemowy pomoc uczniom 
ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi.

Z dużą uważnością realizujemy 
program wychowawczo-profilak-
tyczny szkoły, który co roku zmie-
nia swój kształt, gdyż zmieniają się 
potrzeby uczniów. Dużo miejsca w 
programach przeznaczamy na kwe-
stie związane ze zdrowym stylem 
życia – potrzebą ruchu i właściwego 
odżywiania, poczuciem tożsamości 
narodowej i regionalnej, tworze-
niem więzi między rówieśnikami i 
więzi międzypokoleniowych, prze-
ciwdziałaniem przemocy i agresji, 
profilaktyką używania substancji 
psychoaktywnych itp. Wprowadza-
my swoich uczniów w świat warto-
ści uniwersalnych, spośród których 
eksponujemy uczciwość, szacunek 
dla drugiej osoby, tolerancję, em-
patię i  samodyscyplinę.

Od kilku lat trafiają do nas 
uczniowie z innych szkół, nawet w 
trakcie trwania roku szkolnego. Za-
czynamy z nimi pracę od psycho-
logicznego wsparcia, pokazując, 
że pobyt w szkole nie musi wiązać 
się z lękiem i stresem, że może być 
przestrzenią bardzo przyjazną, w 
której jest miejsce na rozmowę, 
podzielenie się swoimi problema-
mi. Eliminujemy skutecznie traumę 
szkolną, powodujemy, że dzieci 
chcą się uczyć, postrzegają szkołę 
jako miejsce bezpieczne, w którym 
można rozmawiać o swoich niepo-
kojach i rozwiązywać problemy.

Ważna jest dla nas współpraca 
z rodzicami i opiekunami dzieci, 
których traktujemy jako partnerów 
i sojuszników. Wsłuchujemy się 
w ich głosy, rozmawiamy z nimi, 
pozyskujemy informacje o potrze-
bach. Często spotykamy się przy 
wspólnym stole, by w trosce o do-
bro dzieci, zaplanować atrakcyjne 
działania. Taka współpraca powo-
duje, że rodzice czują się współod-
powiedzialni za rozwój szkoły, są 
przekonani o rzeczywistym, a nie 
deklaratywnym wpływie na podej-
mowane decyzje. Programy ada-
ptacyjne i integracyjne zawsze są 
wynikiem wspólnych postanowień 
i decyzji.

Od początku swojego istnienia 
inwestujemy w szkołę – dokonu-
jemy nowych zakupów, by dzieci 
miały dostęp do nowoczesnych po-
mocy dydaktycznych, tych trady-

cyjnych i opartych na nowoczesnej 
technologii. Uczniowie uczą się 
polisensorycznie, wykorzystując 
w nauce wszystkie zmysły. Dalecy 
jesteśmy od uczenia pamięciowe-
go, bezrefleksyjnego. Zależy nam, 
żeby dzieci poczuły się dobrze w 
roli małych badaczy, naukowców, 
artystów. Proponujemy aktywno-
ści, które wyposażą dzieci w od-
wagę stawiania własnych hipotez 
i proponowania nietuzinkowych 
rozwiązań. „Burza mózgów” dla 
nas to nie sporadycznie stosowana 
metoda, a stały proces funkcjono-
wania na dynamicznie prowadzo-
nych zajęciach.

Przeszliśmy pozytywnie czas 
pandemii, organizując uczniom za-
jęcia zdalne, będąc jednocześnie z 
nimi i ich rodzicami w nieustannym 
kontakcie. Wykorzystanie usług fir-
my Apple pozwoliło nauczycielom 
prowadzić efektywne i atrakcyj-
ne lekcje z dziećmi. Dzięki stoso-
wanym aplikacjom możliwa była 
twórcza praca, oparta na oryginal-
nych materiałach dydaktycznych.

Czas pracy zdalnej nie był cza-
sem straconym ( szkoła realizowa-
ła swoje wszystkie statutowe zada-
nia, w żaden sposób nie przerzuciła 
nauczania na rodziców. W znaczą-
cy sposób wzrosły kompetencje 
cyfrowe nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców. Mamy satysfakcję, że 
zagwarantowaliśmy swoim pod-
opiecznym bezpieczeństwo, ale i 
naukę na wysokim poziomie.

Nadchodzący rok będzie dla nas 
swoistym sprawdzianem. Szkołę 
opuści pierwszy rocznik ósmokla-
sistów. Jesteśmy spokojni o wy-
nik egzaminów, chcemy jednak, 
by okazało się, że nasi uczniowie 
są dobrze przygotowani do funk-
cjonowania w nowym środowisku. 
Chcemy potwierdzenia, że „Eure-
ka – Szkoła z Klasą” jest miejscem 
rozwoju poznawczego, fizycznego, 
emocjonalnego, społecznego i mo-
ralnego.

Jestem przekonana, że nowy ad-
res szkoły – Pankiewicza 5  – doda 
nam twórczej energii, spowoduje, 
że z jeszcze większym rozmachem 
będziemy realizowali misję szkoły 
przyjaznej uczniom i ich rodzicom.

Już od września realizacja pro-
jektu Artystyczny zaułek miasta 
z ciekawymi zajęciami ze sztuki 
historii w zaułkach śródmiejskich 
uliczek Wałbrzycha.

Eureka – Szkoła z Klasą
Otwieramy w Wałbrzychu drugi obiekt szkoły „Eureka – Szkoła z Klasą”. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, 
ale też duże wyzwanie. Poszerzamy zakres swojej działalności, gdyż powstało takie zapotrzebowanie społeczne. 

Od siedmiu lat funkcjonujemy na wałbrzyskim rynku edukacyjnym i w tym czasie zyskaliśmy zaufanie naszych 
uczniów, ich rodziców, przychylność władz oświatowych, a tym samym przekonanie, że nasza praca została 

dostrzeżona i doceniona.
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www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl

Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2 

ZAPRASZAMY DO EUREKI
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OGŁOSZENIE WÓJTA 
GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Walim

na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741, 784) oraz 
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 
03 października 2008r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r. 
poz. 247, 784) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Walim  Uchwały Nr XXVIII/243/2021 
z dnia 25 maja 2021r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia:

zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Walim

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie 
w obrębie Dziećmorowice obszarów na których 
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochron-
ne. Granice obszarów określa załącznik gra� czny 
do Uchwały Nr XXVIII/243/2021 z dnia 25 maja 
2021r., dostępny do wglądu na stronach Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski 
mogą być wnoszone do Wójta Gminy Walim,  ul. 
Boczna 9, 58-320 Walim, w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej, w terminie do dnia 9 lipca 2021r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek 
dotyczy.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 
ust. 1 i 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 
1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że 
ogólna klauzula informacyjna przetwarzania da-
nych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim 
dostępna jest na stronie bip.walim.pl, w zakładce - 
ochrona danych osobowych.

Strażacy 
pogorzelcom
W związku z tragicznym po-
żarem, który miał miejsce w 
Nowej Białej, gdzie spaliło 
się 40 budynków miesz-
kalnych i gospodarczych, 
zarząd OSP Głuszyca Górna 
podjął decyzję o zorgani-
zowaniu zbiórki dla osób 
poszkodowanych. Druho-
wie zwracają się z prośbą do 
mieszkańców Gminy Głuszy-
ca i powiatu wałbrzyskiego, a 
także powiatów ościennych o 
przekazywanie darów, które 
strażacy zawiozą osobom po-
szkodowanym. Strażacy zbie-
rają żywność (produkty suche 
oraz konserwowe), chemię 
gospodarczą, koce, kołdry, 
poduszki, pościele, materia-
ły budowlane i instalacyjne. 
Kontakt telefoniczny do orga-
nizatorów akcji: prezes 501-
460-050, naczelnik 608-458-
087, skarbnik- 603-972-998.

(RED)

Piknik rodzinny
Wakacje zbliżają się wiel-
kimi krokami! Z tej okazji 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury - 
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy zapraszają 
wszystkich na wspólne 
powitanie wakacji na pikni-
ku rodzinnym przy Centrum 
Przesiadkowym w Głuszycy. 
Impreza odbędzie się w sobo-
tę, 26 czerwca w godz. 15.00 
– 18.00, a organizatorzy przy-
gotowali dla dzieci i rodziców 
moc atrakcji: pokaz magika, 
gry i zabawy z animatorami, 
konkursy, dmuchańce. Opra-
wą muzyczną wydarzenia zaj-
mie się zespół JA-RE–DA. Nie 
zabraknie też słodkości.

(MC)

Szlakiem Riese
W Boguszowie-Gorcach zo-
stało zawarte porozumienie 
pomiędzy Nadleśnictwem 
Wałbrzych, Gminą Głuszyca 
oraz Fundacją Szlakiem Rie-
se, dotyczące utworzenia 
ścieżki historyczno-przy-
rodniczej Szlakiem Riese 
„Kompleks Soboń”. Porozu-
mienie zakłada utworzenie 
ścieżki przebiegającej po 
drogach leśnych w obrębie 
obiektu Soboń o długości 8 
km, montaż 10 tablic infor-
macyjnych oraz dwóch tabli-
czek kierunkowych w Parku 
Krajobrazowym Gór Sowich 
w miejscu uzgodnionym z 
nadleśnictwem. Celem pro-
jektu jest edukacja oraz roz-
wój aktywnego wypoczynku 
i rekreacji na terenie Gminy 
Głuszyca.

(MC)

Spotkaniem poświęco-
nym twórczości śp. Stani-
sława Michalika, Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy zakoń-
czyła realizację projektu „Tu 
jest mój dom” – Ławeczka 
Stanisława Michalika – Pro-
pagatora Lokalnej Kultury. 
W pełnym pięknych wspo-
mnień spotkaniu w siedzibie 
CK-MBP uczestniczyli miesz-
kańcy Głuszycy, przyjaciele 
zmarłego, lokalni twórcy i 
artyści oraz studenci głuszyc-
kiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, którzy odśpiewali 
swój hymn, do którego słowa 
napisał w 2015 r. Stanisław 
Michalik.

Symbolicznym przecięciem 
biało-czerwonej szarfy doko-
nano uroczystego otwarcia 
ławeczki wraz z tablicą upa-
miętniającą postać zmarłego 
głuszyczanina, regionalisty, 
miłośnika lokalnej kultury i hi-
storii, autora wielu publikacji 
na temat historii Głuszycy  i 
Ziemi Wałbrzyskiej oraz felie-
tonisty Tygodnika DB 2010. W 
czasie spotkania wiersze Stani-
sława Michalika, pub likowane 
na prowadzonym do 2018 r. 
blogu „Tu jest mój dom”, re-
cytował Robert Delegiewicz, 
który przeplatał literackie tek-
sty grą na skrzypcach. Sylwet-
kę i twórczą drogę Stanisława 
Michalika przypomniano w 
prezentacji multimedialnej. 
Ponadto swoimi osobistymi 

24.04.2021 r. Atsuko i 
Kioshi Seta zabiorą miesz-
kańców Gminy Mieroszów 
w niepowtarzalną podróż 
szlakiem japońskiego kalen-
darza. Zaproszą nas do Japo-
nii jakiej nie znacie, Japonii 
ceremonii i rytuałów. 1 lipca 
Atsuko i Kioshi Seta spotka-
ją się z mieszkańcami Gminy 
Stare Bogaczowice.

- Od dwóch lat w Szczaw-
nie Zdroju mieszka wyjątkowa 
para: Atsuko Seta i Kiyoshi Seta 
- światowej sławy pianistka i 
śpiewak operowy. Dzięki ich 
obecności, a także z szacunku, 
że są ambasadorami polskiej 
kultury i muzyki za granicą, a 
przede wszystkim w Azji, chce-
my przybliżać i propagować 
kulturę japońską w Polsce i na 
Dolnym Śląsku. Kultura japoń-
ska oparta jest na harmonii i 
pięknie, co jest niezwykle istot-
ne w obecnym czasie pande-
mii, w którym nieprzewidywal-
ność, stres i strach sprawiły, że 
relacje międzyludzkie zostały 
bardzo nadwątlone a kultura 
jest jednym z nielicznych ob-
szarów pozwalających znaleźć 

Spotkania z kulturą Japonii

spokój i ukojenie. Zapraszamy 
już 24.06.2021 r. do Miero-
szowskiego Centrum Kultury 
na godz. 17.00 – mówi Igor Hof-
fman, dyrektor MCK.

Z kolei 1 lipca o godz. 17.00 
Atsuko Seta i Kiyoshi Seta spo-
tkają się w Gminnym Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnym 
w Starych Bogaczowicach z 
mieszkańcami tej gminy. Dzień 
później o godz. 17.00 zostaną 
tam zorganizowane warsztaty 
orgiami, a 5 lipca o tej samej 

porze warsztaty z japońskiej 
kaligra�i.

- Dzięki Fundacja Via Sa-
lutis będziemy gościć przed-
stawicieli dalekiego wschodu. 
Wszystkie wydarzenia są bez-
płatne. Prosimy o zgłaszanie 
chęci udziału pod numerem 
telefonu: 74-844-35-03 – mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor Gmin-
nego Centrum Biblioteczno – 
Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach.

(RED)

Wspominali Stanisława Michalika

wspomnieniami związanymi 
z osobą Stanisława Michalika 
podzielili się obecni na spotka-
niu Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, dyrektor CK-MBP Sabina 
Jelewska, Renata Sokołowska - 
wieloletni kierownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszy-
cy, współtworząca wiosenne 
i jesienne spotkania z poezją, 
które zawsze z pasją prowadził 
Stanisław Michalik. W czasie 
spotkania wiele ciepłych słów 
i wspomnień wyrazili także 
obecni przyjaciele i znajomi 
zmarłego.

- Składam gorące podzię-
kowania wszystkim osobom, 

które wspierały realizację na-
szego projektu, szczególne 
podziękowania kieruję do 
studentów głuszyckiego UTW 
oraz pracowników CK-MBP, 
którzy przygotowali dzisiejszą 
uroczystość- powiedziała w 
czasie spotkania koordynująca 
zadanie Sabina Jelewska.

Przypomnijmy, realizację 
projektu „TU JEST MÓJ DOM” – 
Ławeczka Stanisława Michalika 
– Propagatora Lokalnej Kultury 
s�nansowano ze środków Fun-
dacji ORLEN w ramach III edycji 
programu „Moje miejsce na 
Ziemi”.

(MC)
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R E K L AMA

W Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Czadrowie od-
było się uroczyste wręczenie 
czeków laureatom konkursu 
Działaj Lokalnie 2021. W te-
gorocznej edycji konkursu 
nagrodzono 11 projektów 
na ogólną kwotę 55 000 zł. 
Wśród nagrodzonych jest 

czarnoborski projekt „Są-
siedzkie śniadanie na tra-
wie”. 

Realizatorzy projektu za-
powiadają atrakcje dla dzieci 
i dla seniorów: warsztaty eko-
logiczne w duchu „zero wa-
ste”, sąsiedzkie wycieczki w 
poszukiwaniu pysznych, zdro-

Śniadanie na trawie wych, lokalnych produktów, 
warsztaty kulinarne, śniada-
nia na trawie oraz powrót 
do facebookowej telewizji 
śniadaniowej. Czarny Bór to 
Gmina Ludzi z pasją, projekt 
realizuje więc grupa niefor-
malna właśnie pod tą nazwą, 
a na czele grupy pasjonaci: 
Ewa Czaplicka - prezes Stowa-
rzyszenia Atrakcyjni, Bolesław 
Kalisz - Sołtys Czarnego Boru 
oraz Stanisław Górka również 

ze stowarzyszenia Atrakcyj-
ni. Zadanie realizowane jest 
we współpracy z Biblioteką + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze. 

Projekt do�nansowany jest 
z programu „Działaj Lokalnie 
2021” Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Ośrodki 
Działaj Lokalnie.

(KB)

24 czerwca, na św. Jana 
w świetlicach wiejskich 
(Jaczków, Witków, Grzędy) 
oraz w Bibliotece + Cen-
trum Kultury w Czarnym 
Borze odbędą się rodzinne 
Warsztaty Świętojańskie 
(świetlica Borówno - 25 
czerwca). 

Nie zbraknie polnych 
kwiatów, aromatycznych ziół, 
nauki plecenia wianków, le-
gend świętojańskich oraz tra-
dycyjnych gier i zabaw. Czas 
przesilenia letniego zbiega 
się też najczęściej z końcem 
roku szkolnego i początkiem 
wakacji. Więc jeśli wasze 
pociechy nie mają jeszcze 
planów wakacyjnych, to czar-
noborskie Centrum Kultury 
nie pozwoli im się nudzić. 
Wycieczki, warsztaty ekolo-

giczne, warsztaty kulinarne, 
śniadania na trawie oraz peł-
ne zabaw zajęcia tematyczne 
(wakacje z duchami, retro, 
eko, a nawet „niezły kosmos”) 
to tylko niektóre propozycje 
ciekawego spędzenia czasu 
wolnego. Zajęcia odbywać się 
będą przez cały lipiec, codzien-
nie (od poniedziałku do piątku) 
we wszystkich świetlicach wiej-
skich oraz w B+CK w Czarnym 
Borze. Chętni do udziału w tej 
letnie przygodzie jak najszyb-
ciej muszą zgłosić swój udział, 
ponieważ zajęcia realizowane 
będą w małych grupach, w 
reżimie sanitarnym, a listy za-
pisu już się zapełniają. Więcej 
informacji: na stronie www.
ck.czarny-bor.pl oraz w B+CK,  
tel. 74 84 50 242.

(KB)

Moc letnich atrakcji

Gminne Centrum Biblio-
teczno- Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach wraz ze świe-
bodzicką fundacją Centrum 
Edukacji Gerontologicznej 
zaprasza seniorów do udzia-
łu w projekcie “Profesjonal-
ne wsparcie blisko seniora”, 
który będzie realizowany 
m.in. w Gminie Stare Boga-
czowice.

Założeniem projektu jest 
dotarcie do seniorów ze spe-
cjalistycznym, psychogeron-
tologicznym wsparciem tam, 
gdzie dotychczas nie było do-
stępu do tego rodzaju oferty. 
Działania są skierowanie do 
osób powyżej 60 roku życia 
zamieszkujących 3 powiaty 
(świdnicki, wałbrzyski, jawor-
ski) i będą realizowane w 3 
formach: zajęć edukacyjnych, 
międzypokoleniowych, dyżu-
rów psychogerontologa.

- Podczas dyżurów raz w 
miesiącu (ostatnie poniedziałki 
miesiąca w godzinach 13:00- 
15:00) seniorzy będą mogli 
skorzystać z porad psychoge-
rontologa. Rozmowa ze specja-
listą zajmującym się wsparciem 
seniorów może obejmować 
tematy takie, jak np. wsparcie 
w codziennych problemach, 
przystosowanie się do zmian, 
które przynosi starość, wspar-
cie informacyjne dotyczące 
pro�laktyki zdrowotnej oraz 
podstawowych chorób wie-
ku senioralnego,  odkrywanie 
własnego potencjału, organi-
zowanie czasu wolnego, oswa-
janie z przemijaniem, rozwi-
janie relacji, radzenie sobie ze 

stresem, dostęp do informacji 
i wsparcia. Zapraszamy także 
seniorów-opiekunów. Pierw-
szy dyżur odbędzie się już 28 
czerwca w godzinach 13:00-
15:00 – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno- Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

Zajęcia edukacyjne
Smartfon oknem na 
świat. 24 czerwca w godzi-
nach16:00-18:00.
Pamięć - czy można ją wyćwi-
czyć? 8 lipca 16:00-18:00.
Zdrowie. Jak o nie dbać?
12 sierpnia 16:00-18:00.
Prawo i bezpieczeństwo se-
niora. 9 września16:00-18:00.

Zajęcia 
międzypokoleniowe

W okresie od lipca do wrze-
śnia będą również organizowa-
ne twórcze, aktywne warsztaty 
międzypokoleniowe: 15 lipca 
odbędą się zajęcia medialne, 
19 sierpnia ekologiczne, a 16 
września artystyczne.

- Na zajęciach jest ograni-
czona liczba miejsc więc zapra-
szamy do zapisów w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnym w Starych Bogaczowi-
cach lub pod nr telefonu 74-
844-35-03. Więcej informacji 
również pod telefonem Funda-
cji Centrum Edukacji Geronto-
logicznej  735 246 864 – dodaje 
Ilona Bujalska.

Projekt został do�nansowa-
ny z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

(IL)

Wsparcie blisko seniora



Czwartek, 24 czerwca 2021 r.

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

Organizator: 
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Wsparcie:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel, Burmistrz Jedliny-Zdroju
oraz Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
zapraszają na słoneczne imprezy

SOBOTA (26 czerwca) 
godz. 17.30 - 22.00
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 
„Active Jedlina” (ul. Kłodzka)

SOBOTA (26 czerwca)
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 

DJ  Piotr

NIEDZIELA (27 czerwca) 
godz. 18.30 - 22.00

 Kamieniołom (ul. Wałbrzyska)

Wakacyjne ognisko 

oraz słoneczne piosenki 

z zespołem „Z jednej bramy”

R E K L AMA

Bolesław Wójcik z klasy 
VIII Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Nobli-
stów w Walimiu zajął pierw-
sze miejsce w konkursie 
wojewódzkim „Jestem EKO, 
jestem trendy”.

Konkurs, skierowany do 
uczniów klas 6-8 szkół pod-
stawowych województwa 
dolnośląskiego, przeprowa-

dził Dolnośląski Zespół Par-
ków Krajobrazowych Oddział 
Legnica-Myślibórz. Zadaniem 
uczestników było nagranie 
krótkiego �lmiku, przedsta-
wiającego przykłady – wska-
zówki z „mojego codziennego 
życia, które świadczą o tym, 
że dbam i chronię środowisko 
oraz przestrzegam zasad eko-
logicznego życia”. Konkurs był 

ciekawym sposobem na po-
kazanie swoich zdolności ak-
torskich, a także uświadomie-
nie rówieśnikom, znajomym 
i bliskim, jak w prosty sposób 
możemy zadbać o środowisko 
w codziennym życiu. Celem 
konkursu było m.in.: wspiera-
nie postaw proekologicznych 
wśród uczniów; promowanie 
zdrowego stylu życia wśród 

dzieci uczących się; uświado-
mienie uczniom, jak nasz spo-
sób życia i przyzwyczajenia 
konsumenckie wpływają na 
stan i zagrożenia środowiska, 
w którym żyjemy, uczymy się, 
odpoczywamy.

Nagrodzony �lm Bolesława 
Wójcika można obejrzeć na 
stronie walim.pl.

(AM)

Jestem EKO, jestem trendy

Wiążące się z Nocą Kupały 
zwyczaje i obrzędy słowiań-
skie miały zapewnić świę-
tującym zdrowie i urodzaj. 
Nasi przodkowie święto-
wali ją skacząc przez ogień, 
puszczając wianki na wodę, 
przeprowadzając wróżby i 
bawiąc się przy muzyce.

19 czerwca w Zagórzu Ślą-
skim nad jeziorem Bystrzyc-
kim wróciliśmy do pradaw-
nej tradycji – mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu. - 
Przy Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego „Akwarium” w 
Zagórzu Śląskim na przyby-
łych czekało mnóstwo atrakcji. 

Stoiska z lokalnymi wyrobami 
rękodzielniczymi, pięknymi 
ozdobami, smacznymi mio-
dami z górskich pasiek oraz 
kamieniami szlachetnymi 
znalazły wielu amatorów. W 
tle rozbrzmiewała słowiańska 
muzyka, a gwiazdą wieczoru 
był Zespół Muzyki Polskiej Mo-
kosza. Wśród dźwięków me-
lodii, uczestnicy pletli wian-
ki, które przy zachodzącym 
słońcu, opuścili w toń jeziora. 
Były konkursy i nagrody, wy-
śmienita zabawa i moc klima-
tycznych uniesień. Wspaniałe 
słowiańskie święto za nami, 
zapraszamy za rok.

(AM)

Barbara Nowak-Obelinda 
(wojewódzka konserwator 
zabytków), dr nauk med. Ja-
cek Gąsiorowski (dyrektor 
d.s. medycznych Uzdrowiska 
Szczawno-Jedlina S.A) oraz 
Mateusz Mykytyszyn (pre-
zes Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless) są inicjatorami po-
wstania Ścieżki Historycznej 
Szczawna-Zdroju.

18 czerwca od była się ce-
remonia odsłonięcia pierwszej 
tablicy, która połączona była 

z krótkim spacerem do dwóch 
kolejnych obiektów, które zo-
stały objęte narracją historycz-
ną ścieżki, czyli dawnej Villi 
Quo Vadis (ul. O�ar Katynia 6) 
oraz dawnej Villi Abendfrieden 
przy pl. Wolności 2. Ścieżka 
Historyczna Szczawna-Zdroju 
jest wspólnym projektem fun-
dacji Księżnej Daisy von Pless 
oraz Muzeum Szczawna-Zdro-
ju i lecznictwa uzdrowiskowe-
go (w organizacji).

(MM)

Ścieżka historyczna 
w Szczawnie

Pierwsza Noc Kupały 
w Zagórzu Śląskim
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USŁUGI

(5) Instalacje gazowe, centralnego 
ogrzewania, wymiana pieców 
centralnego ogrzewania. Tel. 506 
75 43 79

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(5) Sprzedam garaż o powierzchni 
24 metrów kwadratowych przy ul. 
Lelewela w Wałbrzychu. Tel. 506 75 
43 79

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(1) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
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
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

R E K L AMA

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

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

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
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.

• Kinderki 
z mistrzyniami
W Miliczu odbył się wojewódz-
ki �nał turnieju Kinder+Sport 
w mini siatkówce dziewcząt 
(kategoria trójek). Ta data zo-
stanie zapisana już na zawsze 
w historii klubu -  UKS Kinder 
Volleyball Wałbrzych po raz 
pierwszy zdobył w tych roz-
grywkach złoty medal! Zespół 
w składzie Gabriela Paterek, 
Maria Chuchro, Maria Gazda, 
Nadia Tomczyk i Emilia Ilska 
pod czujnym okiem trenera 
Piotra Wierzbickiego, pokonał 
wszystkie zespoły w wielkim 
�nale wojewódzkim! Oprócz 
historycznego złota, 12-letnie 
adeptki siatkówki wywalczy-
ły sobie tym wynikiem bilety 
na �nały mistrzostw Polski, 
które odbędą się pod koniec 
sierpnia w Zabrzu. To właśnie 
popularne „kinderki” z Wał-
brzycha wraz z zespołem ze 

Świdnicy będą reprezentować 
województwo Dolnośląskie 
w �nałach. Nie jest to jedyny 
sukces młodych siatkarek i 
siatkarzy z Wałbrzycha w tym 
sezonie. W tej samej katego-
rii wiekowej zespół chłopców 
wywalczył brązowe medale, a 
rok młodsi koledzy w kategorii 
siatkarskich dwójek powtórzy-
li ten wynik.

• Trener zostaje, 
zawodnicy odchodzą
Łukasz Grudniewski pozo-
stanie trenerem koszykarzy 
pierwszoligowego Górnika 
Wałbrzych na kolejny sezon. 
W nadchodzących rozgryw-
kach wałbrzyszanie mają wal-
czyć o awans do ekstraklasy. 
W realizacji tego celu nie 
pomogą Maciej Bojanowski, 
który odszedł do Anwilu Wło-
cławek oraz Maciej Koper-
ski, który będzie grał w GKS 

Tychy. - Gmina Wałbrzych 
zwiększy w przyszłym sezonie 
pomoc finansową dla klubu. 
Chcemy, aby klub mógł real-
nie walczyć o awans do Ener-
ga Basket Liga – mówi Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzy-
cha.

• Superpuchar Polski 
w Wałbrzychu
To będzie wielkie święto ko-
szykówki, a zarazem początek 
nowego koszykarskiego sezo-
nu - 1 września mistrz Polski 
Stal Ostrów Wielkopolski po-
walczy ze zdobywcą Pucharu 
Polski - Zastalem Zielona Góra 
o Superpuchar Polski! Gospo-
darzem meczu o prestiżowe 
trofeum im. Adama Wójcika 
będzie hala Aqua Zdrój w Wał-
brzychu, a transmisję będzie 
można zobaczyć w sporto-
wych stacjach Polsatu.

(RED)

Sportowy raport

25 czerwca o godz. 22.00 
z Boguszowa-Gorc wystar-
tują uczestnicy 32 ½ edycji 
Sudeckiej Setki. A sobotę 
- 26 czerwca o godz. 13.00, 
Gmina Boguszów-Gorce oraz 
OSiR zapraszają do udziału 
w Rodzinnym Pikniku Spor-
towym, który odbędzie się 
w ramach Setki na stadionie 
przy ul. Kusocińskiego.

Powitanie zwycięzcy Noc-
nego Maratonu Górskiego 
planowane jest na godz. 1.30, 
a Sudeckiej Setki około  godz. 
7.00. Piknik rozpocznie się na 
stadionie o godz. 13.00, a o 
godz. 14.30 odbędzie się de-
koracja zwycięzców Sudeckiej 
Setki i Nocnego Maratonu Gór-
skiego. Z kolei między godz. 
18.00 a 19.00 powinien do-
trzeć do mety ostatni uczest-
nik Sudeckiej Setki. Poza tym 
w programie pikniku są m.in. 
oprawa muzyczna, którą za-
pewni DJ Bartez, tor przeszkód 
Canmagedon, konkurencje 
sportowe i animacje dla dzieci. 
Podczas pikniku i Sudeckiej Set-
ki odbędą się dwie zbiórki cha-
rytatywne do puszki: pierwsza 
dla dwuletniej Natalii Falikow-

Setka i piknik
skiej (https://sercadlamalusz-
ka.pl/?s=Natalia+Falikowska), 
a druga dla Ewy Trybańskiej 
- biegaczki i nauczycielki wy-

chowania �zycznego z Bogu-
szowa – Gorc (https://zrzutka.
pl/43sx9x).

(JCF)



Czwartek, 24 czerwca 2021 r.

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

R E K L AMA

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
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

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...

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl/ 
przetargi, ogłoszenia) i na stronie Urzędu 

Gminy Walim – (www.walim.pl/BIP) został 
wywieszony na okres od 24.06.2021 r. 

do 16.07.2021 r. wykaz nr 4/2021 z dnia 
24.06.2021 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

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: 3 lipca - BOLESŁAWIEC, 4 lipca - WROCŁAW,
5 lipca - LUBIN i GŁOGÓW, 6 lipca - WAŁBRZYCH 

Zapisy i informacje: 

784 609 208, 693 788 894 


