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Przypomnijmy: w nocy z 10 
na 11.07.2021 r. została wpro-
wadzona tymczasowa organi-
zacja ruchu. Od strony ul. Kole-
jowej ruch jest możliwy tylko w 
jednym kierunku – w stronę ul. 
Sikorskiego. Ulica Wysockiego 
jest nieprzejezdna. Zamknięty 
został także wjazd na ul. Ko-
nopnickiej, a wjazd do marketu 
Aldi odbywa się od strony ul. 
Sikorskiego. Z ul. Sikorskiego 
możliwy jest także dojazd do 
ul. Nowy Świat, która w części 
jest ulicą dwukierunkową, po-
dobnie dolny odcinek ul. Ko-
nopnickiej, który również jest 
ulicą dwukierunkową. Ruch 
pieszy w rejonie zamkniętego 
skrzyżowania został utrzyma-
ny. Planowo powyższa organi-
zacja ruchu ma obowiązywać 
do końca września.

- Jak zawsze przy zmianach 
organizacji ruchu prosimy o za-
chowanie szczególnej ostroż-
ności i zwracanie uwagi na 
oznakowania pionowe i pozio-
me – podkreśla kierownictwo 
budowy obwodnicy Wałbrzy-
cha.

Z Centrum Wałbrzycha do 
dzielnicy Biały Kamień nie bę-
dzie przejazdu, ale są alterna-
tywne trasy: po pierwsze uli-
cami - Mazowiecką, Kasprzaka, 
Reja, Ludową; po drugie uli-
cami - 1 Maja, Gwarków; a po 
trzecie ulicami 1 Maja i II Armii.

Ograniczenie uchu na głów-
nym skrzyżowaniu w wałbrzy-
skim Śródmieściu wymusiło 
zmiany w kursowaniu autobu-
sów komunikacji miejskiej i 
podmiejskiej:

Linie: A - 11 - 12
Autobusy w kierunku Pod-

górza kursują ulicami: Kolejo-
wa – Sikorskiego (przystanek) 
– plac Teatralny – Wajdy – Sło-
wackiego – do al. Wyzwolenia 
gdzie na wysokości Zespołu 
Szkół Politechnicznych Energe-
tyk ustanowiony został nowy 
przystanek. Autobusy obsłu-
gujące linie: A - 11 - 12 nie 
obsługują dotychczasowego 
przystanku: Wysockiego – plac 
Grunwaldzki.

W drodze powrotnej w kie-
runku Starego Zdroju trasa 
przejazdu nie uległa zmianie.

Linia 2
W kierunku Sobięcina z ulicy 

Kolejowej autobusy skierowa-
ne zostały w ulicę Sikorskiego 
(przystanek), następnie dalej 
ulicą Sikorskiego i 1 Maja do 
placu Solidarności, a dalej bez 
zmian w kierunku Sobięcina. 
Linia nr 2, kierując się do Sobię-
cina, nie obsługuje przystan-
ków przy ulicy Nowy Świat i Li-
manowskiego. W przeciwnym 
kierunku tj. Piaskowej Góry tra-
sa pozostała bez zmian.

Linia C
W kierunku placu Solidar-

ności z ulicy Kolejowej autobu-
sy skierowane zostały w ulicę 
Sikorskiego (przystanek), na-
stępnie dalej ulicą Sikorskiego 
i 1 Maja do placu Solidarności. 
Linia C nie obsługuje przystan-
ku położonego przy ul. Nowy 
Świat oraz ul. Limanowskiego. 
W drodze powrotnej tj. w kie-
runku Podzamcza autobusy, 
zamiast kursować ulicami: 1 
Maja – Sikorskiego – Wysockie-
go, skierowane zostały z placu 
Solidarności ulicami: Limanow-
skiego i Słowackiego do ul. 
Chrobrego.

Linia 5
Ze względu na brak moż-

liwości przejazdu ul. Wysoc-
kiego przez skrzyżowanie z ul. 
Sikorskiego i Kolejową, od 11 
lipca zawieszone zostało kur-
sowanie autobusów linii nr 5 
w obecnym układzie. Na trasie: 
Szczawno – Zdrój � Biały Ka-
mień � Śródmieście kursować 
będą autobusy linii nr 50, na-
tomiast na trasie: Śródmieście 
� Nowe Miasto � Rusinowa � 
(Jedlina Zdrój,  Głuszyca, Wa-
lim, Rzeczka, Dziećmorowice) 
autobusy linii nr 51.

Linia 50
Przystanek końcowy i po-

czątkowy w rejonie Śródmie-
ścia zlokalizowany jest na ul. 
Wysockiego na wysokości 

Autobusy jeżdżą inaczej
Zamknięcie skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wysockiego – Kolejowa w Śródmieściu 

Wałbrzycha wymusiło zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

przedsiębiorstwa Tauron. Roz-
kład jazdy linii nr 50 w stosun-
ku do rozkładu jazdy linii nr 5 
uległ zmianie.

Linia 51
Przystanek końcowy i po-

czątkowy w rejonie Śródmie-
ścia zlokalizowany jest na ul. 
Wysockiego w miejscu przy-
stanków: Wysockiego – plac 
Grunwaldzki. Liczba kursów 
kierowanych do gmin okolicz-
nych nie uległa zmianie, nato-
miast zmianie uległy godziny 
odjazdów.

Linia 10
Trasa kursów kierowanych 

do Śródmieścia skrócona zo-

stała podobnie jak w przypad-
ku nowej linii nr 50. Autobusy 
dojeżdżają do ul. Wysockiego 
na wysokość przedsiębiorstwa 
Tauron. Zmianie uległy rów-
nież godziny odjazdów.

Linia 15
Autobusy kierując się w 

stronę Glinika i dalej Miero-
szowa nie będą obsługiwały 
przystanku przy ul. Nowy Świat 
i Limanowskiego. Trasa objaz-
du poprowadzi ul. Sikorskiego 
(przystanek) i dalej ul. Sikor-
skiego i 1 Maja do ul. Matejki. 
W drodze powrotnej autobusy 
zamiast kursować ulicami: 1 
Maja – Sikorskiego – Wysoc-
kiego, skierowane zostały z 

placu Solidarności ulicami: Li-
manowskiego i Słowackiego 
do ul. Chrobrego lub Wysoc-
kiego. Z placu Grunwaldzkiego 
w kierunku Nowego Miasta au-
tobusy linii nr 15 odjeżdżają z 
dotychczasowego przystanku 
na ul. Wysockiego, natomiast 
w kierunku Starego Zdroju i 
ul. 11 Listopada odjazdy reali-
zowane są z przystanku na ul. 
Chrobrego.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 74 
641 44 44 lub 74 666 33 40.

Dział Komunikacji Zbioro-
wej ZDKiUM informuje także, 
że od dnia 1 lipca do 31 sierp-
nia br. zawieszone zostanie 
kursowanie linii komunikacyj-

nej nr 4, zmianie uległy rów-
nież rozkłady jazdy linii: A, C 
oraz 5. Sprzedaż biletów w 
okresie wakacyjnym:
• punkt sprzedaży biletów 

na Piaskowej Górze przy 
ulicy Głównej od 01.07. do 
31.07.2021 r. będzie nie-
czynny,

• punkt sprzedaży biletów 
na Podzamczu przy ul. 
Kasztelańskiej od 01.07. do 
20.08.2021 r. będzie nie-
czynny.
Pozostałe punkty sprzedaży 

biletów na placu Grunwaldz-
kim 1 (ZUS) oraz na ul. Matejki 
1 w okresie wakacyjnym funk-
cjonują bez zmian.

(RED)

Grafika Budimex
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Separacja to instytucja 
prawna, która stanowi alter-
natywę dla małżonków, któ-
rzy jeszcze widzą szanse na 
uratowanie małżeństwa i nie 
chcą orzekania rozwodu. Wy-
różnia się dwa rodzaje sepa-
racji: separację faktyczną oraz 
separacji prawną (sądową).

Separacja faktyczna polegać 
może, na przykład, na zmianie 
miejsca zamieszkania przez 
jednego z małżonków, czy 
unikania kontaktów ze współ-
małżonkiem. Takie zachowanie 
w konsekwencji powoduje, 
że każdy z małżonków będzie 
prowadził swoje – oddzielne 
życie. Ten rodzaj separacji nie 
wywołuje żadnych skutków 
prawnych. Separacja prawna 
następuje w wyniku orzecze-
nia separacji przez sąd. Docho-
dzi wówczas do czasowego 
„zawieszenia” małżeństwa, co 
oznacza, iż pewne prawa i obo-
wiązki ulegną wstrzymaniu na 
czas trwania separacji sądowej. 
Podobnie jak w przypadku roz-
wodu, po orzeczeniu separacji: 
1) powstaje ustrój rozdzielności 
majątkowej między małżonka-
mi; 2) małżonkowie nie będą 
po sobie dziedziczyć z ustawy; 
3) w przypadku posiadania 
wspólnych małoletnich dzieci 
sąd będzie orzekał o władzy ro-
dzicielskiej, kontaktach oraz ali-
mentach na rzecz małoletnich 
dzieci; 4) w przypadku zawarcia 
porozumienia przez małżon-
ków w sprawie wykonywania 
władzy rodzicielskiej, kontak-
tów oraz alimentów na małolet-
nie dzieci sąd będzie mógł wy-
dać orzeczenie zgodne z treścią 
wskazanego porozumienia, je-
żeli będzie to zgodne z dobrem 
małoletniego/ małoletnich 
dziecka/dzieci; 5) sąd nie będzie 
orzekał o kontaktach z małolet-
nimi dziećmi, jeżeli małżonko-
wie złożą zgodnie taki wniosek; 
6) sąd będzie orzekał o sposobie 
korzystania z wspólnego miesz-
kania przez czas wspólnego w 
nim zamieszkiwania.

Aby sąd mógł orzec separa-
cję musi ustalić, czy pomiędzy 
małżonkami nastąpił zupełny 
rozkład pożycia małżeńskiego. 
Podobnie jak przy rozwodzie, 
zupełny rozkład pożycia oznacza 
ustanie pomiędzy stronami wię-
zi �zycznej, duchowej i gospo-
darczej. W sytuacji, gdy strony, 
z ważnych przyczyn, dalej za-
chowują pewne elementy więzi 
gospodarczej, sąd oceniając te 
powody może uznać, iż pomimo 
zachowania więzi gospodarczej, 
doszło do zupełnego rozkładu 
pożycia. Sąd, inaczej niż przy 
rozpatrywaniu sprawy o rozwód, 
nie ustala przy orzekaniu separa-
cji czy rozkład pożycia małżeń-
skiego ma charakter trwały.

Są miasta ze zintegrowa-
ną, sytą, żywotną społecz-
nością. Z kapitałem i dumą. 
Z historią i tożsamością. Ale 
są też miejsca, które mocno 
skrzywdzono w najnowszej 
historii, pozbawiono wielu 
szans, a one teraz wyma-
gają wsparcia. Przed Wał-
brzychem nadal proces sta-
wania się dobrym miejscem 
do życia. To bezdyskusyjna 
opinia ponad podziałami.

Ale rzeczywistości nie da się 
tylko zaklinać. Wałbrzych oglą-
dany z bryczki objeżdżającej 
książańskie włości Hochber-
gów, czy w duchu zadęcia 
hymnu Unii Europejskiej od-
grywanego w każde południe 
z ratusza, nadal będzie tym 
samym miastem z ogromny-
mi problemami społecznymi, 
panami śpiącymi na ławkach 
w Rynku czy na Starym Zdro-
ju. I ten rozjazd między wizją a 
rzeczywistością zaczyna mnie 
mocno poruszać.

Bezskuteczne 
koloryzowanie 
rzeczywistości

Jasne, że w obecnej dobie 
działalność publiczna musi 
dostawać zasilanie od pijaru 
(public relations – dop. red.), 
że nawet banalne spotkania 

polityków, czy preze-
sów zarządów spółek 
ogrywane są dziesiąt-
kami zdjęć w social 
mediach i coraz bar-
dziej zaciera się róż-
nica pomiędzy mate-
riałem promocyjnym, 
a informacyjnym. Ale 
pijar i kolorowanie 
świata też mogą się 
„ulać”. I nie jest tak, 
że używam tej opinii 
w czyimś kierunku, 
do oceny konkret-
nego środowiska, to 
raczej smutny znak 
czasu, tendencja, nad 
którą nie możemy 
zapanować, a osoby 
pełniące funkcje pu-
bliczne nie mogą się 
jej oprzeć.

Każda przesada 
prowadzi do utraty 
sensu rzeczy i gubi dobre in-
tencje. Rada Miejska Wałbrzy-
cha, podejmując w kwietniu 
tego roku uchwałę w sprawie 
obowiązkowych szczepień 
przeciwko koronawirusowi też 
przyniosła miastu sławę, ale 
spowodowała zagrożenie dla 
prezydenta miasta i uczyniła 
stolicą „złego prawa”. Ale to 
nie jedyny przykład. Ot, takie 
lato w mieście, pandemia covi-

Prawo w pigułce: 
separacja

Sąd bada także, czy w danej 
sprawie nie występują nega-
tywne przesłanki, które nie po-
zwalają na orzeczenie separacji. 
Orzeczenie separacji jest nie-
dopuszczalne, gdyby w wyniku 
jej orzeczenia miało ucierpieć 
dobro wspólnych, małolet-
nich dzieci albo jej orzeczenie 
byłoby sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Sąd, 
w sprawie o separację, co do 
zasady orzeka o winie któregoś 
z małżonków. Na ich zgodne żą-
danie może jednak odstąpić od 
tej zasady.

Czasem zdarza się, że jed-
na strona wniosła o orzeczenie 
separacji, zaś druga o rozwód. 
W takim przypadku, gdy żąda-
nie orzeczenia rozwodu jest 
uzasadnione, a nie występują 
negatywne przesłanki, które 
sprawiają, że orzeczenie rozwo-
du jest niedopuszczalne, to sąd 
orzeka rozwód. Jeżeli jednak 
orzeczenie rozwodu jest niedo-
puszczalne, tj. występują nega-
tywne przesłanki dla orzeczenia 
rozwodu, to sąd orzeka separa-
cję. Co interesujące, w trakcie 
trwania sprawy o separację, 
przed sądem I instancji, można 
zmienić swoje żądanie i zażądać 
rozwodu. Po wydaniu wyroku 
przez sąd I instancji, taka zmia-
na nie jest już możliwa.

W sprawie o separację o 
obowiązku alimentacyjnym na 
wspólne małoletnie dzieci sąd 
będzie orzekał z urzędu. Z kolei 
o obowiązku alimentacyjnym 
jednego ze współmałżonków 
na rzecz drugiego sąd będzie 
orzekał w przypadku złożenia 
takiego wniosku. W przypad-
ku orzeczenia separacji bez 
winy stron, bądź z winy obojga 
małżonków, aby sąd zasądził 
alimenty po stronie uprawnio-
nego musi zaistnieć niedosta-
tek. W przypadku, gdy winnym 
rozkładu pożycia małżeńskiego 
jest małżonek zobowiązany 
do alimentacji, to po stronie 
uprawnionego musi wystąpić 
istotne pogorszenie sytuacji 
materialnej. Orzeczenie sepa-
racji, inaczej niż w przypadku 
orzeczenia rozwodu, nie otwie-
ra możliwości do powrotu do 
nazwiska z czasu przed zawar-
ciem związku małżeńskiego. Je-
żeli małżonkowie doszli do po-
rozumienia i widzą możliwość 
kontynuacji małżeństwa, sąd na 
zgodny wniosek stron sąd znosi 
separację, czyli znosi omawiany 
wyżej stan „zawieszenia”. Jeżeli 
orzeczona separacja nie speł-
niła swojego zadania i związek 
małżeński nie został uratowany, 
można wystąpić z pozwem o 
orzeczenie rozwodu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Sława Wałbrzycha i totalny rozjazd

dowa w odwrocie, więc nawet 
Świdnica urządza festiwal Te-
atru Otwartego czy akcję Lato 
na podwórkach, Jedlina – Zdrój 
piknik promujący regionalne 
zupy. A Wałbrzych? Połamane 
bramki na boisku przy �agowej 
ongiś szkole nr 26, niewykorzy-
stywany am�teatr przy Teatrze 
Dramatycznym, brak imprez 
plenerowych… na o�cjalnej 
stronie Wałbrzycha za to albo 

ideologicznie - Rok Ko-
biet, Stop Plastik albo 
światowo… Explore Wał-
brzych.

Nie musimy być 
pionierem 
i prymusem

A ja bym wolał bez 
tego zadęcia, udawa-
nia bycia pionierem we 
wszystkich sprawach, 
prymusa wśród samorzą-
dów, elity wśród Green 
Cities, miasta do którego 
przyjeżdża po szczepie-
nie sama Maryla Rodo-
wicz… Wolałbym tańszą 
wodę, porządną ofertę 
instytucji kultury, powrót 
do licznych świetlic śro-
dowiskowych i zadbane 
szkolne boiska. Bo potem 
widok rozjazdu między 
pijarem a życiem jest bo-

lesny i nie napawa nadzieją.
Piotr Sosiński

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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 NOWY WŁAŚCICIEL ZAPRASZA

Tel. 667 25 89 29

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (plac Wolności 1), został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 07/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski
do dnia 26 sierpnia 2021 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska tutejszego Urzędu Miasta Lubawka.

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

Wpłynęło już ponad 819 
822 wniosków o wypłatę 
świadczenia 300+ dla 1 168 
968 dzieci. Najwięcej wnio-
sków wpłynęło przez banki 
– 571 093. - Klienci wysyłają 
wnioski najczęściej korzy-
stając z banku PKO BP, Mil-
lennium oraz ING – mówi 
Iwona Kowalska-Matis regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku.

Za pośrednictwem portalu 
Emp@tia wpłynęło do ZUS – 70 
824 oraz przez PUE – 177 905. 
Najwięcej wniosków złożyli do-
tychczas rodzice w woj. mazo-
wieckim i śląskim, a najmniej w 
woj. opolskim. 

- Nasi konsultanci na infoli-
nii poświęconej 300+ odebra-
li 14 208 połączeń – dodaje 
rzeczniczka.

W całej Polsce podczas 444 
dyżurów mobilnych punktów 
wsparcia w urzędach miast 
i gmin, placówkach poczty i 
KRUS pracownicy ZUA pomo-

gli złożyć klientom 5 021 wnio-
sków 300+.

Od tego roku wnioski można 
składać tylko online do 30 listo-
pada, wyłącznie drogą elektro-
niczną – za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
za pośrednictwem portalu Emp@
tia lub przez serwisy bankowo-
ści elektronicznej banków, które 
udostępnią taką możliwość. 
Kolejne dyżury w mobilnych 

punktach:
15 lipca 2021 r. 
- Szczawno-Zdrój, Urząd 
Miejski, ul. Kościuszki 17, 
godz. 9.00 – 14.00
15 lipca 2021 r. 
- OPS Świebodzice, 
ul. Świdnicka 7, 9.00-13.00,
15 lipca2021 r. 
- Czarny Bór, OPS - Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, 
ul. Sportowa 44, 13.00-16.00.

Dyżur telefoniczny: 30 lipca, 
10:00 - 13:00, Katarzyna Żyła – 
(75) 64 97 702.

(IKM)

Pomagają złożyć 
wnioski o wypłatę 300+

Bezpiecznie w górach
Ratownicy Grupy Sudeckiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, wspólnie z Kopalniami Surowców Skalnych w Bartnicy, 
uczą najmłodszych bezpiecznego wypoczynku w górach.

zostały skierowane do naj-
młodszych.

- Bo to, czego nauczą się 
dziś dzieci, zaprocentuje nie 
tylko teraz, ale i w przyszłości, 
gdy młode pokolenie dorośnie 
- podkreślają wspólnym gło-
sem ratownicy GOPR i zarząd 
KSS Bartnica.

Wynikające z tej współpra-
cy lekcje bezpieczeństwa, po-
łączone z pokazami pierwszej 
pomocy przedmedycznej i 
niezwykle atrakcyjną dla dzie-
ciaków prezentacją sprzętu 
ratowniczego, czyli specjali-
stycznych pojazdów, quadów, 
noszy itp., odbyły się do tej 
pory w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Wałbrzychu 
oraz w Zespole Szkół Specjal-
nych w Nowej Rudzie. Naj-
młodsi dowiedzieli się m.in., że 
przed wyjściem w góry trzeba 
koniecznie zjeść porządne 
śniadanie (nie batony i chipsy, 
ale pełnowartościowy posiłek), 
a do plecaka spakować wodę i 
czekoladę. I że nawet w czasie 
upałów nie wolno ubierać na 
górskie wyprawy sandałków 
czy balerinek, ale porządne 
buty. A w plecaku zawsze po-
winna się znaleźć ciepła bluza i 
przeciwdeszczowa kurtka.

- Uczyliśmy też dzieci m.in. 
tego, jak radzić sobie w przy-
padku zgubienia drogi, kon-
tuzji, ukąszenia przez żmiję. 
Zachęcaliśmy najmłodszych, 
aby zapamiętali numer telefo-
nu ratunkowego GOPR, czyli 
985. Sporo miejsca w naszych 
prelekcjach poświęciliśmy też 
aplikacji „Ratunek”, którą po-
winien zainstalować w smart-
fonie każdy, kto wyrusza w 
góry. Jednocześnie uczuliliśmy 
dzieci, by nie klikały w aplikację 
bez potrzeby, bo taka niewinna 
zabawa może postawić na nogi 
sztab ratowników - mówi To-
masz Walusiak, starszy ratow-
nik GOPR.

Mądra i ważna edukacja
- To była bezcenna, bo mo-

gąca uratować czyjeś zdrowie i 
życie nauka, którą dzieci zapa-
miętają, bo ratownicy przepro-
wadzili ją w naprawdę ciekawy 
sposób - mówi Renata Gibes, 
dyrektor PSP nr 5 w Wałbrzychu.

-  A naszym podopiecznym 
prelekcje podobały się tak bar-
dzo, że wielu z nich zalało się na 
koniec łzami. Z żalu, że ratow-
nicy już wyjeżdżają. I niech ta 
reakcja naszych dzieci będzie 
najlepszą recenzją zorganizo-
wanych wspólnie przez GOPR 
i KSS Bartnica zajęć z bezpie-
czeństwa w górach. Bardzo za 
ten pokaz dziękujemy! - dodaje 
Renata Szymańska, dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w 
Nowej Rudzie.

(EG)

Niosącą ratunek na górskich 
szlakach Sudecką Grupę GOPR 
i zajmującą się w regionie wy-
dobyciem surowców skalnych 
spółkę KSS Bartnica połączył 
wspólny cel: troska o bezpie-
czeństwo ludzi i związana z 
tym edukacja. A że wakacje są 
dobrym czasem na taką naukę, 
to GOPR i KSS Bartnica posta-
nowiły połączyć siły.

- Wielu turystów, ale i 
mieszkańców regionu, spędzi 
urlopy w górach. Im większą 
będą mieć świadomość za-
grożeń, które niosą ze sobą 
górskie wędrówki, tym mniej 
będzie potem akcji ratunko-
wych: często niebezpiecznych, 
dramatycznych, w których 
niejednokrotnie stawką jest 
życie. Dlatego dla ratowników 

edukacja społeczeństwa jest 
ogromnie ważna - mówi Bar-
tosz Górecki z zarządu Sudec-
kiej Grupy GOPR.

- A my, na co dzień skoncen-
trowani na bezpieczeństwie 
pracy w naszych zakładach 
i najbliższym otoczeniu, od 
dawna również wspieramy po-
dobne działania w regionie. Ta 
ważna misja, dbania o bezpie-
czeństwo ludzi, jest wpisana 
w politykę naszej �rmy. Zależy 
nam bowiem, aby i nasi sąsie-
dzi, czyli mieszkańcy i turyści 
odwiedzający region w którym 
działamy, mieli się jak najlepiej 
- dodaje Jakub Madej, prezes 
Kopalń Surowców Skalnych w 
Bartnicy.

Misja bezpieczeństwo
To właśnie z porozumienia 

GOPR i KSS Bartnica powstał 
pomysł zajęć edukacyjnych, 
dotyczących bezpieczeństwa 
w górach. Prowadzą je ratow-
nicy, a spółka je organizuje i 
�nansuje. Pierwsze prelekcje 
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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

Obiecałem, zanim mnie 
dopadł koronawirus, że po-
wrócę raz jeszcze do sprawy 
Wojciecha Pyłki, aby odnieść 
się do postanowienia Sądu 
Najwyższego w sprawie złożo-
nego wniosku o wznowienie 
prawomocnie zakończonego 
postępowania. CVID-da mam 
już za sobą, a więc spełniam 
obietnicę.

17 marca 2021 roku, Sąd 
Najwyższy oddalił wniosek 
pełnomocnika procesowe-
go Wojciecha Pyłki w sprawie 
wznowienia postępowania 
karnego, które zakończyło się 
prawomocnym wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu z 
31 sierpnia 2010 roku. Tak więc 
jedna z ostatnich szans na to, 
aby móc sprawiedliwie ocenić 
materiał dowodowy zebrany 
w sprawie zabójstwa Janusza 
Laskowskiego (nazwisko o�ary 
zmienione) padła niczym bary-
kada broniona resztami sił jej 
załogi. Stało się tak ponieważ 
przez małe niedopatrzenie 
w treści wniosku został użyty 
zwrot, że „ujawniły się nowe 
środki dowodowe, które nie 
były znane w postępowaniu 
przygotowawczym oraz na 
rozprawach przed sądami I i 
II instancji”. Tymczasem - na 
podstawie nowelizacji kodeksu 
postępowania karnego - 1 lip-
ca 2015 roku art. 540 § 1 pkt 2 
lit. a k.p.k. uległ zmianie przez 
usuniecie z niego zwrotu „nie 

Sądowa gra słów
Janusz
Bartkiewicz

znane wcześniej sądowi”, co 
zostało zastąpione warunkiem, 
że aby wznowienie było możli-
we, to po wydaniu orzeczenia 
muszą ujawnić się nowe fakty 
lub dowody, wskazujące na to, 
że skazany nie popełnił zarzu-
canego mu czynu. I tę w sumie 
mało istotną różnicę w brzmie-
niu przepisu, Sąd Najwyższy 
skwapliwie wykorzystał, aby 
wniosek o wznowienie postę-
powania oddalić.

Uważam, że różnica w 
brzmieniu przepisu jest mało 
istotna z tego powodu, że 
opiera się tylko i wyłącznie 
na dosyć pokrętnej grze słów, 
użytych do opisu sytuacji 
mogącej stanowić podstawę 
do wznowienia. Wszak ujaw-
nienie (wg starego brzmie-
nia przepisu) nowych faktów 
lub dowodów nie znanych 
przedtem sądowi, a wskazu-
jących na to, że skazany nie 
popełnił czynu, jest przecież 
tym samym (według nowego 
przepisu) ujawnieniem się po 
wydaniu orzeczenia nowych 
faktów i dowodów na to, że 
skazany czynu nie popełnił. 
Jednakże jest pewna różnica, 
polegająca na tym, że nowe 
brzmienie pozwoliło uczonym 
w prawie mędrcom wywieść, 
że o tych nowych faktach lub 
dowodach musiał także nie 
mieć wiedzy skazany i jego 
obrońca. W literalnym brzmie-
niu nowego przepisu ten wy-
móg nie występuje, ale gdyby 
autorzy poprawki chcieli, aby 
taki warunek obowiązywał, 
to by go w treści przepisu 
umieścili. Czyli Sąd Najwyż-
szy argumentując odrzucenie 
wniosku o wznowienie, nie 
oparł się na przepisie prawa, 

tylko na jego interpretacji, a 
te mogą być różne. I te inter-
pretacje są zmorą prawa, któ-
re winno być proste i czytelne 
dla każdego, nawet zwykłego 
zjadacza chleba. Niestety, z 
formalnego punktu widzenia 
wszystko niby gra i sędziowie 
- na pewno bardzo zadowole-
ni z trafności swego rozstrzy-
gnięcia - udali się do domu, 
a być może wcześniej gdzieś 
na kawkę, aby raz jeszcze na-
pawać się swą sądową mądro-
ścią. A mnie to postanowienie 
po prostu zmroziło i zaraz po-
wiem dlaczego.

Z góry jednak uprzedzam, 
że jest to tylko felieton, w 
treści którego zamieszczam 
swoje przemyślenia w formie 
niezmiernie skrótowej. Po tej 
krótkiej ale niezbędnej uwa-
dze wracam do ad rem, stawia-
jąc pytanie, którego widocznie 
nie postawili sobie sędziowie: 
w jaki sposób Wojciech Pyłka 
mógł dopuścić się zabójstwa 
Janusza Laskowskiego, kiedy 
wszystko wskazuje na to (a we 
wniosku zostało do dokład-
nie wykazane), że 24, 25 i 30 
stycznia (a więc jeszcze 6 dni 
po dacie ustalonej w śledztwie 
i procesie zabójstwa) Janusz 
Laskowski korzystał ze swo-
jego telefonu, prowadząc z 
dwiema nie ustalonymi oso-
bami korespondencję w for-
mie wiadomości tekstowych 
(SMS)? Przecież wszyscy in-
terpretatorzy prawa zgodnie 
podnoszą, że wznowienie na 
podstawie art. 540 § 1 pkt 2 
lit. a, jest możliwe tylko wtedy, 
gdy nowe fakty lub dowody 
wiarygodnie podważają praw-
dziwość ustaleń faktycznych, 
dokonanych w prawomocnie 

zakończonym postępowa-
niu, jeżeli zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo, że po 
wznowieniu postępowania za-
padnie orzeczenie odmienne 
od orzeczenia poprzedniego. 
Przy tym te nowe fakty lub 
dowody nie muszą mieć takiej 
wartości, aby jednoznacznie 
wykazywały bezpodstawność 
dotychczasowego rozstrzy-
gnięcia sprawy, natomiast po-
winny taki stan rzeczy upraw-
dopodobnić. A przywołanych 
we wniosku o wznowienie 
faktów nie podważyła nawet 
Prokuratura Krajowa, która 
wniosła o przeprowadzenie 
czynności sprawdzających, 
mających na celu doprowa-
dzenie do ustalenia i przesłu-
chania osób na okoliczność 
połączeń SMS (w tym zapew-
ne i ich treści) w czasie, „w któ-
rym Janusz L. już nie żył”. Dla 
mnie - jako dla kryminalnego 
praktyka - jest oczywistym, że 
takiego sprawdzenia można 
dokonać tylko w warunkach 
wznowionego postępowania 
przed sądem I (albo II) instan-
cji. W końcowej części stano-
wiska Prokuratury Krajowej 
podkreślono, że „konieczność 
dokonania tych ustaleń jawi 
się w szczególności w związ-
ku z tym, że czas zgonu Janu-
sza L. ustalono z powołaniem 
się na ostatnie połączenie 
telefoniczne z jego telefonu, 
z kolei czas jego zgonu ma 
istotne znaczenie dla oceny 
wyjaśnień i zeznań złożonych 
w tej sprawie”. Jednakże w 
uzasadnieniu swego postano-
wienia Sąd Najwyższy (obłud-
nie) stwierdza, że „w ramach 
postępowania o wznowienie 
nie jest dopuszczalna kontrola 

poprawności ustaleń faktycz-
nych dokonanych przez sądy 
orzekające oraz ponowne 
badanie wiarygodności do-
wodów, które przyjęto za ich 
podstawę”.

Przysłowiowy nóż mi się w 
kieszeni otwiera za każdym ra-
zem, kiedy słowa te czytam, bo 
przecież podstawą wniosku 
jest fakt, że wskazane w nim 
dowody (środki dowodowe) w 
ogóle przez żaden sąd nie były 
badane, czego niepodważal-
nym dowodem jest np. notat-
ka policjanta, w której infor-
muje, że analizę dowodowych 
billingów zakończył na godzi-
nie 02:02 w nocy 24 stycznia. 
A ponadto w treści złożonego 
wniosku o wznowienie jak byk 
stoi stwierdzenie, że „niniejszy 
wniosek (…) w żadnym zakre-
sie nie kwestionuje przyjętych 
przez sądy I i II instancji usta-
leń faktycznych, dokonanych 
w wyniku swobodnej oceny 
dowodów, zgodnie z art. 7 
kodeksu postępowania kar-
nego”. Powtórzę, że chodzi o 
te ustalenia, które były przez 
sąd dokonane. I teraz pytanie 
retoryczne jak najbardziej: czy 
w nocy z 23 na 24 stycznia 
Wojciech Pyłka mógł powiesić 
Janusza Laskowskiego, jeżeli 
okazuje się, że po czasie do-
mniemanego zabójstwa o�ara 
korzystała z telefonu? Denat 
korzystał z telefonu... No cóż, 
nie od dziś wiadomo, że istnie-
je coś takiego jak prawda sądo-
wa, która z prawdą obiektywną 
ma tyle wspólnego, co pies 
z kotem. Ale dzięki tej „sądo-
wej prawdzie” w więzieniach 
gniją setki osób skazanych 
prawomocnie za coś, czego 
absolutnie nie popełniły. I to 

postanowienie Sądu Najwyż-
szego (razem z wyrokami sądu 
I i II instancji), oparte na „praw-
dzie sądowej” rażąco narusza 
- moim zdaniem - podstawowe 
uregulowania prawne zawar-
te w kodeksie postępowania 
karnego. Stanowią one, że or-
gany wymiaru sprawiedliwo-
ści muszą gwarantować, iż to 
sprawca, a nie osoba niewinna 
zostanie ukarany (art.2 § 1 pkt 
2 k.p.k), a podstawą wszelkich 
rozstrzygnięć powinny stano-
wić prawdziwe ustalenia fak-
tyczne (art.2 § 2 k.p.k) oraz, że 
w postępowaniu należy brać 
pod uwagę wszystkie oko-
liczności sprawy (art.4 k.p.k.). 
Myślę, że płodząc to posta-
nowienie mędrcy w togach 
zdawali sobie sprawę z tego, 
że w zasadzie krzywdzą czło-
wieka, którego wymiar spra-
wiedliwości posadził na 25 lat 
za kratami i dlatego udzielili 
mu w łaskawości swej porady 
prawniczej, aby „z powodów 
wskazanych we wniosku o 
wznowienie”, rozważył wnie-
sienie w tej sprawie kasacji 
nadzwyczajnej. A więc infor-
mują tym samym, że istnieją 
ważne powody, aby wystąpić 
o uchylenie tego kuriozalnego 
wyroku sądów i i II instancji. 
Gdzie mam takich sędziów i 
sądy nie napiszę…

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.



Czwartek, 15 lipca 2021 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Zamek Książ, kino Apollo 
w Wałbrzychu, Sokołowsko 
oraz Andrzejówka – w tych 
miejscach odbędą się wyda-
rzenia w ramach VII Festiwa-
lu Góry Literatury Olgi Tokar-
czuk. Impreza potrwa od 16 
do 24 lipca.

Większość wydarzeń orga-
nizowanych jest tradycyjnie 
już w Nowej Rudzie - mieście, 
z którym związała się Olga To-
karczuk. Polska Noblistka jest 
jedną z głównych organizato-
rek festiwalu powołanego do 
życia w 2015 roku. Osadzony w 
przyrodzie, ukazujący ogrom-
ny wachlarz atrakcji turystycz-
nych, Festiwal Góry Literatury 
corocznie przyciąga rzesze tu-
rystów, fanów literatury, muzy-
ki, sztuki, �lmu i tańca. Bogaty 
program artystyczny, warszta-
ty literackie, spotkania autor-
skie zawsze w wyjątkowych, 
historycznych miejscach Dol-
nego Śląska. Pokazy, spotkania 
i dyskusje organizowane są w 
zamku Książ; we Włodowicach 
(Scena pod Wiatami - tu głów-
nie koncerty, np. Fisz, Emade i 
Tworzywo), w Ścinawce Śred-
niej, Świdnicy, Radkowie, w 
zamku Sarny, w Sokołowsku 
oraz w Wałbrzychu.

Zamek Książ
16 lipca w zamek Książ w 

Wałbrzychu po raz kolejny 
będzie gościł Festiwal Góry Li-
teratury. Program wydarzenia 
w Książu wygląda następują-
co: godz. 14.30 Debata: Femi-
nizm, gender i inne potwory 
– debata z udziałem Katarzyny 
Kasi, Beaty Kozak, Katji Meier 
prowadzi Magdalena Środa; 
godz. 16.15 Tłumacze światów 
Olgi Tokarczuk – Lisa Palmes, 
Lothar Quinkenstein, Maryna 
Szoda, rozmawia Justyna Cze-
chowska; godz. 17.45 Historia 
wzajemności – z Roswithą 
Schieb rozmawia Karolina Ku-
szyk.

19 lipca Festiwal Góry Lite-
ratury zagości w Sokołowsku i 
Andrzejówce.

Sokołowsko
BWA Sokołowsko ul. Głów-

na 34/5, godz. 12.00: Joanna 
Concejo "Pokój gościnny", 
wystawa rysunków; kamienice 
w Sokołowsku: Jakub Woyna-
rowski "Podróżnicy w Górach 
Olbrzymich", plenerowa wy-
stawa ilustracji; Park Zdrojo-
wy Doktora Brehmera: godz. 
13.00 "Podróż w Zaświaty do 
Pragi Śląskiej" – z Krzyszto-

fem Fedorowiczem rozmawia 
Agnieszka Bormann; godz. 
14.15 "Podróżnicy w Górach 
Olbrzymich" – z Marcinem 
Wawrzyńczakiem rozmawia 
Filip Springer; godz. 15.30 
"Głosy z głębin" – z Krzyszto-
fem Środą rozmawia Magda-
lena Piekarska; godz. 17.00 
"From Poland with love. Listy 
do Haralda Szeemanna" – z 
Andą Rottenberg rozmawiają 
Magdalena Barbaruk i Jakub 
Fereński; godz. 18.30 "Mądro-
ści spod sklepu i kościoła: wy-
stępy sokołowskich sąsiadów" 
– Ilona Witkowska i kolektyw 
artystyczny Rudger.

Andrzejówka
Godz. 10:00-16:00 Szlak 

Myśli - cytaty z ważnych dzieł 
literatury, które odnoszą się 
do naszego życia. Myśli – prze-
słania pisarzy, porozwieszane 
na drzewach, pozostawione 
na kamieniu… Szlak myśli 
poprowadzony będzie zielo-
nym szlakiem łączącym Soko-
łowsko ze Schroniskiem PTTK 
Andrzejówka. Każda osoba, 
której zapadnie w pamięć 
sentencja pisarza, do której 
będzie potra�ł przypisać ty-
tuł i nazwisko danego autora, 

Festiwal Góry Literatury
czeka na barze w schronisku 
pyszna szarlotka lub kawa (do 
wyboru); godz. 16:00 – Perfor-
matywne czytanie „Izerbej-
dżan od kuchni” Grzegorza 
Żaka, czyli twórca Wopisty 
Czesława i krainy Izerbejdża-
nu, a w nim „dania główne” 
Gór Izerskich z wkładką lite-
racką/Wiata przy schronisku; 
21:00 - Spacer z lampami 
naftowymi na Starą Owczar-
nię (okolice Waligóry), który 
poprowadzi Sudecka Kraina, 
czyli Jarosław Szczyżowski (ze 
względu na ograniczoną ilość 
miejsc, czyli 20. Osoba, która 
wpłaci datek 30 zł na zrzutkę, 
będzie mogła wziąć w nim 
udział; 22:00 – „Podróżnicy w 
Górach Olbrzymich” - czytanie 
na Starej Owczarni (�nał spa-
ceru) w wykonaniu Marcina 
Wawrzyńczaka (Wydawnictwo 
Wielka Izera). 

Kino Apollo
W wałbrzyskim kinie Apol-

lo Karolina Korwin Piotrowska 
i Jagoda Szelc poprowadzą 
pokaz specjalny. 21 lipca o 
godz. 18.00 zaplanowano tam 
projekcję "Aktorów prowincjo-
nalnych" uważanych za debiut 
reżyserski Agnieszki Holland. 

Jest to zarazem jeden z �lmów 
retrospektywy Agnieszki Hol-
land, której tegoroczna edy-
cja właśnie trwa. W obsadzie 
zobaczymy Halinę Łabonar-
ską znaną obecnie z �lmów 
“Korona Królów”, “Smoleńsk” 
czy “Na dobre i na złe” a tak-
że Tadeusza Huka, Ewę Dał-
kowską czy Jerzego Stuhra. 
Wstęp na pokaz jest bezpłat-
ny, a wejściówki będzie moż-
na odbierać w kasie kina od 
19 lipca. - Bardzo się cieszę, 
że Dolnośląskie Centrum Fil-
mowe tradycyjnie już będzie 
odpowiedzialne za współ-
tworzenie pasma �lmowego 
Festiwalu Góry Literatury. To 
dla nas ważne wydarzenie, a 
współpracę z Olgą Tokarczuk 

traktujemy jako wyróżnienie. 
W tegorocznym programie 
�lmowym kilka znakomitych 
�lmów Agnieszki Holland, w 
tym nagrodzony Złotymi Lwa-
mi „Obywatel Jones”. Co dla 
mnie osobiście bardzo ważne, 
tegoroczny festiwal zagości 
także w naszym wałbrzyskim 
kinie Apollo, w którym gdzie 
pokażemy „Aktorów prowin-
cjonalnych” debiut reżyser-
ski Agnieszki Holland - mówi 
Jarosław Perduta, dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Fil-
mowego.

A cały program festiwa-
lu można znaleźć na stro-
nie http://festiwalgoryliteratu-
ry.pl/program.

(RED)
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• EKO spacer na Chełmiec
- Zaledwie kilka dni temu w 
Urzędzie Miejskim Boguszo-
wa-Gorc odbyło się spotka-
nie dotyczące współpracy 
gminy ze Stowarzyszeniem 
Czysty Wałbrzych, na którym 
omawiano tematy dotycząca 
oczyszczania terenów miasta 

z zalegających odpadów, a już 
są pierwsze efekty. W sobotę - 
17 lipca - wszystkich serdecz-
nie zapraszamy na EKO spa-
cer. Ruszamy o 10.00 z Rynku 
w Boguszowie. Posprzątamy 
Chełmiec – mówi Sylwia Dą-
browska, burmistrz Boguszo-
wa – Gorc.

• Senior w akcji
Fundacja Ziarno Nadziei, w ra-
mach programu wieloletniego 
na rzecz Osób Starszych Aktyw-
ni+ na lata 2021-2025, realizu-
je - w partnerstwie z Fundacją 
Jesus Christ Security z Bogu-
szowa-Gorc - program „Senior 
w akcji”. Grupą docelową pro-

gramu będzie 28 osób w wieku 
powyżej 60 roku życia, mieszka-
jących w Boguszowie - Gorcach 
i korzystających ze świadczeń z 
pomocy społecznej lub niepeł-
nosprawnych. Udział w progra-
mie jest całkowicie bezpłatny. 
W ramach programu seniorzy 
skorzystają z: warsztatów spor-

Raport z Boguszowa - Gorc

Warsztaty przyrodnicze, 
warsztaty kulinarne w myśl 
zasady „zero waste” , nauka 
segregacji odpadów, sposo-
by racjonalnego korzystania 
z wody - to tylko jedne z wie-
lu zajęć proekologicznych, 
które już od połowy lipca 
ruszą w Gminie Czarny Bór 
dzięki inicjatywie grupy nie-
formalnej „Ludzie z pasją”.

Wniosek grupy działającej 
w Bibliotece+Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze uzyskał 
maksymalną ilość punktów i 
tym samym dofinansowanie 
w ramach programu Dolno-
śląskie Małe Granty. Pro-

jekt pt. „Z ekologią nam po 
drodze” zakłada szereg wa-
kacyjnych działań proeko-
logicznych dzięki, którym 
mieszkańcy gminy nauczą się 
zdrowo odżywiać, redukować 
liczbę odpadów, prawidłowo 
segregować śmieci i oszczę-
dzać wodę. Jak zapewniają 
organizatorzy będzie zielono, 
pysznie i zdrowo...

Projekt realizowany będzie 
dzięki do�nansowaniu z Pro-
gram Dolnośląskie Małe Gran-
ty przy współ�nansowaniu ze 
środków Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

(KB)

Z ekologią nam 
po drodze

towych w Międzyzdrojach – 7 
dniowy bezpłatny wyjazd gru-
powy zorganizowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych przypadającego na 
dzień 1 października; warszta-
tów historycznych - 1-dniowy 
wyjazd do Wrocławia; wsparcia 
psychologicznego grupowego 
– poprawa samooceny i moty-
wacji do podejmowania aktyw-
ności , wiary w siebie - 1 x w mie-
siącu; warsztatów kulinarnych 
i rzemieślniczych; warsztatów 
artystycznych prowadzonych 
przez animatora; warsztatów 
terenowych - 1-dniowy wyjazd 
do Karpacza z okazji Ogólno-
polskiego Dnia Seniora przypa-
dającego na dzień 14 listopada. 
Zainteresowani seniorzy mogą 
zgłaszać udział w programie 
pod numerem telefonu 512 
141 162.

• Szkolenie
dla opiekunów
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguszowie-Gorcach, we 
współpracy z Województwem 
Dolnośląskim – Dolnośląskim 
Ośrodkiem Polityki Społecznej 
we Wrocławiu organizuje szko-
lenie „Jak opiekować się oso-
bą starszą w domu? – aspekt 
praktyczny”. Planowany termin 
szkolenia - 4 października 2021 
roku, planowana liczba uczest-
ników - 25 osób. Osoby zainte-
resowane udziałem w szkoleniu 
mogą kontaktować się z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w 
Boguszowie-Gorcach, pod nu-
merem telefonu (74) 844 19 13. 
O zakwali�kowaniu do udziału 
decyduje kolejność zgłoszeń.

• Boguszowska 
Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to jeden z 
programów społecznych reali-
zowanych przez Stowarzysze-
nie Wiosna. Przyświeca mu Idea 

Mądrej Pomocy, dążenie do 
tego by ludzie byli w stanie sa-
modzielnie rozwiązywać swoje 
problemy, radzić sobie z wy-
zwaniami oraz realizować swoje 
marzenia. Przed nami 21 edycja 
projektu. Wolontariat można 
opisać w 3 punktach: robienie 
czegoś dobrego - bo drużyna 
SuperW ma konkretny wpływ 
na los paczkowych rodzin; po-
znawanie nowych ludzi - działa-
nie drużynowo i tworzenie pięk-
nej społeczności; własny rozwój 
- bo wolontariusze uczą się no-
wych umiejętności w praktyce, 
biorą udział w różnych warszta-
tach i szkoleniach, a zdobytymi 
doświadczeniami mogą zabły-
snąć w CV. Jesli chcesz dołączyć 
do drużyny Szlachetnej Paczki 
w Boguszowie – Gorcach: wy-
ślij zgłoszenie na www.superw.
pl, na Szlachetna Paczka - Rejon 
Boguszów-Gorce lub zadzwoń 
pod numer 795 41 78 84.

• Wakacje z OSiR-em
Ośrodek Sportu i Rekreacji Bo-
guszów-Gorce zaprasza w wa-
kacje do korzystania ze swoich  
obiektów: Hala Sportowa OSiR 
przy ul. Olimpijskiej (w godz. 8.00 
– 20.00, rezerwacja tel. 74 844 03 
05, mail biuro@osir-boguszow.
eu); korty tenisowe oraz boisko 
do koszykówki przy ul. Wałbrzy-
skiej - wstęp bezpłatny; boisko 
orlik przy ul. Bema - wstęp bez-
płatny; boisko przy ul. Kosynie-
rów - wstęp bezpłatny. Ośrodek 
Sportowo – Rekreacyjny Dziko-
wiec zaprasza na szlaki turystycz-
ne, rowerowe, wieżę widokową i 
plac zabaw - wstęp bezpłatny (ze 
względu na prace modernizacyj-
ne kolej linowa i trasy downhill 
są nieczynne). Ze względu na ko-
nieczność regeneracji murawy, 
boiska piłkarskie przy ul. Kuso-
cińskiego i przy ul. Olimpijskiej są 
wyłączone z użytkowania.

(RED)
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USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

Grupa Nieformalna Ptasi 
Eksperci, dzięki wsparciu �-
nansowemu w kwocie 5 000 
zł z programu Dolnośląskie 
Małe Granty, będzie reali-
zowała projekt pod nazwą 
„Gniazdo na dziobie - z wido-
kiem na ptactwo”.

- Ptasi Eksperci to grupa 
pasjonatów pod wodzą To-
masza Tracewskiego, Krzysz-
tofa Żarkowskiego oraz Ilony 
Henko, którzy stworzą na gó-
rze Dziób punkt widokowy 
w kształcie gniazda. Będzie 
także możliwość, za pośred-
nictwem kodu QR, poszerze-

nia wiedzy na temat ptactwa 
występującego na tym tere-
nie, a są to bocian biały, bo-
cian czarny, żuraw i bielik, o 
których przyzwyczajeniach 
napisze Krzysztof Żarkowski. 
Zakończenie realizacji pro-
jektu zostało zaplanowane na 
wrzesień 2021 r. Dziękuję za 
wsparcie w tworzeniu projek-
tu sekretarzowi gminy Ewie 
Kisztelińskiej oraz Urzędowi 
Marszałkowskiemu Woje-
wództwa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu – mówi burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

Gniazdo na dziobie

Dzieci spędzające wakacje w Mieroszowie mogą korzystać z odnowionych 
placów zabaw. Gmina Mieroszów oddała do użytku place zabaw: 
Nivea na ul. Kościelnej w Mieroszowie oraz na ul. Żeromskiego i na 
Promenadzie. Natomiast starsi mieszkańcy oraz goście mogą korzystać z 
siłowni zewnętrznych.

(RED)

Otwarte place i siłownie

Kameralny koncert odbył 
się w bistro „zWolna” na tere-
nie Parku Aktywności „Czaro-
dziejska Góra”. Dzień później 
w Jedlinie-Zdroju rozległy się 
ostrzejsze, rockowe brzmienia. 
Koncert charytatywny „Gramy 
dla Anity” niestety został prze-

rwany przez ob�te opady desz-
czu, jednak jak zapowiedzieli 
organizatorzy, zostanie wzno-
wiony w środę 21 lipca.

Muzyczne akcenty, to wstęp 
do przeróżnych wydarzeń je-
dlińskiej „Strefy Sztuki”. Oprócz 
koncertów przygotowano 

Aktywnie w Jedlinie
- W Jedlinie-Zdroju promujemy aktywność �zyczną, ale nie zapominamy o sferze 

duchowej. Dlatego po raz kolejny zapraszamy na cykl wydarzeń kulturalnych, 
które będą trwały ponad trzy tygodnie – zachęca burmistrz Leszek Orpel. „Strefa 

Sztuki” w Jedlinie-Zdroju rozpoczęła się w sobotę występem jazzowej grupy 
„Franciszek Pospieszalski Special Trio”.

warsztaty, wykłady, przedsta-
wienia i wystawy.

Pierwszy tydzień to między 
innymi warsztaty tworzenia 
biżuterii oraz warsztaty cera-
miczne, a także plener malarski 
i wykład Adama Lizakowskie-
go. Poeta, prozaik, tłumacz 
literatury i fotograf w latach 

1982–2016 przebywał w Sta-
nach Zjednoczonych gdzie 
studiował na Columbia College 
i Uniwersytecie Northwestern. 
Na emigracji dzięki osobistej 
rekomendacji Czesława Mi-
łosza publikował na łamach 
krakowskiego „Tygodnika Po-
wszechnego” oraz paryskiej 
„Kultury”. Jego twórczość była 
tłumaczona na języki: angielski, 
rosyjski, niemiecki, francuski, li-
tewski, hebrajski, chiński, ukra-
iński, hiszpański i białoruski. 
Organizatorzy przewidzieli kil-
ka wykładów Adama Lizakow-
skiego oraz warsztaty literackie 
w ramach „Strefy Sztuki”.

W najbliższy weekend znów 
odbędzie się koncert – „Wolna 
Grupa Bukowina” i wystawa 
poplenerowa (17 lipca, godz. 
18.00, Zespół Pałacowo-Ho-
telowy „Jedlinka) oraz dwa 
spektakle teatralne dla młod-
szych widzów: „Trzy świnki” (na 
placu przed Miejską Biblioteką 
Publiczną) oraz „Pastuszkowie 
Matki Bożej (w kościele przy 
ul. Jana Pawła II). Przed spek-
taklem będzie można obejrzeć 
wystawę modelarską „Okręty”.

Kolejne tygodnie to znów 
moc wydarzeń, między innymi 
konkurs dla młodych zespołów 
i możliwość wystąpienia przed 
szerszą publicznością na terenie 
Kompleksu Sportowo-Rekre-
acyjnego „Active Jedlina”. Po-
nadto spotkania z kulturą hindu-
ską i japońską, kolejne koncerty 
i przedstawienia teatralne oraz 
kino plenerowe. „Strefa Sztuki” 
zakończy się dopiero 8 sierp-
nia występem grupy „Ascetic”. 
Udział we wszystkich wydarze-
niach jest bezpłatny. 

Organizatorem „Strefy Sztu-
ki” w Jedlinie-Zdroju jest Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju 
oraz gmina Jedlina-Zdrój, a 
współorganizatorami Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jedli-
nie-Zdroju, Park Aktywności 
„Czarodziejska Góra”, bistro 
„zWolna” oraz Zespół Pałaco-
wo-Hotelowy „Jedlinka”.

Szczegóły można znaleźć na 
stronie www.ckjedlina.pl.

(MS)

„Strefę Sztuki” w Jedlinie-Zdroju rozpoczął jazzowy koncert grupy 
„Franciszek Pospieszalski Special Trio”.

Inauguracja „Strefy Sztuki” w Jedlinie-Zdroju. Od lewej Janusz Ogrodnik 
- właściciel bistro „zWolna”, Wiesław Zalas - dyrektor CK w Jedlinie-
Zdroju oraz burmistrz Leszek Orpel.
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Dzięki wspólnym staraniom Nadleśnictwa Wałbrzych, Gminy Głuszyca, 
Podziemnego Miasta Osówka oraz Fundacji Szlakiem Riese, została 
otwarta ścieżka historyczno-przyrodnicza Szlakiem Riese „Kompleks 
Soboń”. W otwarciu udział wzięli: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michał Dworczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Wałbrzych i władz 
Głuszycy. Ścieżka ma ok. 8 km długości i jest wzbogacona 10 tablicami 
informującymi o historii nazistowskiego Projektu Riese. To ciekawa 
propozycja na spędzenie wolnego czasu z historią i przyrodą w tle.

(AM, fot. Marta Czepil)

Szlakiem Riese

- Zapraszamy do korzysta-
nia z wypoczynku nad wodą 
na jedynym w powiecie wał-
brzyskim otwartym obiekcie 
kąpielowego przy ul. Dolnej 
w Głuszycy. Obiekt czynny 
będzie codziennie w lipcu i 
w sierpniu br. w godz. 11.00-
18.00 – mówi Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

Na amatorów rekreacji na 
świeżym powietrzu czekają 
dwie niecki basenowe: duża i 
mała, oraz boisko do piłki siat-
kowej plażowej. Nad bezpie-
czeństwem wypoczywających 
nad wodą czuwają ratownicy 
Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratowniczego w Wał-
brzychu.

- Ze względu na panujący 
stan epidemii koronawirusa 
i w trosce o bezpieczeństwo 
wypoczywających oraz pra-

cowników prosimy o zapozna-
nie się z regulaminem obiektu 
i egzekwowanie jego zapisów. 
Wejście na teren obiektu trak-
towane jest jako akceptacja 
zapisów regulaminu. Prosimy 
szczególnie o dezynfekcję rąk 
przy wejściu na obiekt oraz 
przy wychodzeniu, a także o 
zachowanie dystansu społecz-
nego (min. 4 m kwadratowe 
na osobę lub dystans1,5 metra 
odległości od innych) zarów-
no w wodzie, jak i na terenie 
obiektu – na trawnikach, przy 
kasie, przy toaletach i przed 
szatniami. Życzymy wszystkim 
bezpiecznego wypoczynku i 
prosimy o odpowiedzialne za-
chowani – dodaje Roman Głód.

Regulamin obiektu i cennik 
na stronie: ckmbp-gluszyca.pl/ 
sport/ obiekt kąpielowy.

(AM)

Głuszyca zaprasza 
na basen

Od pewnego czasu po-
licjanci ruchu drogowego 
częściej odwiedzają Zagórze 
Śląskie. Wszystko przez kie-
rujących, którzy w okresie 
letnim nieprawidłowo par-
kują swoje samochody, w 
ten sposób często utrudnia-
jąc ruch dookoła jeziora By-

strzyckiego. Podobnie jest w 
Szczawnie – Zdroju.

Zagórze Śląskie jest miej-
scem atrakcyjnym pod wzglę-
dem turystycznym, dlatego 
od wielu lat w okresie letnim 
obserwujemy tam wzmożo-
ny ruch pojazdów. To nieste-
ty często wiąże się z dużymi 

Uważaj gdzie parkujesz utrudnieniami na drodze wo-
kół jeziora w tej miejscowości, 
dlatego policjanci stale nadzo-
rują ten rejon powiatu wałbrzy-
skiego.

- Największym problemem 
jest jednak parkowanie samo-
chodów dookoła akwenu. Nie-
stety duża ilość osób nie stosu-
je się do ustawionych znaków 
zakazu parkowania. Często 
pojazdy pozostawiane są po 
obu stronach drogi. W takich 

sytuacjach każdy, kto pozosta-
wi swój pojazd w miejscu nie-
dozwolonym, musi liczyć się 
z konsekwencjami prawnymi. 
Szczególnie w sytuacji, kiedy 
parkując swój samochód w 
sposób niewłaściwy, kierujący 
stworzy zagrożenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym 
lub będzie utrudniał ruch. 
Wtedy to źle zaparkowany sa-
mochód na lawecie może tra�ć 
nawet na parking strzeżony na 

ranie, w sądzie grzywna może 
wynieść nawet do 5 tysięcy 
złotych.

- To samo jednak tyczy się 
zachowania kierujących w in-
nych miejscowościach powia-
tu wałbrzyskiego, takich jak 
Szczawno-Zdrój. Tam również 
w weekendy turyści często par-
kują samochody gdzie się tylko 
da, w ten sposób tamując ruch 
i niekiedy utrudniając dojazd 
służbom ratowniczym do miej-
sca zdarzenia. Dlatego też przy 
tej okazji apelujemy do miesz-
kańców oraz turystów o postój 
pojazdami tylko w miejscach 
do tego dozwolonych – dodaje 
Marcin Świeży.

(RED)

koszt kierującego – przestrze-
ga podkomisarz Marcin Świeży, 
O�cer Prasowy Komendanta 
Miejskiego Policji w Wałbrzy-
chu.

Mandat za nieprawidłowe 
parkowanie to 100 złotych i 1 
punkt karny. Jeżeli policjant 
zdecyduje się sporządzić do-
kumentację do wniosku o uka-
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W niedzielę - 18 lipca - na 
obiektach sportowych przy 
ul. Rekreacyjnej 1 w Świebo-
dzicach odbędzie się „Piknik 
rodzinny na sportowo”, któ-
rego organizatorem jest OSiR 
Świebodzice Spółka z o.o.

Impreza rozpocznie się o 
godzinie 15.00 i potrwa do 
godziny 20.00. Podczas pik-
niku zostaną rozegrane kon-
kurencje sportowe, w których 
udział mogą wziąć 2-osobowe 
drużyny, składające się z ro-
dzica (opiekuna) oraz dziecka. 
Oto zadania, z którymi będą 
musiały zmierzyć się drużyny: 
bieg na 30 metrów – liczy się 
łączny czas zawodników; rzut 
piłeczką tenisową do celu – li-
czy się łączna liczba punktów; 
piłkarskie kręgle – liczy się łącz-

na liczba tra�eń; rzut do kosza 
– liczy się łączna liczba tra�eń; 
bieg w workach na 15 metrów 
– liczy się łączny czas zawodni-
ków; tor przeszkód – liczy się 
łączny czas zawodników; bieg 
wahadłowy na odległość 10 
metrów – liczy się łączna ilość 
powtórzeń. Zespoły z najwięk-
szą ilością punktów otrzymają 
puchary i nagrody, natomiast 
wszyscy uczestnicy zabawy 
dostaną słodkie upominki. 
Sportowe zmagania zakończy 
rodzinny grill.

Podczas pinkiku będzie pro-
wadzona zbiórka pieniędzy na 
leczenie 7-letniego świebodzi-
czanina - Adriana Nowackiego, 
który po raz trzeci mierzy się z 
ostrą białaczką limfoblastyczną.

(WPK)

Piknik rodzinny 
na sportowo

- Nadszedł czas wakacji i za-
służonych urlopów, wielu z nas 
będzie miało czas na relaks, ale 
także na załatwienie spraw, na 
które w ciągu roku nie znaleź-
liśmy czasu. Dlatego zachęcam 
wszystkich zamieszkujących 
nasza piękną gminę do sko-
rzystania z bezpłatnej pomocy 
specjalistów, którzy pomogą 
osobom zainteresowanym w 
rozwiązaniu rodzinnych i oso-
bistych problemów, udzielą 
wsparcia i rozwieją wątpliwo-
ści – mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

- Nasi specjaliści oczekują 
na wszystkich zainteresowa-
nych w Punkcie Pomocy Rodzi-
nie, który jest zlokalizowany w 
dwóch sołectwach: w Starych 
Bogaczowicach - w pomiesz-
czeniach Przedszkola pod Trój-
garbem – budynek Szkoły Pod-
stawowej ul. Główna 172 (pod 
halą sportową) oraz w Strudze 
- w Klubie Integracji Społecznej 
przy ulicy Szkolnej 2a – dodaje 
Mirosław Lech.

Maria Jasiczak – instruktor 
terapii uzależnień przyjmuje w 

środy od 16.00 do 18.00 (Punkt 
Pomocy Rodzinie w Starych 
Bogaczowicach). Ryszard Żyła 
– terapeuta uzależnień przyj-
muje w poniedziałki od 15.00 
do 17.00 (Klub Integracji Spo-
łecznej w Strudze). Specjalista 
prowadzi indywidualne konsul-
tacje dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych oraz dla 
rodzin, w których występuje 
problem uzależnień. Kurator 
sądowy Anna Gałusińska przyj-
muje w czwartki od 16.00 do 
18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie 
w Starych Bogaczowicach). Po-
moc obejmuje indywidualne 
konsultacje i porady, pomoc w 
przygotowywaniu pism i gro-
madzeniu materiału dowodo-
wego, wsparcie informacyjne. 
Prawnik Łukasz Zawojak przyj-
muje w piątki od 16.00 do 17.00 
(Klub Integracji Społecznej w 
Strudze) i oferuje jndywidual-
ne konsultacje oraz porady. W 
okresie wakacyjnym nie będzie 
udzielał porad psycholog –sko-
rzystania z jego wsparcia będzie 
możliwe od września 2021 roku.

(IL)

Bezpłatna pomoc 
specjalistów

W dniach 17-18 lipca (sobo-
ta-niedziela) na terenie zamku 
Książ i Stada Ogierów Książ od-
będzie się VII Międzynarodowy 
Konkurs Powożenia Tradycyj-
nego. Po raz kolejny będzie 
można podziwiać piękne konie 
i niezwykłe stylizowane pojaz-
dy.

Tradycja powożenia zaprzęga-
mi konnymi w Polsce sięga swo-
imi korzeniami XVI w. Sportowe 
i spacerowe użycie zaprzęgów 
rozwijało się przez cały wiek XIX i 
nie traciło popularności do II Woj-
ny Światowej. Po wojnie konkursy 
tradycyjnego powożenia długo 
nie odzyskiwały swojej rangi. W 

2013 r. Polskie Towarzystwo Po-
wozowe wystąpiło z inicjatywą 
zorganizowania wspólnie z Zam-
kiem Książ sp. z o.o. i Stadem 
Ogierów Książ I zawodów trady-
cyjnego powożenia. Inicjatywa 
spotkała się z ogromnym zain-
teresowaniem i jest powtarzana 
każdego roku.

18 lipca pokaz powozów roz-
pocznie się przejazdem spod Bra-
my Lwów w Świebodzicach (ok. 
godziny 9.30). Następnie pojazdy 
majestatycznie przejadą do świe-
bodzickiego Rynku, gdzie przy 
dźwiękach muzyki zaprezentują 
manewry konkursowe.

(WPK)

VII Międzynarodowy Konkurs Powożenia Tradycyjnego
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Trzech koszykarzy Kotwi-
cy Kołobrzeg: rozgrywający 
Hubert Kruszczyński, rzuca-
jący obrońca Marcin Dymała 
i niski skrzydłowy Szymon 
Pawlak oraz silny skrzydłowy 
Czarnych Słupsk Hubert Pa-
bian zagrają w nadchodzą-
cym sezonie w Górniku Wał-

brzych. Celem ekipy trenera 
Łukasza Grudniewskiego ma 
być awans do ekstraklasy.

Hubert Kruszczyński ma 26 
lat oraz 187 cm wzrostu i może 
grać na pozycji rozgrywające-
go lub rzucającego obrońcy. W 
sezonie 2017/2018 z Górnikiem 
wywalczył awans do I ligi, a do 

Górnik ogłosił skład

Choć piłkarze Górnika 
Wałbrzych od nowego sezo-
nu będą grali w klasie okrę-
gowej, po imponującym 
zwycięstwie w grupie I klasy 
A (komplet zwycięstw w 27 
spotkaniach, bilans bramek 
187:12), to wielu zawodników 
związanych z tym klubem gra 
na szczeblu centralnym.

Były piłkarz Skalnika Czarny 
Bór i Górnika Wałbrzych Paweł 
Oleksy w nowym sezonie bę-
dzie grał w drugoligowej Stali 
Rzeszów. 30-letni obrońca z 
klubem z Rzeszowa związał się 
dwuletnim kontraktem, a w po-
przednich rozgrywkach zagrał 
w 18 spotkaniach w barwach 
pierwszoligowego Chrobrego 

Głogów. Na tym szczeblu bę-
dzie także występował wycho-
wanek PUKS Victorii Wałbrzych 
Dominik Więcek, który został 
wypożyczony z Zagłębia Lubin 
do Sokoła Ostróda.

W I lidze pozostają byli piłka-
rze Górnika Wałbrzych: Bartosz 
Biel (GKS Tychy), Dawid Kubo-
wicz (Resovia Rzeszów), Domi-
nik Radziemski (Górnik Polkowi-
ce), Miłosz Trojak (Odra Opole) 
oraz Igor Lewandowski (Miedź 
Legnica) z Baszty Wałbrzych. 
Natomiast w ekstraklasie w se-
zonie 2021/22 grać będą byli 
zawodnicy Górnika: Igor Łasicki 
(Pogoń Szczecin) i Dawid Pakul-
ski (Zagłębie Lubin).

(RED)

Na szczeblu centralnym

8 lipca 2021 r. zmarł Jan 
Caliński – były trener piłka-
rzy Górnika Wałbrzych i Ślą-
ska Wrocław.

Jan Caliński w lipcu 1983 
roku został trenerem - koor-
dynatorem sekcji piłkarskiej 
Górnika, tuż po awansie biało 
– niebieskich do ekstraklasy. 
Po debiutanckim sezonie, w 
którym wałbrzyszanie zajęli 6 
miejsce, przejął pierwszą dru-
żynę i w sezonach 1984/85 
oraz 1985/86 poprowadził ją 
w 48 spotkaniach. Ale przez 
większość swojego życia zwią-
zany był ze Śląskiem Wrocław, 
z którym w 1982 roku zdobył 
tytuł wicemistrza Polski i wy-
stępował w pucharze UEFA. Na 
pierwszym trenerem Śląska był 
cztery razy: w latach 1980-83, 
w rundzie wiosennej sezonu 

Zmarł były trener 
piłkarzy Górnika

1995/1996, w rundzie jesiennej 
sezonu 1997/98 oraz w sezonie 
1999/2000, w którym wywal-
czył awans do ekstraklasy. Z 
kolei w latach 2002-2005 był 
prezesem piłkarskiego Śląska.

Jan Caliński zmarł w wieku 
72 lat. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 10 lipca na 
cmentarzu komunalnym przy 
ul. Armii Krajowej w Żarowie.

(RED, fot. slaskwroclaw.pl - 
Krystyna Pączkowska)

Kotwicy odszedł po sezonie 
2018/2019. Marcin Dymała ma 
31 lat, 187 cm wzrostu i gra na 
pozycji rzucającego obrońcy. 
W poprzednich rozgrywkach 
wystąpił w 16 spotkaniach 
ekstraklasy w barwach mistrza 
Polski  - Stali Ostrów Wielko-
polski oraz w 14 meczach I ligi 
w barwach Kotwicy Kołobrzeg. 
Szymon Pawlak ma 23 lata, 
192 cm wzrostu i gra na pozy-
cji niskiego skrzydłowego. Ma 

za sobą występy w ekstraklasie 
w barwach Polfarmexu Kutno, 
a w minionym sezonie zagrał 
w 29 meczach I ligi w ekipie z 
Kołobrzegu. Hubert Pabian ma 
32 lata, 201 cm wzrostu i gra na 
pozycji silnego skrzydłowego. 
W ostatnim sezonie był podsta-
wowym zawodnikiem Czarnych 
Słupsk, a wcześniej ich barwach 
grał w ekstraklasie. W najwyż-
szej klasie rozgrywkowej w na-
szym kraju występował także w 

zespołach Polfarmexu Kutno i 
Spójni Stargard, z którymi wcze-
śniej wywalczył awans.

W sezonie 2021/2022 w 
Górniku zagrają także: Kamil 
Zywert (rozgrywający, ur. 1996, 
185 cm), Mateusz Stankiewicz 
(rozgrywający, 2002, 182 cm), 
Krzysztof Jakóbczyk (rzucający, 
1986, 183 cm), Damian Durski 
(rzucający/skrzydłowy, 1997, 
182 cm), Jan Malesa (rzucający/
skrzydłowy, 1999, 187 cm), Bar-
tłomiej Ratajczak (skrzydłowy, 
1991, 197 cm), Kuba Niziński 
(skrzydłowy, 2003, 191 cm), 
Damian Cechniak (środkowy, 
1993, 210 cm).

Przypomnijmy, że z wał-
brzyskiego klubu odeszli: 
Marcin Wróbel (Sokół Między-
chód), Tomasz Ochońko (WKK 
Wrocław), Maciej Bojanowski 
(Anwil Włocławek) i Maciej Ko-
perski (GKS Tychy).

(RED)
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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
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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

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

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! 

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.

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

USŁUGI

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(23) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, 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

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

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... ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 
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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


