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Zmiany w centrum Wałbrzycha
- W rejonie ulic Kolejowej, Wysockiego i Chrobrego nastąpi kilka istotnych zmian
w organizacji ruchu. Zmiany wprowadzimy 14.04.2022 r. – informuje kierownictwo budowy
obwodnicy Wałbrzycha.
Radości, która dostrzega
piękno małych rzeczy,
spokoju, który koi
kiedy wszystko wytrąca z równowagi,
nadziei, która nie gaśnie
gdy marzenia zdają się być odległe
życzy zespół
Tygodnika DB 2010

- Ruch na odcinku od ul.
Kolejowej do ul. Sikorskiego
odbywać się będzie na jednym
pasie ruchu w dwóch kierunkach. Przejazd ul. Chrobrego
będzie możliwy wyłącznie do
ul. Czerwonego Krzyża, która
zostanie otwarta w tylko jednym kierunku. Otwarty zostanie
przejazd do i z ul. Reja, otwarty
zostanie przejazd ul. Konopnickiej, otwarta zostanie ul. Browarna, natomiast ul. Wysockiego w stronę Białego Kamienia
zostanie otwarta wyłącznie dla
pojazdów komunikacji miejskiej. Przystanki autobusowe z
ul. Chrobrego (pl. GrunwaldzREKLAMA

ki), zostaną przeniesione na ul.
Kolejową (tuż przy skrzyżowaniu z ul. Wysockiego). Z kolei
ul. Mazowiecka zostanie zamknięta czasowo w dniach: 14
i 15.04.2022 r. Jak zawsze przy
zmianach organizacji ruchu,
prosimy o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na
oznakowanie – apelują przedstawiciele firmy Budimex, która
buduje obwodnicę Wałbrzycha.
W związku ze zmianami w
organizacji ruchu w centrum
Wałbrzycha, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu dokonał zmiany w komunikacji miejskiej,

które zaczną obowiązywać od
14.04.2022 roku:
• linie 5 i 10 - w związku z
otwarciem dla ruchu autobusów skrzyżowania ul.
Wysockiego z ul. Sikorskiego i Kolejową linie 50 i 51
zastąpi linia 5, do pierwotnego układu trasy powróci
również linia 10;
• przeniesienie przystanku
Chrobrego – plac Grunwaldzki - z powodu zamknięcia ulicy Chrobrego,
perony przystankowe dla
autobusów linii: A, C, 2, 11,
12, 15 odjeżdżających w
kierunku Starego Zdroju,

przeniesione zostaną na
ul. Kolejową na wysokości
skrzyżowania z ul. Wysockiego,
• otwarcie ul. Nowy Świat linie komunikacyjne C, 2,
15 powrócą do kursowania
ulicami: Nowy Świat, Pługa,
Zajączka, Limanowskiego
do placu Solidarności, tym
samym nie będą obsługiwać przystanku przy ul. Sikorskiego.
Prosimy o zapoznanie się z
nowymi godzinami odjazdów
– podkreślają pracownicy ZDKiUM w Wałbrzychu.
(RED)
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Okiem psychologa: życie jako opowieść (2)
Marek
Gawroń

Funkcje opowieści

Opowiadając o sobie stwarzamy siebie, ciągle od nowa i
równocześnie łagodzimy swoje
lęki oraz poczucie bezradności.
Opowieść pełni więc w życiu
funkcje podwójną, tj. samopoznania oraz paliatywną - kiedy to
w wyłaniającym się z niej świecie
jesteśmy wspaniali i szczęśliwi,
a dobre uczynki są nagradzane,
zaś złe karane. - Nieważne czy
opowieść jest prawdziwa, ważne, że pokrzepia - pisze fizyk i
filozof Carlo Rovelli.
- Każda opowieść o sobie
przynosi ulgę, każda też jest samopoznaniem - mówi Wiesław
Myśliwski. Czy zatem dzięki
opowieściom docieramy do
prawdy o sobie? Nic na to nie
wskazuje. Opowiadamy, bo
nie wiemy, ale ostatecznie nigdy nie dochodzimy do takiej
samowiedzy, dzięki której znikają wszelkie wątpliwości, a tajemnica zostaje raz na zawsze
odkryta. Dlatego, powiada
autor „Widnokręgu” pisze się

kolejne książki, będące zawsze
tym samym - próbami zrozumienia kim jestem ja i kim jest
człowiek. Można zatem rzec, że
nieustannie ponosimy klęski,
że - jak głosi niemiecki filozof
Martin Heidegger - prawda
nam się wymyka. Powieść, jak
i każda opowieść są więc swoistymi świadectwami naszych
porażek w dochodzeniu do samowiedzy.
Kiedy spojrzymy na ten
tragiczny (tragiczny, bo samorozumienie pozostaje jedynie
pewnym postulatem, do którego nigdy się nawet nie zbliżamy) w swej istocie wymiar
ludzkiego życia przez pryzmat
wiedzy psychologicznej, dostrzegamy pewne iluzje, czy
też błędy tkwiące w samych
założeniach co do natury człowieka. Jedną z takich iluzji jest
idea jakiegoś jednostkowego
i niepowtarzalnego jądra osobowości, jakiejś prawdy a priori
o sobie, którą możemy, czy też
nawet powinniśmy odkryć. Kiedy pozbędziemy się tej iluzji,
otwiera się przed nami zupełnie inna interpretacja funkcji
opowieści. Niewątpliwie aktualna pozostaje funkcja paliatywna, lecz zamiast funkcji
samopoznania rysuje się wyraźnie zupełnie inna - autokre-

acji. Nigdy nie docieramy do
prawdy o sobie, zamiast tego,
ciągle siebie na nowo definiujemy, stwarzamy, stąd zawsze
jesteśmy sobą, w każdej chwili
naszego życia. Tak naprawdę
to nie jakieś tajemnicze „ja”
opowiada, lecz - dzięki opowieści - owo ja dopiero się wyłania. Mówiąc wprost - jesteśmy
opowieścią. Z tej perspektywy
funkcja paliatywna zawiera się
w funkcji autokreacji. Bowiem
skoro nie ma czegoś takiego
jak ukryta prawda o sobie,
sama opowieść staje się jedynie sposobem porządkowania i
nadawania sensu, bez względu
na jej treść, która może być i
często bywa samooszukiwaniem się, czy tworzeniem mitów na swój temat. Opowieść
jest bowiem domeną sensu, a
nie prawdy i nie chodzi w niej
o to, by poznać siebie, lecz by
uporządkować chaos, którym
jesteśmy, nadać znaczenie
naszym czynom, gestom i postawom, uzasadnić podjęte
decyzje. Opowieść ma zatem
wymiar funkcjonalny i pragmatyczny, a nie epistemologiczny. Dostarcza jasnych strategii
radzenia sobie w świecie. Wiesław Myśliwski używa często
pojęcia losu, jako kategorii poznawczej, w której zawiera się
REKLAMA

Niech nadchodzący czas
Świąt Wielkiej Nocy
napełnia serca wiarą, nadzieją i miłością.
Niechaj obfituje w chwile
spokoju i radości,
spędzone w gronie rodziny i przyjaciół.
życzą
Zarząd wraz pracownikami
P.O.D. „URBANIAK” Sp.z o.o.

nasza interpretacja własnego
życia - własna o nim opowieść.
Los jest więc według autora
„Nagiego Sadu”: zdolnością do
widzenia swojego życia jako
czegoś
nieprzypadkowego,
co toczyło się według zasad,
według mechanizmów, może
nawet misji. Świadomość losu
to świadomość, że nasze życie
ma jakiś sens, dokądś zmierza. Świadomość ta przynosi
równocześnie ulgę, uzasadnia
naszą egzystencję, odziera
rzeczywistość z jej przypadkowości i przygodności. Sprawia,
że pojawia się nadzieja oraz
pewność - „dobrze, że żyłem”.
Jednak czyż nie jest też tak,
że każda opowieść jest zawsze prawdziwa, nie w sensie
prawdy obiektywnej, lecz tej
jednostkowej? Kiedy oszukuję
siebie, kiedy tworze mity i iluzję
na swój temat – wypowiadam
przecież jakąś prawdę o sobie,
jako o kimś, kto owe mity i iluzje tworzy. W tym sensie ma
rację Myśliwski, kiedy pisze,
że opowieść jest samopoznaniem, że opowiadając pragniemy, aby świat usłyszał naszą
prawdę. Inna pisarka, laureatka
nagrody Nobla S.Aleksijewicz,
mówi to samo: „opowiadając,
ludzie tworzą, piszą swoje życie. Czasem piszą „na nowo”,
albo coś „dopisują” (S. Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”).

Podwójne oblicze
opowieści

Sądzę, że tragizm ludzkiego
życia kryje się w naszej dwoistej naturze, która wyznacza
zupełnie inne, czasami sprzeczne ze sobą tory życia, jego
trajektorię. Z jednej bowiem
strony jesteśmy zwierzętarni
wyposażanymi od narodzin w
cały szereg biologicznych popędów, mechanizmów, schematów niezależnych od naszej
woli, które są wynikiem długiego procesu doboru naturalnego i służą naszemu przetrwaniu. Z drugiej zaś strony nasze
życie rozgrywa się w świecie
symbolicznym, w świecie języka, który jest budulcem tegoż
świata i dzięki któremu wykraczamy daleko poza naszą
biologiczną naturę, a zdarza
się czasami, że próbujemy ją
zakwestionować (np. samobójstwo). Ta dwoistość naszej
natury jest źródłem naszych
cierpień i porażek, ale też naszego szczęścia. Uciekamy od
swojej biologicznej natury w
świat opowieści, tworząc tym
samym iluzje, które mogą prowadzić zarówno do klęsk, jak
i do sukcesów. Ta sama iluzja
omnipotencji może nas skłonić do podjęcia nadmiernego
ryzyka, pomijającego kontekst
i własne słabości, które ostatecznie przyniesie nam jedynie
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Szanowni Państwo
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Świebodzice i okolic
ciepłej, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole
oraz miłych i serdecznych chwil spędzonych
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech ten wyjątkowy czas
będzie pełen zadumy i radości z odradzającego się życia.
Zastępca Burmistrza
Tobiasz Wysoczański

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Halina Mądra

rozczarowanie i rozpacz, jak i
do maksymalizacji motywacji i
wysiłku, które mogą przesądzić
o ostatecznym sukcesie.
Nie zgadzam się jednak z
Myśliwskim w jednej kwestii:
że opowiadając wypowiadamy
zawsze tylko prawdę o sobie,
dostępną wyłącznie nam. Skoro bowiem każda opowieść ma
charakter językowy, jest przez
język kształtowana, to sam
fakt, że język, jego struktura
nie przynależy do konkretnej
jednostki, lecz jest niejako własnością zbiorowości, uprawnia
do stwierdzenia, że każda jednostkowa opowieść jest także
opowieścią o innych, czy też
- jak by powiedział francuski
psychoanalityk Jacques Lacan
- opowieścią innego. Opowiadając poznajemy więc nie tylko
siebie, ale i człowieka w ogóle,
uwikłanego w aktualną historię, kontekst społeczny. Czyż
właśnie nie dlatego czytamy
powieści, jak po to między innymi, by odnaleźć w nich także samego siebie? To prawda,
że język jest na tyle bogaty
w znaczenia i elastyczny, że
możemy w nim zawrzeć różne światy, ale zawsze jednak
pozostaje on językiem jakiejś
konkretnej zbiorowości. Krótko mówiąc - uczymy się świata poprzez ojczysty język, w
którym ten świat jest już jakoś
określony. Nie kształtujemy go
zatem zupełnie dowolnie, lecz
wedle istniejących schematów
interpretacyjnych, gotowych
narracji, które są konstruktem
społecznym. Z łatwością możemy rozpoznać te schematy,
słuchając innych ludzi należących do naszej kultury, czytając ich teksty. Często mamy
ważenie jakbyśmy słuchali
tego samego. Podzielamy te
same obawy, nadzieje, co inni,
nadajemy podobny sens tym
samym wydarzeniom - słowem

Burmistrz
Miasta Świebodzice
Paweł Ozga

interpretujemy rzeczywistość
w dość podobny sposób. Nie
oznacza to, że jest to wyłącznie odtwarzanie tych samych
schematów, bowiem staramy
się poza nie wychodzić, nadając własnym opowieściom
indywidualny charakter, indywidualny.
Nie ulega wątpliwości, że
opowieści mogą nas także
wieść na manowce, w kierunkach niezgodnych z naszą
biologiczną naturą, np. chęcią
przetrwania, przedłużenia gatunku, czy bezpieczeństwa.
Ich zmienność w czasie, kiedy
to np. zmienia się kontekst naszego życia, kiedy wyłania się
nowa opowieść powoduje, że
miotamy się w różnych kierunkach, wciąż niepewni, czy
zmierzamy w tym właściwym.
Być może tym, co pozostaje w
nas niezmienne, jest nasz temperament, nadający naszym
zachowaniom pewną określoną
formę, ustanawiający poziom
wrażliwości i empatii, ale też
niepokoju, skłonności do refleksji bądź otwartości na świat
i innych ludzi. Dlatego cierpimy,
gdy nasza opowieść, ukształtowana przez dominujące narracje, jest niezgodna z naszym
temperamentem, np. dążąc do
sukcesu cierpimy z powodu
zbyt dużego napięcia i stresu
lub utraty głębokich więzi z innymi wówczas, gdy z natury jesteśmy wysoko wrażliwi.
Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psychologiem – terapeutą, coachem, ekspertem w wielu krajowych i międzynarodowych
projektach badawczych oraz
rozwojowych. Publikował w czasopismach naukowych z zakresu psychologii emocji, empatii i
relacji terapeutycznych. Prowadzi prywatny gabinet. Kontakt:
margaw@op.pl.
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Zamknęli wiadukt
Rozpoczął się remont wiaduktu
na ul. Krakowskiej w Boguszowie –
Gorcach. 12 kwietnia przeprawa została zamknięta i zostały wprowadzone objazdy. Zmieniły się także
trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej.
- W związku z prowadzonymi
pracami budowlanymi, związanymi z modernizacją wiaduktu przy ul.
Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach
informujemy, że 12 kwietnia została
wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas zamknięcia obiektu.
Wiąże się to z koniecznością korzystania z objazdów: przez serpentyny,
przez ulice 1 Maja i Reymonta w Boguszowie-Gorcach lub przez ul. Żeromskiego – informuje Urząd Miejski
w Boguszowie - Gorcach.
Zamknięcie wiaduktu wymusiło
także zmianę trasy oraz rozkładu jazdy
autobusów linii nr 2, które kursują na
strasie Wałbrzych – Boguszów-Gorce.
- W związku z remontem mostu na
ul. Krakowskiej w Boguszowie – Gorcach, 12 kwietnia 2022 roku zmianie
uległy rozkład jazdy oraz trasa przejazdu autobusów linii nr 2. Objazd
wytyczony został ulicą Zachodnią, tym
samym w czasie remontu nie będą
obsługiwane przystanki położone na
ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach. Najbliższe przystanki w rejonie

Leczenie pacjentów onkologicznych będzie
kontynuowane w wałbrzyskim szpitalu

Krakowskiego Osiedla wyznaczone
zostały przy skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Wałbrzyską. Autobusy linii nr
2 odjeżdżające z ul. Karkonoskiej w kierunku Boguszowa – Gorc skierowane
zostaną ulicami: Barbusse’a – Kresowa
– Zachodnia do ul. Wałbrzyskiej, podobnie w drodze powrotnej tj. z Boguszowa – Gorc w kierunku Wałbrzycha
objazd wytyczony został ul. Zachodnią,
1 Maja, Karkonoską do przystanku przy
ul. Barbusse’a. Autobusy linii nr 2 nie
będą zatrzymywać się na przystankach
położonych na trasie objazdu. Prosimy
o zapoznanie się z nowymi godzinami
odjazdów – czytamy w komunikacie
Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
(RED)

- Pacjenci, którzy zmagają się z
chorobą nowotworową, mają zagwarantowaną ciągłość specjalistycznego leczenia onkologicznego
i radioterapii – informuje kierownictwo Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu. - Planowane zmiany
związane są z wygaśnięciem umowy z firmą Affidea i dalszą realizacją
usług w ramach struktury szpitala.
Będą sukcesywnie wprowadzane
w połowie 2022 r. i uwzględnią potrzeby chorych.
- Specjalistyczny Szpital im. dra
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu od wielu lat zapewnia pacjentom
kompleksową diagnostykę i leczenie
onkologiczne. Świadczenia zdrowotne w tym zakresie, które dotychczas
były realizowane przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Onkologii, będą w pełni kontynuowane. W
związku z wygaśnięciem umowy z firmą Affidea Sp. z o. o., dalsze leczenie
pacjentów będzie zapewnione przez
zakład radioterapii wałbrzyskiego
szpitala – zapewnia dyrekcja szpitala.
Umowa ze spółką Affidea na świadczenie usług radioterapeutycznych
została podpisana 15 lat temu na czas

określony. Zgodnie z jej założeniami,
po upływie tego okresu współpraca
wygasa, a ośrodek radioterapii - wraz
z kompleksowym wyposażeniem przechodzi na własność wałbrzyskiego szpitala.
- Rezygnacja z usług podmiotu zewnętrznego jest działaniem w pełni
uzasadnionym i korzystnym dla szpitala oraz jego pacjentów – przekonuje
kierownictwo wałbrzyskiej lecznicy. Do końca maja 2022 r. spółka Affidea
jest zobowiązana do świadczenia usług
radioterapeutycznych objętych umową. Prawidłowe wywiązanie się Affidei
z zawartych umów, zarówno na świadczenie usług, jak i na umowę dzierżawy jest niezbędnym warunkiem do
uniknięcia przerwy w udzielaniu usług.
Jednak w trosce o życie i zdrowie pacjentów, Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego podjął kroki, które zabezpieczają nieprzerwane
leczenie pacjentów onkologicznych,
będące sprawą priorytetową. Jeśli zajdzie taka konieczność, w okresie przejściowym chorzy zostaną tymczasowo
skierowani do innych renomowanych
ośrodków. Docelowo kompleksowa
onkologiczna opieka medyczna będzie
kontynuowana i rozwijana w ramach

działalności wałbrzyskiego szpitala. W
Wałbrzychu będą nadal znajdować pomoc pacjenci zarówno rozpoczynający
leczenie, jak i będący w trakcie terapii.
Spółka Affidea zwolniła z pracy cały zespół Międzynarodowego Centrum Onkologii. Dyrekcja wałbrzyskiego szpitala zapewniła im zatrudnienie w ramach
swojej struktury, zatem pacjentami
będzie zajmował się znany im personel
w dotychczasowej lokalizacji. W razie
jakichkolwiek problemów z ich dostępnością, pacjenci powinni kontaktować
się ze szpitalem, a ten zapewni im kontynuację leczenia. Mogą też uzyskać
wszelkie niezbędne informacje na temat organizacji leczenia od wyznaczonego w tym celu koordynatora (pod
numerem telefonu 885 454 848).
(RED)
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UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie

REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich 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.
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 nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach,
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach 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 badania 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 filipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawianie 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 uzdrowiciele, 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 pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w leczeniu 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 pacjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znajduje 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 immunologicznie 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 osoby, 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.

Przyjmujemy: 21 kwietnia - ZIELONA GÓRA i GŁOGÓW, 22 kwietnia - WAŁBRZYCH,
23 kwietnia - BOLESŁAWIEC, 24 kwietnia - WROCŁAW,
503 613 852, 784 609 208, 693 788 894
Zachowujemy wszelkie środki ochrony przeciwwirusowej (maseczki oraz dezynfekcja po każdym pacjencie).
25 kwietnia - KROTOSZYN I OSTROW WLKP, 26 kwietnia - LUBIN

Zapisy i informacje:
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Życzymy, aby Święta Wielkanocne
napełniły Wasze serca radością i nadzieją,

Pełnych spokoju i radości
świąt wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii
i nadziei na lepszą przyszłość
życzy

Beata Żołnieruk
wraz z pracownikami Centrum Nieruchomości i Transportu

www.zolnieruk.pl

a chwile spędzone w gronie najbliższych
dodawały otuchy
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności
Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór
z pracownikami
urzędu gminy

Marzena Łatka
Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór
z radnymi gminy
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Dziękuję Panie Januszu!
Przed tygodniem Janusz Bartkiewicz pożegnał się z Czytelnikami Tygodnika
DB 2010. Motywy swojej decyzji obszernie wyjaśnił w felietonie „Pożegnania
nadszedł czas” (jeśli ktoś nie czytał, to może go odnaleźć w archiwum na stronie
https://db2010.pl/archiwum-gazety/). Mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko
napisać w imieniu swoim, całego zespołu oraz Czytelników Tygodnika DB 2010 i
portalu db2010.pl: dziękuję Panie Januszu!
Przede wszystkim dziękuję
Panu Januszowi za bezinteresowną pomoc, którą okazał
wielu naszym Czytelnikom.
Swoją wiedzą prawniczą udzielał wsparcia osobom, które były
ofiarami bezprawnych działań
urzędników różnego szczebla,
organów ścigania, a także zwykłych oszustów i złodziei. To
głównie dzięki Niemu udało się
wyciągnąć z aresztu Pana Andrzeja, który bezpodstawnie został oskarżony o wymuszenie…
15 zł, choć rzekoma ofiara i jej
koleżanka na piśmie potwier-

dzały jego niewinność. To za
Jego sprawą udało się uwolnić
Panią Barbarę od oskarżenia
o napaść na funkcjonariusza
wydziału ruchu drogowego
wałbrzyskiej komendy policji,
który… skaleczył się podczas
próby wyrwania jej kluczyków z
samochodu. Po publikacjach na
łamach Tygodnika DB 2010, nie
tylko tymi sprawami zajmowały
się również ogólnopolskie stacje telewizyjne, gazety i portale.
Ale Pan Janusz pomagał
także w innym zakresie, między
innymi matce niepełnospraw-

nego dziecka, którą usiłowano
pozbawić mieszkania socjalnego; mieszkańcom Wałbrzycha
i kuracjuszom ze Szczawna
– Zdroju, którzy borykali się
z bezprawnymi działaniami
straży miejskiej; czy rodzinie
bezdomnego wałbrzyszanina,
którego policjanci wywieźli do
lasu, gdzie zmarł z powodu wychłodzenia organizmu. Wymienienie wszystkich interwencji i
osób, które otrzymały od Pana
Janusza bezinteresowną pomoc, wymagałoby stworzenia
szczegółowego katalogu, ale
REKLAMA

każdy może sam odnaleźć ich
zapis, wpisując Janusz Bartkiewicz w wyszukiwarce w portalu
https://db2010.pl/. Tam pojawi
się obszerna lista felietonów,
które Pan Janusz publikował
na łamach Tygodnika DB 2010.
Jednak najwięcej z nich
dotyczyło spraw związanych
z działaniami policji i wymiaru
sprawiedliwości. I nie ma w tym
nic dziwnego, wszak Janusz
Bartkiewicz jest emerytowanym oficerem policji (który kierował Wydziałem Kryminalnym
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Wałbrzychu) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji we
Wrocławiu. Wyjątkowe poczucie prawa oraz sprawiedliwości
sprawiało, że pod Jego lupę
trafiały sprawy bieżące, jak np.
śmiertelne pobicie w wałbrzyskim komisariacie Pana Piotra,
czy już zamknięte prawomocnymi wyrokami, jak np. sprawa
dwóch młodych mężczyzn skazanych za zabójstwo wałbrzyskiego antykwariusza, którzy
- zdaniem Pana Janusza - zostali
oskarżeni i ukarani za czyn, którego nie popełnili, podobnie jak
Pan Wojciech, wciąż odsiadujący wyrok 25 lat więzienia. Sporo
miejsca poświęcał także niepra-

widłowościom w funkcjonowaniu policji, a o zaufaniu, jakim
darzą go funkcjonariusze z różnych jednostek, najlepiej świadczy to, że bezpośrednio informują Go o tym, co - ich zdaniem
– jest niezgodne z policyjnymi
standardami oraz prawem.
Jednym z ulubionych tematów, które Janusz Bartkiewicz
poruszał w swoich felietonach
na łamach Tygodnika DB 2010,
była polityka. Ta krajowa, jak i
międzynarodowa. Podkreślał
swoje przywiązanie do lewicowych wartości, co nie przeszkadzało mu krytycznie oceniać
działań polityków nie tylko
prawicowych, ale także lewicowych. Był srogim recenzentem działań wszelkiej władzy,
od tej osiedlowej poczynając,
na najważniejszych osobach
w państwie i świecie kończąc.
Poruszały Go również sprawy
przyziemne, jak na przykład
koszenie latem trawników w
miejscach publicznych, złe parkowanie samochodów na publicznych drogach, ale także te
poważniejsze, jak np. problemy
z dostępem do służby zdrowia,
czy tragiczna sytuacja uchodźców z krajów arabskich na polsko – białoruskim pograniczu.

Janusz Bartkiewicz lubił wdawać się w polemikę z innymi
felietonistami, a także z Czytelnikami, którzy odnosili się do Jego
felietonów. W swoich publikacjach szedł pod prąd, doszukując się prawdy tam, gdzie inni
nie umieli lub nie chcieli jej zauważyć. Zawsze był sobą, wierny
swoim przekonaniom, których
zaciekle bronił. I był za to bezpardonowo atakowany przez politycznych adwersarzy. Rzadko
zdarzało Mu się popełnić jakiś
błąd, ale nie miał problemu, by
go sprostować i przeprosić. Często Jego opinie i poglądy były
sprzeczne z moimi, ale nie miało
to wpływu na decyzję o ich publikacji na łamach Tygodnika DB
2010, ponieważ od samego początku zależało mi na tym, aby
gazeta i portal internetowy były
miejscem wymiany myśli i opinii
z różnych stron i środowisk.
Za to wszystko jeszcze raz Januszowi Bartkiewiczowi serdecznie dziękuję. I – jak zwykł mawiać
sam Pan Janusz – stawiam dolary
przeciwko orzechom, że znajdą
się jeszcze takie tematy, które będzie chciał (a nawet musiał) poruszyć na łamach Tygodnika DB
2010 i portalu db2010.pl.
Robert Radczak
REKLAMA

Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny,
smacznego święconego w gronie bliskich
oraz aby nastrój tych świąt
utrwalił się w Waszych sercach
i pozostał w poświątecznej codzienności
życzą
Pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu
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Prawo w pigułce:
podział majątku – udziały i akcje w spółkach
Życie gospodarcze toczy
się swoimi torami. Bez względu na to, czy właśnie zawieramy związek małżeński, czy
też rozwodzimy się, a następnie dokonujemy podziału
majątku wspólnego. Podział
majątku rodzi konieczność
ustalenia jakie składniki
materialne wchodzą w jego
skład. Nie ma problemu, jeżeli jeden ze współmałżonków nabył udziały lub akcje
będąc stanu wolnego. W takiej sytuacji udziały lub akcje
stanowią majątek odrębny
tego małżonka, który jest ich
właścicielem.
Często jednak zdarza się, że
udziały w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością nabywa
jeden ze współmałżonków
w trakcie trwania wspólności
ustawowej małżeńskiej. W takiej sytuacji możemy mieć do
czynienia z dwoma stanami
prawnymi. Małżonek może
nabyć udziały za środki finansowe stanowiące jego majątek odrębny i wówczas jest on
wyłącznym właścicielem tych
udziałów. Jednakże małżonek
może nabyć także udziały ze
środków finansowych stanowiących majątek wspólny. W
takiej sytuacji udziały wchodzą
w skład tego majątku wspólnego. Dzieje się tak nawet, jeżeli
na umowie kupna udziałów
figurował będzie jeden z małżonków i tylko jego podpis

znajdzie się na tej umowie. Co
istotne, w rejestrze sądowym,
w którym spółka z o.o. jest
lub ma zostać wpisana, jako
udziałowiec, z określeniem
ilości udziałów i ich wartości
nominalnej, zostanie wpisany
ten małżonek, który udziały zakupił. Zapis ten nie oznacza, że
jest on jedynym właścicielem
tych udziałów. Jeżeli udziały
zostały nabyte ze środków z
majątku wspólnego, to oboje
małżonkowie będą współwłaścicielami tych udziałów.
W wyniku podziału majątku wspólnego udziały mogą
być podzielone na kilka sposobów. 1) Każdy współmałżonek
otrzyma taką samą ilość udziałów. Każdy z małżonków stanie się wówczas udziałowcem
spółki, ze wszystkimi prawami
i obowiązkami z tego wynikającymi. 2) Możliwy też jest
podział nierówny tzn. jeden z
małżonków otrzyma większą
liczbę udziałów niż drugi. Gdy
dojdzie do takiego podziału,
to małżonek, który otrzymał
więcej udziałów zobowiązany
będzie do dopłaty finansowej na rzecz tego drugiego
małżonka. 3) Udziały zostaną
przyznane wyłącznie jednemu z małżonków. Wówczas
małżonek, któremu przyznano
udziały, będzie zobowiązany
do dopłaty finansowej na rzecz
tego drugiego małżonka. 4)
Dokonana zostanie sprzedaż

udziałów i podział środków
uzyskanych z ich sprzedaży
między małżonkami. Sprzedaż taka będzie możliwa, gdy
umożliwia ją umowa spółki.
W umowie spółki można bowiem ograniczyć lub nawet
wyłączyć wstąpienie do spółki
współmałżonka w przypadku,
gdy udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.
W takim przypadku pozostaje
możliwość przyznania własności udziałów jednemu małżonkowi, który już jest wpisany,
jako udziałowiec spółki, z obo-
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wiązkiem dopłaty
na rzecz drugiego
małżonka.
Przy dokonywaniu rozliczeń związanych z udziałami
nie jest brana pod
uwagę wartość nominalna udziałów
wynikająca z wpisów w rejestrze.
Wartość udziałów, o
ile nie ma zgodności
pomiędzy małżonkami w tym zakresie, jest wyceniana
przez biegłego powołanego przez sąd.
Przy takiej wycenie
biegły bierze pod
uwagę wszystkie aktywa i pasywa spółki, cały jej majątek, a
także osiągane wyniki finansowe. W większości
wypadków, o ile jest to spółka
funkcjonująca na rynku, wartości te będą większe od wartości
nominalnej udziałów.
Podobne zasady, ogólnie
rzecz ujmując, dotyczą podziału związanego z posiadanymi przez małżonków,
akcjami spółki akcyjnej. Także
i w tym wypadku możliwości
sposobów podziału mogą być
ograniczone zapisami umowy
spółki.

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą właściciele i pracownicy

Serwisu Samochodowego
Goliat w Wałbrzychu

Przedświąteczna
integracja

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA

Mieszkańcy Wałbrzycha
mieli okazję poznać polskie
i ukraińskie tradycje wielkanocne.
- Na placu Magistrackim
w Wałbrzychu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych,
Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin
Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu,
wraz z ukraińskimi rodzinami
mieszkającymi w szkole, przygotowali stoiska, na których
można było polukrować babeczki wielkanocne, stworzyć
pisankę, ozdobić ciasteczka
lub pomalować jaja z masy

solnej. Wypieki przygotowali
uczniowie szkoły branżowej
oraz przysposabiającej. Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej oraz wiceprezydent
miasta Sylwia Bielawska zainicjowali wpisy na kartkę z
życzeniami świątecznymi od
mieszkańców
Wałbrzycha,
która została wywieszona w
ratuszu miejskim. Goście z
Ukrainy przygotowali piękne
wypieki babeczki i kolorowe
ciasteczka oraz przygotowali
krótki występ artystyczny –
relacjonuje Ilona Zalejska z
Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu.
(RED)
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OM Finanse, czyli kredytowe
wsparcie dla każdego
Przed nami Wielkanoc, a potem majówka, komunie i wakacje,
czyli okres dużych wydatków. Co
zrobić, gdy domowy budżet nie
nadąża za potrzebami rodziny? –
Zapraszam do biura OM Finanse
przy ul. Rycerskiej 9 w Wałbrzychu. Postaramy się pomóc, dobierając odpowiedni kredyt lub
pożyczkę – mówi Pani Magdalena,
która zajmuje się doradztwem
kredytowym.
- W naszej bogatej ofercie są: kredyty gotówkowe oraz kredyty konsolidacyjne, a także pożyczki bez BIK,
dla osób z zajęciami komorniczymi, z
zaległościami w spłacaniu zobowiązań, które są przyznawane także na
oświadczenie o dochodach. Najlepiej odwiedzić nasze biuro przy ulicy
Rycerskiej 9 w centrum Wałbrzycha,
by poznać najlepszą ofertę na rynku. Można także skontaktować się
telefonicznie, dzwoniąc pod numer
575 194 115 albo za pośrednictwem
poczty elektronicznej: omfinanse@
gmail.com – dodaje Pani Magdalena.
W ostatnim okresie szczególnym
zainteresowaniem cieszą się kredyty
konsolidacyjne. Z czego wynika ich
popularność?

– Mówiąc w skrócie: konsolidacja polega na połączeniu kilku
kredytów w jeden. W ten sposób
można spłacić dwa, trzy lub więcej
kredytów. Dzięki temu możemy
zmniejszyć miesięczną ratę, a przy
okazji dobrać jeszcze dodatkową
gotówkę. Sama procedura też jest
prosta: po przeprowadzeniu wywiadu z klientem, wprowadzamy
jego dane do systemu, żeby sprawdzić jego zobowiązania i dobrać
dla niego jak najlepszą ofertę. A na
wysokość kredytu i raty wpływ ma
wiele czynników: wiek kredytobiorcy, miejsce zatrudnienia, wysokość
dochodów, historia kredytowa, a
także stan cywilny. Dlatego nasz
doradca, w oparciu o swoją wiedzę
oraz doświadczenie, umie wykorzystać wszystkie atuty kredytobiorcy,
żeby oferta dla niego była optymalna. Z tych właśnie powodów warto
odwiedzić nasze biuro lub skontaktować się z nami za pośrednictwem
telefonu lub poczty elektronicznej.
Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
– zachęca Pani Magdalena z OM
Finanse.
(TS)

Trwa głosowanie w Funduszu Toyoty
Do 24 kwietnia mieszkańcy
Aglomeracji Wałbrzyskiej na stronie https://fundusztoyoty.pl/glosowanie/ mogą wybierać projekty,
które zostaną dofinansowane w
konkursie grantowym Fundusz
Toyoty – dobre pomysły zmieniają
nasz świat.
Komisja konkursowa Fundusz Toyoty wybrała projekty, które utworzyły listę rankingową. W II etapie,
na stronie https://fundusztoyoty.
pl/glosowanie/ trwa głosowanie na
zakwalifikowane projekty, które będzie trwało do 24 kwietnia (do godz.
23.59.59). Dofinansowanie otrzymają
projekty, które uzyskają największą
liczbę punktów w I i II etapie konkursu. Oto lista 9 projektów z Aglomeracji
Wałbrzyskiej, na które będzie można
głosować:

newrowego dla rowerów oraz mini
tor przeszkód dla rowerzystów;
zakup farby, znaków drogowych,
malowanie placu manewrowego.
• MKS Karolina Jaworzyna Śląska Edukacja na rowerze: zakup stojaka na rowery oraz stacji do naprawy rowerów (stadion); organizacja
konkursu dla rowerzystów, nagrody.
• Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku - Budowa boiska sportowego
w Golińsku: budowa boiska wielofunkcyjnego; zakup i montaż trybun, zamontowanie słupków wraz
z osłonami do mocowania siatki do
gry w siatkówkę, wysypanie piasku, zamontowanie lampy solarnej
celem oświetlenia boiska.

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
w Boguszowie-Gorcach - Kolczasty
zakątek - o jeżu nie tylko na papierze: zagospodarowanie zielonego
terenu poprzez stworzenie miejsc
siedliskowych i lęgowych dla jeży
oraz strefy aktywnego relaksu;
montaż domków dla jeży, zainstalowanie kamer, montaż ławek oraz
stołu do tenisa, stołu do gry w szachy.

• Przedszkole Samorządowe „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej
- Przedszkolaki znają przepisy ruchu drogowego: utworzenie Mini
Miasteczka ruchu drogowego na
placu przedszkolnym w pobliżu
przedszkola; zakup mat gumowych imitujące drogę, zakup kompletu znaków drogowych, zakup
sygnalizacji świetlnej, hulajnóg,
rowerów, kasków.

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Wałbrzychu - Miasteczko Ruchu
Drogowego - stworzenie placu ma-

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Boguszowie-Gorcach - Naukowy
Plac Zabaw przy PSP nr 1: utworze-

nie naukowego mini placu zabaw,
wyposażonego w urządzenia edukacyjne; zakup i montaż urządzeń
naukowych do edukacji: koło
optyczne, głuchy telefon, eko - memory + zasadzenie 100 krzewów.
• SP nr 1 w Świdnicy - EKOlogicznie,
EKOnomicznie, kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach: utworzenie
ogólnodostępnego „miasteczka
rowerowego” i zielonej oazy - miejsca, gdzie uczniowie będą mogli
odpocząć w cieniu, zjeść śniadanie; wymalowanie tras i znaków
miasteczka rowerowego.
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju - Horti Ogród: ogród
sensoryczny dla osób starszych;
usługa wykonania i wyposażenia
ogrodu, zakup elementów wyposażenia.
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Wałbrzychu - Rusz ciało i mózg! gry stolikowe pod chmurką: zakup
i montaż stołów do gry w tenisa
stołowego, piłkarzyki, szachy; zakup i montaż elementów wyposażenia.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie funduszu www.FunduszToyoty.pl, na której umieszone
są między innymi filmy prezentujące
fundusz, interaktywna mapa realizacji
projektów z poprzednich edycji.
(GK)
REKLAMA
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Wesołego Alleluja!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia: dużo zdrowia, radości
i spokoju. W tym wyjątkowym czasie
optymizmu na lepsze jutro.
Andrzej Lipiński

Burmistrz Mieroszowa
wraz z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie

Violetta Kopka

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Mieroszowa
wraz z radnymi

Koncert charytatywny Czarnoborskie palmy
dla Ukrainy

9 700 zł - taką kwotę udało
się uzyskać dzięki licytacjom
obrazów oraz sprzedaży
ciast i przysmaków kuchni
ukraińskiej podczas koncertu charytatywnego w Bibliotece + Centrum Kultury w
Czarnym Borze.
- Kwota nie jest jeszcze
ostateczna, bo nadal wpływają środki od lokalnych przedsiębiorców na konto Fundacji
Czerwona Linia, która działa
na rzecz uchodźców z Ukrainy
– mówi Katarzyna Bernaś, dyrektor Biblioteki + Centrum
Kultury w Czarnym Borze. - Niedzielne popołudnie w Czarnym
Borze upłynęło nam w barwach
błękitno – niebieskich. Mury
B+CK wypełniły się po brzegi
publicznością oraz pięknym i
wzruszającym śpiewem. Pod-

czas koncertu zaprezentowały
się Grzędowanki, a także artyści
z Ukrainy - kobiety i dzieci, które właśnie w naszych okolicach
znalazły schronienie przed wojną. Swoimi melodiami przenieśli wszystkich uczestników
koncertu do utęsknionego kraju – ukochanej Ukrainy. Panie
nie tylko śpiewem pokazały
nam kawałek swojego kraju,
ale też pysznościami, które z
sercem przygotowały na niedzielny kiermasz. Był to czas
wzruszeń, refleksji, podziękowań i wdzięczności. Każdy, kto
pojawił się na koncercie, oddał
kawałek swojego serca na rzecz
tych wszystkich osób, które
dziś potrzebują naszej pomocy.
Dziękujemy każdemu za obecność.
(KB)

Tradycyjne formy, okazałe rozmiary, cała feeria barw
oraz naturalne materiały,
czyli gałązki wierzbowe, żarnowiec, bukszpan, suszone
zioła i kwiaty – tak prezentują się rokrocznie konkursowe palmy wielkanocne w
Gminie Czarny Bór. Konkurs
rozstrzygnięty został tradycyjnie - w niedzielę palmową
w czarnoborskim kościele.
W imieniu fundatorów nagród: księdza Ryszarda Pity, Proboszcza Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz Wójta
Gminy Czarny Bór, Adama Góreckiego- wyboru najpiękniejszej palmy podjęli się: Dorota
Skibska - zastępca wójta, Renata

Bocheńska – zastępca dyrektora
Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Anna Kożuch z Rady Parafialnej. A było w
czym wybierać! Królowały palmy
bogato zdobione bukszpanem i
wymyślnymi kwiatami z krepiny.
Wszystkie piękne, a niektóre
sięgające niemal sufitu – jurorzy
mieli więc twardy orzech do zgryzienia. Oglądając palmy, oceniający zwracali uwagę nie tylko na
tradycyjne formy zdobienia oraz
technikę wykonania, ale także na
użyte materiały – wysoko oceniane były tylko te palmy, wykonane
z dobrodziejstw natury. Liczyły
się również pomysłowość i inwencja twórcza autorów. A było
o co walczyć, gdyż na laureatów

W Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną nagrodzeni zostali:
w kategorii dzieci szkolne:
I miejsce i nagroda w kwocie 500 zł - Przedszkole w Czarnym Borze GZS-P
II miejsce i bon o wartości 300 zł - Klasa „I c” GZS-P
III miejsce i bon o wartości 200 zł - Edukacja wczesnoszkolna GZS-P
nagroda za udział (nagroda książkowa) - klasy „IV-VIII” GZS-P
w kategorii indywidualnej:
I miejsce i nagroda w kwocie 500 zł - Anna Łękawska
II miejsce i bon o wartości 300 zł - Irena i Mieczysław Rusnarczyk
w kategorii instytucje:
I miejsce i nagroda w kwocie 500 zł - OSP Czarny Bór - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
II miejsce i bon o wartości 300 zł - Stowarzyszenie „Atrakcyjni”
III miejsce i bon o wartości 200 zł - KGW oraz Sołectwo Czarny Bór
III miejsce i bon o wartości 200 zł - Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
ngroda za udział (nagroda książkowa) - Sołectwo Jaczków.

czekały atrakcyjne nagrody pieniężne.
Wójt Adam Górecki – gratulując wszystkim uczestnikom
konkursu – podkreślał, jak ważne
dla lokalnej społeczności jest kultywowanie pięknej tradycji tworzenia palm wielkanocnych oraz
nie krył dumy, że dzieła uczestników każdego roku prezentują się
tak wyjątkowo okazale. Zauważył
ponadto, że w tym roku wielu autorów palm, w geście solidarności
z Ukrainą, w konkursowe prace
wplotło barwy narodowe Ukrainy.
(KB)
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Pomoc
dla uchodźców
Nadal trwa zbiórka darów
dla uchodźców z Ukrainy
przebywających w Świebodzicach. Pomoc jest kierowana
do konkretnych osób według
ich potrzeb. Bieżące zapotrzebowanie publikuje na swoich
stronach OPS Świebodzice,
a także członkowie grupy na
portalu Facebook Świebodzice dla Ukrainy. W związku z
wyłączeniem punktu zbiórki
w OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
wszelkie dary dla obywateli
Ukrainy (poza odzieżą) należy kierować wyłącznie do
Miejskiego Domu Kultury w
Świebodzicach (ul. Wolności
13, poniedziałek- czwartek w
godz. 8.00-20.00, piątek 8.0016.00) lub do Klubu Senior + w
Świebodzicach (Osiedle Sudeckie 10, poniedziałek-piątek w
godz. 8.30-12.30). W przypadku
przekazania możliwości darów
wyłącznie w weekend, należy
kontaktować się z Kierownikiem Klubu Senior +, pod numerem telefonu 502 336 252.
Odzież należy kierować do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (ul. Piłsudskiego 28, w
poniedziałki i czwartki, w godz.
10.30-12.00).
(RED)

Mieroszowski jarmark

Mieroszowskie Centrum
Kultury zorganizowało jarmark wielkanocny w mieroszowskim Rynku.
- Frekwencja, atmosfera i
pogoda dopisały. Dziękujemy
za występ Zespołowi Irysy oraz
Wiktorii Wacław, a za przygotowanie pysznego jedzenia
Kuchni Domowej. Serdeczne
podziękowania za wykonanie
piosenki i tradycyjnej ukra-

ińskiej zupy Szczia Viktoriu
Yurchenko. Dziękujemy także
wszystkim wystawcom rękodzieła, producentom, uczestnikom konkursów, mieszkańcom
oraz naszym gościom z Mezimesti, którymi byli Jiřì Sadìlek
i Ivana Ptačkova za pyszny
mazanec – podkreślają organizatorzy z Mieroszowskiego
Centrum Kultury.
(RED)

Ekologiczne
dzieciaki
Uczniowie klasy IIIa z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Walimiu zakończyli projekt
„Ekoeksperymentarium”,
mający na celu rozwijanie
dobrych praktyk ekologicznych u dzieci. Dzieci dowiedziały się jak świadomie robić
zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej
codzienne czynności. Twórcy
sięgnęli po proste komunikaty i
działania, które miały przełożenie na codzienność każdego z
nas. Gra online to cykl ekozajęć,
które można było zrealizować
w domu lub w szkole. W wirtualnym domu uczniowie odwiedzali cztery pomieszczenia,
a także wybierali się na spacer
po lesie. Zadaniem graczy było
rozwiązanie zagadek, które
pozwalały zrozumieć m.in. na
czym polega oszczędzanie
energii i wody, czy prawidłowe
segregowanie odpadów. Każde pomieszczenie to pół godziny zabaw i łamigłówek. Projekt
został opracowany zgodnie z
podstawą programową edukacji przyrodniczej i był dostępny
dla każdego.
(AM)

Przeprowadzka
OSP Mieroszów

- Rozpoczęła się przeprowadzka Ochotniczej Straży Pożarnej Mieroszów
do nowej remizy przy ulicy Żeromskiego w Mieroszowie. Oficjalne
otwarcie tej jednostki zostało zaplanowane na 13 maja 2022 r. To kolejny
ważny aspekt wzmacniający bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Dziękujemy za wsparcie tej inwestycji ministrowi Michałowi
Dworczykowi – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)
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Zdrowych, pełnych spokoju i nadziei
Świąt Wielkanocnych.
Wiosennego optymizmu, wiary w lepsze jutro
i radosnych chwil z najbliższymi.
Wesołego Alleluja!
życzą
Mirosław Lech

Wójt Gminy Stare Bogaczowice
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

Aneta Rajca

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice
wraz z Radnymi Rady Gminy

REKLAMA

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary,
nadziei i miłości
życzą
Maja Drapich

Leszek Orpel

Przewodnicząca
Rady Miasta
Jedliny-Zdroju z radnymi

Burmistrz JedIiny – Zdroju
z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju
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Roman Gileta: górnik, poeta, literat,
smakosz życia ciągle w drodze…
„Wyrwane z życiorysu” to
powieść wałbrzyszanina Romana Gilety, która ukazała
się drukiem w 2021 roku. O
autorze i jego dziele na łamach Tygodnika DB 2010 pisze dr Ryszard Bełdzikowski.
Roman Gileta to postać nadal wytrwale aktywna w wałbrzyskim środowisku literackim. W 1974 r. zadebiutował
w „Nowym Wyrazie” w wieku
25 lat. Tak rozpoczął osobistą
przygodę z ekwilibrystyką słowa, tworzenia wersetu i zdania
wyrażającego refleksje, uczucia, gniew. Tak, czyli w życiowym i literackim boju, kształtował się Gileta – poeta, prozaik,
dziennikarz i… wielbiciel piwa.
Jego utwory były publikowane
w krajowych wydawnictwach,
m.in. w „Regionach”, „Poezji”,
„Odrze”, „Tygodniku Literackim”, „Kulturze”, „Życiu Literackim”, również w „Kulturze Dolnośląskiej”, „Prezentacjach”,
„Pulsie”, „Znakach Wyobraźni”.
W 1976 r. ukazał się Jego
pierwszy tomik poetycki „Fak-

ty”, a wówczas pracował jako
górnik- ratownik. Niebawem
założył i rozwinął w Wałbrzychu Korespondencyjny Klub
Młodych Pisarzy. W tej sytuacji
początkujący poeta i górnik Gileta poznał Dworzec Centralny
w Warszawie i Zarząd Główny
KKMP na ul. Smolnej. Bywał
chętnie w Klubie Dziennikarza
na ul Foksal. Piwo, setka i galaretka… warszawskie ploteczki,
kto z kim i dlaczego? Po takich
radościach w stolicy, został koneserem uciech w wałbrzyskiej
„Polonii” (plac Grunwaldzki) i
„Night Klubie” w „zetemesie”
w gmachu (dawno zniwelowanym) przy ul. Mickiewicza.
W latach 70 ub. wieku i
nieco później, w Wałbrzychu
takim kultowym miejscem
dla poetów, literatów i osób z
inwencją kulturotwórczą był
Klub Nauczyciela prowadzony
przez Janusza Szymalę. To było
miejsce spotkań ludzi aktywnych społecznie, kreatywnych
zawodowo. Zasiadali tu wieczorową porą dziennikarze,

m.in. Marek Malinowski, Zbigniew Mosingiewicz – szachista pasjonat, Joanna Kasprzak
i Krystyna Smerd - miłe Panie
Redaktorki, Leszek Gadzina kulturotwórczy urzędnik, czyli
elegancki Pan z Muszką. W tym
kręgu towarzyskim pojawiali
się też Stanisław Zydlik i Ryszard Ratajczak (historyk sztuki) – reprezentanci Muzeum
Miasta Wałbrzycha. Plastycy
Kazimierz Starościak i Eugeniusz Kiszczak twórczo dyskutowali z sobą i słuchaczami o
walorach edukacyjnych uprawianej sztuki. Filharmonikom,
m.in. J. Wiłkomirskiemu i T.
Rupocińskiemu było „po drodze” wstąpić do tej kultowej
„przystani” ludzi twórczych.
Olga Tokarczuk też tu utrwaliła
się w pamięci wielu bywalcom
tego miejsca, a zwłaszcza miłośnikom literatury, poezji. Nauczycielka historii i poetka Jadwiga Echaust, z nauczycielem
języka angielskiego Henrykiem
Królem, stworzyli w klubie Koło
Twórczości Literackiej. W kluREKLAMA

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
sk³adamy serdeczne ¿yczenia,
abyœmy wszyscy ten wyj¹tkowy czas
prze¿yli przede wszystkim w zdrowiu.
Oby chwile, które nios¹ odrodzenie,
nape³ni³y nas otuch¹ i pokojem,
da³y si³ê w pokonywaniu trudnoœci
i pozwoli³y z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Zuzanna Bodurka

Adam Hausman

Przewodnicz¹ca

Wójt Gminy Walim

Rady Gminy Walim

z pracownikami

z radnymi

Urzêdu Gminy Walim

bie działał amatorski teatr poezji Et Cetera, który prowadził
przez pewien czas H. Król (ksywa „Manson”). W 1976 r. w Wałbrzychu powołano klub literacki (jako filię Związku Literatów
Polskich). Pierwszym prezesem
był Włodzimierz Piotrowski
– poeta i prozaik. Natomiast
prezesem honorowym Marian
Jachimowicz – wówczas ceniony prozaik, poeta znany w środowiskach twórczych w Polsce
i daleko dalej.
Roman Gileta w takiej
konwencji wspomnieniowej
i poetyckiej, osobistej, nieco
plotkarskiej formule relacyjnej przedstawia rodzinne,
towarzyskie, zwłaszcza swoje
i też innych osób literackie,
kulturotwórcze inicjatywy i
dokonania, zwłaszcza w Wałbrzychu, Kłodzku, a także nieco o Świdnicy, w najnowszej
obszernej publikacji. Pisze o
sobie, rodzinnych, wojennych i
powojennych losach rodziców
w Malborku - tam w krzyżackiej twierdzy urodził się Roman
Gileta. Edukację szkolną rozpoczął w wałbrzyskiej przemysłowej metropolii
i społecznej różnorodność,
którą poznawał, dorastając do
pełnoletności w obszarze dawnej ul. 22 Lipca, ulic i placów
Nowego Miasta.
W 1980 r. R. Gileta, poetycką publikacją „Trzy twarze”,
przypomniał się wałbrzyskim
miłośnikom słowa sugestywnego i barwnego. W latach
80-tych ub. wieku umocnił
swoją pozycje regionalnego
poety i prozaika tomikami „Za
płotem”, „Nokturn domowy”
oraz „Obudzić ciszę”. W dekadzie lat 90-tych XX wieku był
środowiskowo akceptowanym
literackim twórcą nie tylko w
Wałbrzychu. Używając języka
Gilety przypomnę, że ”załapał
się” wówczas na nagrodę wojewody wałbrzyskiego. Prezydent Wałbrzycha i Starosta Powiatu Wałbrzyskiego również
satysfakcjonowali tego literata
i działacza w sferze kultury. Na
początku latach 80-tych ubiegłego wieku był znany bardziej
w Kłodzku i też w świdnickim
gronie organizatorów wielu
publicznych inicjatyw poetyckich. Zbliżenie twórcze, przyjaźń Gilety ze środowiskiem
literackim w Kłodzku to dar
losu dla Romana… Janka Krasickiego! O co tu chodzi? Zastosowałem w prezentowaniu tej

informacji metodologię (kpiarską wobec faktów) często stosowaną przez prozaika Giletę
w najnowszym jego dziele. Ale
ten rodzaj twórczości, wspieranej też wulgarnym slangiem,
niestety cieszy wielu czytelników.
Ta publikacja w literackiej
konwencji Autora prezentuje
jego życiowe, rodzinne i osobiste ślady, w formule radości,
niepowodzeń i marzeń. Górnik, poeta, Roman Gileta w
marcu 1977 r. w kawiarni „Turystyczna” na Placu Tuwima
wysłuchał pięknej opowieści
Andrzeja Bednarka - działacza
Zarządu Wojewódzkiego ZSMP
w Wałbrzychu o wielkiej szansie szybkiego materialnego
polepszenia rodzinnego życia.
Ta kapitalistyczna wizja, czyli
marzenia o godniejszej własnej
przyszłości, połączyła 5 młodych rodzin w młodzieńczym
zapale pracy dla takiego życiowego sukcesu. Władze państwowe wówczas wspierały finansowo takie inicjatywy ludzi
młodych. Ten zespół rodzinny
wałbrzyskich marzycieli utworzył Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną im. Janka Krasickiego w Kątach Bystrzyckich koło
Lądka – Zdroju. Pisała o nich
„Trybuna Wałbrzyska”, prasa
wojewódzka i centralna. Odwiedzali dziennikarze z Warszawy, Wrocławia. Z Wałbrzycha w
1979 r. przybyli redaktorzy Stanisław Kot i Zbigniew Zalewski,
którzy radośnie przedstawili
sukcesy rolniczej spółdzielni i
entuzjazm pracy jej członków.
„Zaczął się najazd dziennikarzy
z „Nowej Wsi”, „Radaru”, „Walki
Młodych”, „Gazety Robotniczej”, miesięcznika „Odra”. (…).
Na jeden z reportaży przyjechał Michał Ogórek, dziś zna-

ny dziennikarz. Przyjechał z
Warszawy pociągiem. Wtedy
jeszcze kursował jeden wagon
w zestawie warszawskim do
Lądka Zdroju i dalej do Stronia
Śląskiego. Po Michała na dworzec w Lądku wyjechał osobiście prezes Andrzej Bednarek,
samochodem UAZ. Dzień cały
spędził w Kątach. Został przywitany po „kątecku”, zgodnie
ze zwyczajem spółdzielców.”
Do tej rolniczej spółdzielni
produkcyjnej przybywali różni
goście m.in. delegacja Zarządu Głównego Związku Socjalistyczne Młodzieży Polski z Warszawy z oficjalna wizytą pod
przewodnictwem
wiceprzewodniczącego Jerzego Szmajdzińskiego (późniejszy minister
obrony i wicemarszałek Sejmu,
który zginął w katastrofie smoleńskiej) ze Stanisławem Turko
i Andrzejem Żmudą (redaktorem „Okolic”). Gileta rolnik,
wiceprezes spółdzielni, jednocześnie mocno angażował się
w literackie inicjatywy w Lądku
Zdroju, Międzygórzu i Kłodzku.
Był górnikiem, rolnikiem ale…
w jego osobowości już dominowała pasja interpretowania
rzeczywistości społecznej, towarzyskiej, różnych osobistych
doświadczeń własną poetycką i literacką refleksją. Gileta i
spółdzielcy jednak po 3 latach
rolniczo
-administracyjnych
doświadczeń, zdecydowali się
na procedurę likwidacji swojej
spółdzielni rolniczej. Wrócili
do rzeczywistości, wtedy wykreowanej przez stan wojenny.
Natomiast wiceprezes Gileta
przez 3 lata, czyli do 1983 r.
prowadził likwidację majątku spółdzielni z pozytywnym
efektem.
Ciąg dalszy za tydzień.
Ryszard Bełdzikowski

DB2010

Czwartek, 14 kwietnia 2022 r.
www.db2010.pl

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

Profesjonalny
montaż
nawiewników
do okien PCV.
Tel. 508 39 38 35.
USŁUGI
(1) Usługi budowlane: malowanie, tynkowanie, panele, płytki,
łazienki, remonty mieszkań.
Działalność jednoosobowa. Tel.
666 201 604
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie - w
najlepszej cenie i w najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533

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

SKUP AUT

KUPIĘ
KAŻDE
MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ

ORAZ MOTOCYKLI.

TEL. 723 453 267

TEL: 696-473-695

mentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
3 pokoje. Pierwsze piętro do remontu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł
Kupię mieszkanie w Wałbrzychu
ewentualnie powiat wałbrzyski
–parter lub I piętro w cenie do 120
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
210 tys.zł
Sprzedam działkę zabudowaną
(remiza strażacka) o pow. 1200m2
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne 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-

ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045

czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

ul. Słowackiego 8

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,

Kupiê zegarki

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

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie
Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Jedlina-Zdrój

BIURO:

KUPIĘ
(3) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel.
604-574-501.

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

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

i inne...

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
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że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został
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wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania

Redakcja i biuro ogłoszeń

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność

ul. Wysockiego 27,

Gminy Lubawka. Wykaz nr 04/2022 wywiesza się na okres 21 dni.
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Mocny start
Pierwsze i czwarte
miejsce dwóch drużyn
SRS Dęby Wałbrzych
w Eliminacjach Mistrzostw Polski Kobiet
i Mężczyzn w Petanque
to świetne otwarcie sezonu gry w bule.
- W weekend, zawodnicy SRS Dęby Wałbrzych
rozpoczęli nowy sezon
gry w petanque niezwykle udanymi meczami. 10
kwietnia 2022 r., podczas
Eliminacji Mistrzostw Polski
Kobiet i Mężczyzn w Nysie,
aż dwie drużyny Dębów zakwalifikowały się do ścisłego finału, a
tym samym do Mistrzostw Polski:
Kazimierz Jacak i Kazimierz Urbaniak zajęli I miejsce, a Adam Jacak
i Łukasz Kastelik zajęli IV miejsce
– relacjonuje Beata Urbaniak, prezes SRS Dęby Wałbrzych.
Z kolei Dębowa Drużyna
Kobiet, w składzie Bogumiła
Korus i Beata Urbaniak, uplasowała się na V miejscu. A dzień
wcześniej Dęby wykazały się
prawdziwym duchem walki w
Turnieju o Puchar Sokoła we
Wrocławiu.

Porażka
na zakończenie

- Na 56 startujących drużyn,
aż trzy zespoły Dębów zakwalifikowały się do fazy play off:
Mirosław Kaszubowski i Mirosław Kaczuga (z pięcioma
wygranymi meczami); Beata
Urbaniak i Kazimierz Urbaniak
(z czterema wygranymi meczami) oraz Kazimierz Jacak i
Adam Jacak (z trzema wygranymi). Ostatecznie, to Kazimierzowi i Adamowi Jacakom
udało się dojść do ścisłego finału i zająć w nim III miejsce –
wylicza prezes klubu.

KP Chełmiec Wałbrzych
przegrał z Ikarem Legnica
0:3 (21:25, 15:25, 22:25) w
meczu kończącym sezon II
ligi siatkarzy. Wałbrzyszanie
zajęli 7 miejsce w 3 grupie II
ligi. - Mimo, że sezon kończymy porażką z Ikarem Legnica,
to po ostatnim meczu wszyscy
byli wygranymi. Święto siatkówki i licznie zgromadzona
publiczność, strefa małego kibica, debiuty w II lidze naszych
finalistów mistrzostw Polski juniorów młodszych. Dziękujemy
wszystkim, którzy razem z nami
serwowali pozytywne emocje
w sezonie 2021/22: sponsorom,
partnerom, kibicom, wreszcie
zawodnikom i trenerom. Na
podsumowanie
rozgrywek
przyjdzie jeszcze czas, ale podczas ostatniego meczu sezonu
w hali Aqua Zdrój wspólnie z
UKS Kinder Volleyball pokazaliśmy, że Wałbrzych kocha
siatkówkę – mówi Fabian Kurzawiński, trener KPS Chełmiec.

(RED, fot. SRS)

(RED)

Górnik walczy o ekstraklasę
19.04.2022 r. rozpocznie
się drugi etap rozgrywek I
ligi koszykarzy, czyli faza
play off, która wyłoni najlepszą drużynę, a nagrodą dla
niej będzie awans do ekstraklasy. W I rundzie Górnik
Wałbrzych zmierzy się z AZS
AGH Kraków, a rywalizacja
na tym etapie toczy się do
trzech zwycięstw.
Po sezonie zasadniczym
zespoły z miejsc 1-8 utworzyły pary ćwierćfinałowe: Sokół
Łańcut (1 miejsce po sezonie
zasadniczym) – Dziki Warszawa (8), Górnik Wałbrzych (2) –
AZS AGH Kraków (7), Kotwica
Kołobrzeg (3) – WKK Wrocław
(6), AZS Politechnika Opole (4)
– GKS Tychy (5). Pierwsze dwa
spotkania zostaną rozegrane
na parkietach zespołów wyżej
sklasyfikowanych po sezonie
zasadniczym - 19.04.2022 r.
(wtorek) i 20.04.2022 r. (środa),
trzeci mecz I rundy play off zostanie rozegrany 23.04.2022 r.
(sobota) w hali drużyny niżej
sklasyfikowanej i jeśli żadnej
z drużyn nie uda się wygrać
trzech spotkań, to kolejny mecz

zostanie rozegrany 24.04.2022
r. (niedziela). Jeśli będzie remis,
to piąte, decydujące spotkanie
odbędzie się 27.04.2022 r. (środa), a gospodarzem ponownie
będzie zespół z wyższego miejsca po sezonie regularnym.
Pierwsze dwa spotkania
Górnik rozegra w hali Aqua
Zdrój w Wałbrzychu 19 i 20
kwietnia o godz. 19.00, a potem rywalizacja przeniesie
się do Krakowa. W sezonie
regularnym
wałbrzyszanie
dwukrotnie pewnie zwyciężyli
krakowskich akademików (w
Krakowie 91:64 oraz 90:75 w
Wałbrzychu) i są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Jej zwycięzca w półfinale
spotka się ze zwycięzcą pary
Kotwica Kołobrzeg – WKK Wrocław i na tym etapie gra toczyć
się będzie do 3 zwycięstw w
takim samym układzie spotkań
(2-2-1), czyli pierwszy dwumecz odbędzie się na parkiecie
wyżej sklasyfikowanej drużyny.
Jeśli podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego uporają
się z krakowianami, to pierwsze dwa mecze półfinałowe

rozegrają w hali Aqua Zdrój w
dniach 30 kwietnia – 1 maja,
trzecie i ewentualne czwarte
spotkanie odbędą się w hali
rywala 7 maja i ewentualnie
8 maja, a jeśli one nie wyłonią
zwycięzcy, to finalistę poznamy w decydującym starciu,
które zostanie rozegrane 11
maja w Wałbrzychu.
Przegrani półfinaliści w
dniach 14 maja i 18 maja rozegrają dwumecz o 3 miejsce w I
lidze, natomiast zwycięzcy spotkają się w wielkim finale. Do
wyłonienia mistrza I ligi, który
tym samym wywalczy awans
do ekstraklasy, potrzebne będą
3 zwycięstwa. W finale rywalizacja będzie toczyła na takich
samych zasadach, jak we wcześniejszych rundach. Pierwsze
dwa mecze zostaną rozegrane
14 i 15 maja w hali zespołu wyżej sklasyfikowanego po sezonie zasadniczym, trzeci i ewentualnie czwarty mecz odbędą
się 21 i 22 maja, a jeśli potrzebny będzie piąty mecz, to zostanie on rozegrany 25 maja u wyżej rozstawionego przeciwnika.
(RED)

