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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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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

WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

REKLAMA

Masz problemy finansowe?
Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
Na spłatę: komornika, spółdzielni, chwilówek itp.

Bez BIK, KRD, BIG

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615

kredytok.pl

REKLAMA

Kredyt do 17 000 zł na okres maksymalnie 48 miesięcy
Oferta dla nowego, jak i obecnego klienta
Wystarczy tylko dowód osobisty!
Brak opłaty przygotowawczej.

REKLAMA

OUTLET FIRMOWY CERSANIT – OPOCZNO

JUŻ OTWARTE!

Płytki ceramiczne już od 6 zł/m2!

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle

Cersanit III S.A. ul. Uczniowska 21
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00
REKLAMA

Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń
GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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Czym jest Konstytucja Biznesu i kto na niej skorzysta?
Beata
Żołnieruk

Często pisałam o tym, że
postępująca inflacja prawa
powoduje
niepotrzebny
chaos w rożnych dziedzinach naszego życia, a to z
kolei ma bardzo negatywny
wpływ na warunki w jakich
przyszło się poruszać polskim przedsiębiorcom. Stało
się jednak coś, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie
na działalność firm i co sprawiło, że wprowadzonych
zostało wiele udogodnień, o
których wcześniej mogliśmy
tylko pomarzyć. Konstytucja
Biznesu - bo o niej będzie
tutaj mowa, bez wątpienia
nie tylko znacząco poprawi
relacje biznes - administracja, ale również zawarte tam
rozwiązania - zastępujące
obowiązującą ustawę z 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej - da-

dzą nam, przedsiębiorcom,
wymierne możliwości prostszego
funkcjonowania,
poprawiając tym samym
nasze relacje z organami
administracji państwowej.
To bardzo potrzebna zmiana - przede wszystkim jakościowa - w relacjach na linii
państwo- przedsiębiorstwo.
Chciałabym dziś przybliżyć
Państwu ten jakże istotny
dla nas temat.
Zacznijmy zatem od początku. Czym jest Konstytucja Biznesu i kto na niej
skorzysta? Na Konstytucję
Biznesu składają się ustawy:
Prawo Przedsiębiorców; o
Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i
innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym
na terytorium RP; przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące

działalności gospodarczej.
Wszystkie powyższe ustawy
kryją w sobie wiele zmian,
które powstały przy udziale licznych środowisk skupiających przedstawicieli
przedsiębiorców i instytucji
zainteresowanych tworzeniem nowego prawa. Prawo
Przedsiębiorców - jako akt
nadrzędny - będzie wpływać na sposób stanowienia
oraz interpretacji i stosowania wszystkich przepisów
dotyczących
działalności
gospodarczej. To co zasługuje na podkreślenie, to
przede wszystkim zmiana relacji przedsiębiorca
- administracja w kierunku
bardziej przyjaznej i partnerskiej, a co za tym idzie
- wprowadzenie zasady
domniemania uczciwości
przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej
zasady ,,co nie jest prawem
zabronione, jest dozwolone”. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest wprowadzenie tzw. instytucji
działalności nierejestrowej,

co pozwoli wszystkim tym,
którzy działają na mniejszą skalę, uniknąć rejestracji firmy. Dotyczy to osób
osiągających przychody do
połowy minimalnego wynagrodzenia. Gdyby jednak
zechcieli otworzyć firmę,
to mogą skorzystać z ,,ulgi
na start”, a to z kolei zwolni
ich z uiszczania składek na
ubezpieczenie społeczne
przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzenia działalności.
Co ważne, nie straci się prawa do ,,małego ZUS-u”. Razem ulgowy okres zostanie
wydłużony do 2,5 roku.
Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i
ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Za jego pośrednictwem będziemy mogli
wystąpić do odpowiedziach
organów z wnioskami o
podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wnieść skargę do
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również zwrócić się
do odpowiednich organów

z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, mogących wpłynąć pozytywnie
na prawa i interesy przedsiębiorców. Wprowadzane
są także nowe rozwiązania
w zakresie zawieszania wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca osoba fizyczna będzie mógł
zawiesić swą działalność na
dowolny czas określony(nie
jak obecnie – maksymalnie
na 24 miesiące), bądź też,
jeśli uzna to za stosowne,
na czas nieokreślony. Należy też nadmienić, że Prawo
Przedsiębiorców przewiduje
możliwość zawieszenia wykonywania działalności nie
tylko przez przedsiębiorcę
niezatrudniającego pracowników, ale też przez przedsiębiorcę zatrudniającego
pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub
rodzicielskim.
Ze swojej strony zachęcam Państwa do zapoznania się z Konstytucją Biznesu
na stronie www.biznes.gov.
pl/pl/ulatwienia-dla-biz-

nesu/konstytucja-biznesu
i skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy
(www.biznes.gov.pl).
Podsumowując: dla mnie
Konstytucja Biznesu to fundament stanowiący wartość
dodaną w codziennym życiu przedsiębiorcy. Oczywiście mam pełną świadomość tego, że zmiany będą
zachodziły stopniowo i w
niektórych przypadkach ze względu na społeczną
mentalność - z ogromnym
trudem, ale nie mam wątpliwości, że przyczynią się
do wzrostu polskiej przedsiębiorczości,
ograniczenia szarej strefy, wzrostu
konkurencyjności polskiej
gospodarki i przede wszystkim do poprawy warunków
funkcjonowania firm.
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
REKLAMA

Kuchenne okazje
Nowoczesne meble kuchenne nie muszą kosztować fortuny! Profesjonalne
Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu daje możliwość
zakupu kuchni z ekspozycji
nawet za pół ceny!
– W naszym salonie prezentujemy przykładowe zestawy mebli kuchennych,
które odzwierciedlają aktualne trendy i mody, zarówno
w odniesieniu do wzornictwa,
materiałów oraz kolorystyki. A gdy pojawiają się nowe
projekty, to nasi klienci mają
możliwość zobaczyć jak na
żywo prezentują się i jak w
rzeczywistości funkcjonują
konkretne rozwiązania, które im oferujemy w trakcie
przygotowywania projektu
specjalnie dla nich. Osoby,
którym podobają się eksponowane w naszym salonie
meble, mają okazję kupić
zestawy z ekspozycji płacąc
tylko połowę ceny z katalogu – mówi Adam Krzywda,
właściciel Komfort Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu.
Firma oferuje swoim klientom różnorodne rozwiązania

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
systemów kuchennych wykonywanych pod wymiar,
współpracując między innymi z Wolsztyńską Fabryką Mebli oraz niemieckimi firmami
Nobilia i Sachsen Kuchen.
- Poza meblami z ekspozycji, nasza firma oferuje swoim
klientom mnóstwo rozwiązań
systemów kuchennych wykonywanych pod wymiar z
wykorzystaniem najwyższej
jakości komponentów oraz

sprzętu AGD do zabudowy.
Kompleksowa obsługa rozpoczyna się od pomiarów w
domu czy mieszkaniu. Potem
jest tworzenie projektu kuchni przy użyciu profesjonalnego programu CAD-kuchnie,
wykonanie mebli, montaż u
klienta, a później usługi serwisowe. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu, nasza firma
sprosta najbardziej wygórowanym wymaganiom klien-

tów, którym zapewniamy
swobodę w procesie tworzenia ich wymarzonej kuchni.
Dodatkowym atutem firmy
jest aż pięcioletnia gwarancja
udzielana na cały asortyment.
Zapraszam do Komfort Studio
Kuchenne przy ul. Długiej w
Wałbrzychu oraz do kontaktu
telefonicznego pod numerami: 74 666 03 39 i 601 77 13
57 – zachęca właściciele firmy.
(TS)

Nawiążemy współpracę z architektami,
projektantami i dekoratorami wnętrz
oraz z osobami zajmującymi się aranżacją
i wyposażeniem wnętrz, a także studentami
kierunków pokrewnych i osobami
zamierzającymi realizować się zawodowo
w tej dziedzinie.
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Prace na moście w Zagórzu idą pełną parą
W ekspresowym tempie
posuwają się prace na remontowanym obiekcie mostowym w Zagórzu Śląskim
na drodze powiatowej nr
2876D.
Wykonano montaż drugiego wzmocnienia łuku kamiennego (sklepienia) poprzez
wprowadzenie
konstrukcji
łukowej z blachy falistej, a
także wylano fundamenty
pod nową płytę pomostową.
Obecnie
przygotowywane

jest zbrojenie płyty pomostowej i wykonywane jest deskowanie (szalunki) kapy chodnikowej od strony dolnej wody.
Prace trwają nieprzerwanie w
celu jak najszybszego przywrócenia ruchu drogowego
przez most.
- Przypomnę, że - dzięki
staraniom Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego - udało się
pozyskać kolejną promesę
na dofinansowanie inwestycji
dla Powiatu Wałbrzyskiego.

VIII edycja Nordic
Walking w Sokołowsku
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego serdecznie zaprasza
na VIII Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej w
Sokołowsku.
- Impreza skierowana jest
dla wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy całymi rodzinami. Impreza odbędzie się
w niedzielę, 9 września 2018 r.
o godzinie 10.30 przy OSW Le-

śne Źródło w Sokołowsku. Zapewniamy posiłek dla uczestników, pamiątkowe medale
dla wszystkich, gry i zabawy dla
dzieci, wspólne ognisko oraz
losowanie atrakcyjnych nagród – mówią organizatorzy
VIII Festiwal Nordic Walking
Ziemi Wałbrzyskiej w Sokołowsku. Szczegóły na plakacie.
(GŁ)

Dni Powiatu
Wałbrzyskiego

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oraz Radni Rady Powiatu
Wałbrzyskiego serdecznie zapraszają na Dni Powiatu Wałbrzyskiego
i Galę Disco Polo. Impreza została zaplanowana na 15 września 2018
r. Zabawa z okazji święta Powiatu Wałbrzyskiego rozpocznie się o
godzinie 18.00 na terenie Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach
w Gminie Walim. Na scenie wystąpią: Markus P., Power Play oraz
Czadoman. Wstęp wolny!

(GŁ)

Tym razem jest to kwota 535
800 zł, która została przeznaczona właśnie na przebudowę mostu w Zagórzu Śląskim.
Zakres zaplanowanych robót
budowlanych wymagał całkowitego zamknięcia ruchu
kołowego na remontowanym
moście. Obiekt ten będzie
wyłączony do czasu wykona-

nia niezbędnej przebudowy
płyty pomostowej. Zakończenie wszystkich robót zaplanowane zostało na 31 sierpnia
2018 r. Przepraszamy za wynikające z tego tytułu utrudnienia i uciążliwości – podkreśla wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski.
(GŁ)

Remont mostu w Zagórzu Śląskim spowodował konieczność
wytyczenia objazdu do Lubachowa drogą wokół jeziora
Bystrzyckiego.
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U nas w Polsce nie do uwierzenia
Stanisław
Michalik

Na internetowej stronie
Facebook moją uwagę zwrócił link z obrazkiem przedstawiającym sympatycznego
starszego pana w roboczym
ubraniu na poletku swej
farmy i z podpisem: Wygląda jak zwykły, ubogi rolnik.
Kiedy się dowiesz kim jest
naprawdę będziesz w szoku.
A oto pełna treść tego
wpisu:
„Na pierwszy rzut oka
może się wydawać, że to
zwykły rolnik. Mężczyzna
na zdjęciu to José Mujica.
Mieszka w Urugwaju na
niewielkiej farmie razem ze

swoją żoną i suczką imieniem Manuela, która nie
ma jednej łapy. José prowadzi skromne i szczęśliwe
życie, ale nie uwierzysz kim
był wcześniej… Oto siedziba parlamentu Urugwaju,
gdzie wcześniej pracował
mężczyzna. Pewnie pomyślisz, że był on dozorcą lub
ochroniarzem. Nic z tych
rzeczy… Może w to nie
uwierzysz, ale José Mujica
był prezydentem Urugwaju w latach 2010 – 2015.
Mężczyzna był określany
mianem „najbiedniejszego
prezydenta świata”, gdyż
90% swojej pensji wydawał
na cele charytatywne. Pójście na jakieś spotkanie w
skromnym ubraniu nie było
dla niego niczym dziwnym.
Bardziej przejmował się polityką, niż tym, jak wygląda.

José jest przyzwyczajony
do prostego życia. Po tym
jak walczył o wolność kraju,
spędził 14 lat w więzieniu,
gdy w Urugwaju rządziło
wojsko. Jako prezydent José
Mujica traktowany był tak
samo, jak wszyscy inni. Sam
prowadził swojego Garbusa, gdy dojeżdżał do pracy.
Jako prezydent kraju José
mógł mieszkać w pięknym
pałacu i pławić się w luksusach. Wybrał jednak skromne życie i mieszkał na farmie
razem z żoną i psem.
Wielu polityków mogłoby
uczyć się od José. Był on przywódcą ludzi, samemu będąc
jednym z nich. Teraz José
Mujica jest już na politycznej
emeryturze. Gdy opuszczał
urząd, nie zrobił tego z wielką
pompą. Powiedział po prostu
„Dziękuję wam”.

Inspirująca historia pokazująca, że mimo władzy
można pozostać normalnym
człowiekiem. Warto podzielić się nią ze znajomymi.”
Obecnie ex-prezydent
mieszka na małej farmie w
Rincón del Cerro, na przedmieściach Montevideo. W
czasie swojej kadencji zrezygnował z mieszkania w
pałacu prezydenckim, a w
odniesieniu do niewielkiej
części wynagrodzenia, jaką
pozostawiał dla siebie, nazwano go pseudonimem
„najbiedniejszy prezydent
świata”. W wywiadzie dla
kolumbijskiej gazety El
Tiempo oświadczył, że ta
kwota pieniędzy jest wystarczająca, biorąc pod
uwagę fakt, że wielu z jego
rodaków musi żyć za mniejszą kwotę. Niektórzy wyso-

ko postawieni w rzymskokatolickim kościele w Ameryce
Południowej porównują go
do papieża Franciszka.
Czy można by znaleźć w
naszym kraju podobną mu
osobę na prezydenta? Na
pewno tak, ale nasz upartyjniony system wyborczy
na to nie pozwoli. Nie po to
dorwali się PiS-owcy do władzy, by teraz dawać przykłady
skromności i powściągliwości
w wydatkach. Obecny PiS-owski prezydent poczuł się
na tyle zlekceważony swymi
zarobkami, że poparł inicjatywę kolegów z PiS-u, by płacić
solidną pensję dla jego żony
tylko dlatego, że jest prezydentową. O rozpasaniu finansowym w rządzie za czasów
premier Szydło, jej podróżach
do domu wojskowymi samolotami na koszt państwa,

o strumieniach pieniędzy
płynących kasy państwowej
na utrzymanie dworu Ojca
Rydzyka nie warto mówić, bo
jest to tak samo jak rzucanie
grochem o ścianę.
Trzeba to sobie uprzytomnić, zwłaszcza komitywę jaką obserwujemy
pomiędzy rządem, a Kościołem opartą na znanej zasadzie - ręka rękę myje. Zbliżają się wybory, najpierw
samorządowe, potem parlamentarne. Najwyższy czas
by przejrzeć na oczy.
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
REKLAMA
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Urok wakacji
Dzięki sprzyjającej pogodzie, uczestnicy zajęć
w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej Podzamcze
w Wałbrzychu, większość
czasu spędzali na wolnym
powietrzu.
Na terenie rekreacyjnym
zorganizowano turnieje ringo,
palanta, krykieta, siatkówki i
warcabowe, a także spotkania
z funkcjonariuszem straży miejskiej, który omówił sytuacje
stwarzające zagrożenie oraz
sposoby reagowania na nie i
wzywania pomocy. W upalne
dni zamontowano zraszacze
wytwarzające wodne mgiełki,
które cieszyły się wyjątkowym
powodzeniem. Był też grill z
pieczonymi kiełbaskami.
Podczas pobytu w wiejskiej zagrodzie edukacyjnej
„Ostoja nad Młynówką” w
Mościsku, zapoznano się z
funkcjonowaniem wiejskiego gospodarstwa rolnego.
Uczestnicy wycieczki poznali
hodowane zwierzęta oraz
wybrane maszyny rolnicze.
Wzięli też udział w zabawach
podwórkowych, podchodach
i bitwie na gąbki.
Kolejną, tym razem pieszś
wycieczką, była eskapada do

CityLab
w Wałbrzychu

Ochłoda pod szczawieńskimi fontannami.
Szczawna-Zdroju. Dzieci przebywały w parku Szwedzkim,
gdzie na stanowiskach Ścieżki
Edukacyjno-Ekologicznej poznały wybrane zagadnienia z
fizyki oraz lokalne gatunki roślin. W Parku Zdrojowym im.
Henryka Wieniawskiego obejrzały halę spacerową i pijalnię
wód mineralnych.
Zakończono
wykonywanie prac na konkurs
plastyczny „Bezpieczne i
aktywne wakacje”. W Ośrodku
Społeczno-Kulturalnym
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Podzamcze w Wałbrzychu zainstalowano wystawę wszyst-

kich prac, które oczekują na
ocenę jury. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nagród laureatom zaplanowano na 22 sierpnia. Trwają
przygotowania do podsumowania konkursu „Wakacje z
every can counts”, którego
wystawę obejrzeć będzie
można w Pasażu Tesco w
Szczawnie-Zdroju. Uczestnicy
zajęć włączyli się w społeczną
zbiórkę mokrej i suchej karmy
dla zwierząt przebywających
w schronisku w Wałbrzychu.
Przekazanie zebranych produktów nastąpi 10 sierpnia.
(BAS)
REKLAMA

SMAŻALNIA RYB W GORCACH

JUŻ OTWARTA!

W menu tylko świeże ryby:

pstrąg i ryby morskie
Dla dzieci

pyszna polędwica z dorsza
Zapraszamy codziennie od godz. 12.00 do 19.00

Boguszów-Gorce, ul. Zachodnia 17

Wkrótce w Wałbrzychu
zostanie otwarty CityLab,
gdzie każdy zainteresowany nowymi technologiami, komputerami, programowaniem znajdzie
dla siebie miejsce do działania. - Chcemy dać wałbrzyszanom przestrzeń do
rozwijania się, gdzie będą
mogli brać udział w szkoleniach, tworzyć własne projekty czy oprogramowanie.
Przestrzeń, gdzie będzie dostępny nowoczesny sprzęt,
wiedza i osoby służące radą.
Każdy grafik, programista,
ale również młodzież zainteresowana nowymi technologiami będzie mogła się
poczuć znakomicie. Gwarantujemy świetną atmosferę, sprzęt do skanowania
3d, a w przyszłości także do
drukowania 3d. To będzie
prawdziwa wałbrzyska nerdownia! CityLab dostępny
już od piątku, zapraszamy
na otwarcie o godz. 11:00
do budynku B-10 w Starej
Kopalni przy ul. Wysockiego
27 w Wałbrzychu – mówi
Krystian Ulbin z Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu.
(RED)

Wieczory Kina
Plenerowego
Przed nami kolejne seanse pod chmurką i na leżakach, organizowane w
ramach Wieczorów Kina
Plenerowego w Wałbrzychu. 10 sierpnia o godz.
21.30 zostanie wyświetlony
film „Miasto 44” - projekcja
w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Tajemnic, natomiast 24 sierpnia (godz.
21.30) odbędzie się pokaz filmu „Za niebieskimi
drzwiami”. Na Wieczory
Kina Plenerowego zaprasza
Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
Miejsce - plac eventowy za
WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego
27 w Wałbrzychu. Wstęp na
wszystkie seanse jest bezpłatny.
(RED)

REKLAMA

Jubileuszowa giełda
kabaretowa
To już 20 lat Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej „KopalniaK” (dawniej
„PrzeWAŁka”) w Wałbrzychu!
- Ogłaszamy nabór na nasz
konkurs. W puli nagród 10
tysięcy złotych. Grupy kabaretowe oraz stand`uperzy zgłaszajcie się! Macie czas do 10
września. Finał w październiku:
12.10 (stan-up) i 13.10 (kabarety). Miejsce imprezy: Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie
Starej Kopalni w Wałbrzychu.
Doświadczenie sceniczne mile
widziane, ale nie jest konieczne! Postawcie na pomysł i
poczucie humoru. Rozbawcie

nas i publiczność. Nagrajcie
film z Waszym programem
(może być do 10 minut) i prześlijcie wraz z kartą zgłoszeń
na adres e-mail: joanna@wok.
walbrzych.pl. Szczegóły znajdziecie w regulaminie. Zapewniamy niesamowite przeżycia,
kontakty owocujące współpracą, wymianę doświadczeń,
uwagi profesjonalistów, a
przede wszystkim dobrą zabawę – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury, który jest
organizatorem jubileuszowej
Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej „KopalniaK”.
(RED)

Okulary dla Afryki
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze” w
Wałbrzychu zaangażował
się w społeczną akcję „Okulary dla Afryki”.
Celem tej akcji było zorganizowanie zbiórki używanych okularów korekcyjnych
i przeciwsłonecznych dla
mieszkańców Czarnego Lądu.
Dzieci uczestniczące na zajęcia w OSK, zebrały 133 pary
okularów, które przekazały do
Oddziału Banku Zachodniego
WBK S.A. w Wałbrzychu, koordynatora ogólnopolskiego
tego przedsięwzięcia. Przy
tej okazji zaprezentowano im
urządzenia służące do liczenia

Plon akcji w OSK.
banknotów oraz do wykrywania falsyfikatów, a pracownicy
banku poczęstowali małych
gości słodyczami i napojami.
(BAS)
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Skały na horyzoncie
Janusz
Bartkiewicz

Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach
poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym
rynku pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich
kwaliﬁkacji zawodowych?
Oczekujesz pomocy w zdobyciu doświadczenia
zawodowego lub uzyskaniu środków
na samozatrudnienie?
Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy
w Wałbrzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać
wsparcie w tym zakresie.
Przypominamy, że tut. Urząd dysponuje jeszcze środkami ﬁnansowymi, dzięki którym możesz:
> skorzystać ze szkoleń, które umożliwią ci zdobycie m.in. uprawnień:
• elektryka,
• operatora przecinarek do nawierzchni dróg,
• operatora narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
• diagnosty samochodowy,
• kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne ADR,
• operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych HDS,
• operatora wózka jezdniowego,
• operatora sprzętu do robót ziemnych (operatora
koparkoładowarki, koparki, ładowarki itp.)
• operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
CNC,
• opiekuna osoby starszej,
• montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych,
• robotnika leśnego – operatora pilarek spalinowych,
• spawacza.
> otrzymać skierowanie na staż, którego zakres odnosi się do Twoich zainteresowań zawodowych;
> uzyskać pomoc w formie wypłaty jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Nie masz pewności czy wsparcie skierowane jest
do Ciebie, liczysz na pomoc ze strony urzędu pracy,
skontaktuj się z nami!
Szczegółowych informacji udzielają w sprawie:
szkoleń - specjaliści ds. rozwoju zawodowego
(parter – pokój 10)
staży - doradcy klienta
jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej – specjaliści ds. programów rynku
pracy (I piętro – pokój 104).
Jednocześnie informujemy, że wsparcie urzędu może
uzyskać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej,
której przypisany został odpowiedni proﬁl pomocy.
W szczególności pomoc kierowana jest do kobiet i
mężczyzn znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy ze względu na:
• okres pozostawania bez zatrudnienia (osób długotrwale bezrobotnych) tj. będących bez pracy
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
• niskie kwaliﬁkacje – tj. zgodnie z Międzynarodową
Standardową Kwaliﬁkacją Kształcenia, legitymujących się wykształceniem maksymalnie na poziomie
ISCED 3 czyli wykształceniem ponadgimnazjalnym
(do ww. grupy nie kwaliﬁkują się osoby o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym),
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

PiS zawył z oburzenia, bo
oto Sąd Najwyższy wydał
postanowienie o zwieszeniu trzech konkretnie wskazanych przepisów ustawy
dotyczącej wyrzucania z
sądów sędziów kończących
65 rok życia. Zawył, ponieważ został trafiony bardzo
boleśnie i w zasadzie nie
bardzo wie, co ma teraz
uczynić. Z tego zapewne
powodu w tej sprawie bezpośrednio nie wypowiada
się prezydent (doktor nauk
prawnych), milczy magister
prawa Ziobro, jak również
prawnik z wykształcenia dr
Jarosław Kaczyński, który
prawo ukończył i uzyskał
tytuł doktorski, mimo że
nie ma matury (pisałem o
tym kiedyś w Tygodniku
DB 2010). Zamiast nich wypowiada, a w zasadzie pohukuje, cała sfora różnych
dziwnych ludzi pełniących
ważne funkcje w ministerstwie sprawiedliwości i kancelarii prezydenta, których
styl mówienia i sposób argumentacji już nie trwoży,
a jedynie zaczyna śmieszyć,
co jest wiadomą oznaką, że
jako społeczeństwo stanęliśmy pod murem i już tylko
kpina może być naszą bronią, w związku z czym przypominają mi się prześmiewcze piosenki o niemieckim
wodzu i okupantach, śpiewane w czasie II wojny.
Niedawno (3 sierpnia)
w programie „Fakty po faktach” TVN 24 wystąpił wiceminister sprawiedliwości
Łukasz Piebiak, wyrzucony
ze stowarzyszenia sędziów
„Iustitia” po tym, kiedy w lipcu 2017 roku poparł uchwalenie nowej ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Wyrzucono go, bo
sprzeniewierzył się zasadom
tego stowarzyszenia, a uczynił to prawdopodobnie dlatego, że 25.11.2015 r. został
powołany przez Beatę Szydło na podsekretarza stanu
u magistra Ziobro. W pierwszym odruchu chciałem w
wiadomym celu użyć pilota,
ale ciekawość przemogła,
tym bardziej, iż w drugiej
części tego programu miał –
niejako w kontrze – pojawić
się Stanisław Biernat, na-

uczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, sędzia,
a od 2010 do 2017 także
wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, autor ponad
stu prac naukowych, w tym
kilku pozycji książkowych.
Postanowiłem pilota nie
odkładać i nie żałuję. W rozmowie z red. Kolendą-Zalewską Łukasz Piebiak plótł
bez sensu, że strona rządowa nie będzie respektować pozorów rozstrzygnięć
prawnych, bo Sąd Najwyższy postawił się ponad konstytucją, bo tego czego się
dopuścił w konstytucji nie
ma. Te i podobne słowa tak
zniesmaczyły red. Kolendę-Zalewską, że postanowiła
przyprzeć go do muru, a w
zasadzie wdeptać w ziemię,
co się resztą jej znakomicie
udało. Pan Piebiak wił się jak
piskorz, albowiem nie był
w stanie wyjaśnić, na jakiej
konkretnej podstawie prawnej przedstawiciele władzy
wykonawczej (rząd i prezydent) mają prawo kwestionowania ostatecznych orzeczeń Sądu Najwyższego,
jako odrębnego od władzy
państwowej, niezależnego
organu władzy sądowniczej.
Nie był w stanie wydukać
chociażby jednego mądrego słowa, bo takiego prawa,
zgodnie z Konstytucją RP,
rząd ani prezydent nie mają.
Tak samo jak rząd nie miał
prawa wstrzymać publikacji niewygodnych dla niego
wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak samo, jak
prezydent nie miał prawa
odmówić przyjęcia ślubowania od wybranych zgodnie z konstytucją nowych
sędziów tego Trybunału.
Ponieważ jako skromny
prawnik z wykształcenia nie
mam zamiaru kreować się
na wielkiego znawcę prawa
unijnego, pozwolę sobie
streścić to, co w tym programie powiedział prof. S.
Biernat, który już na samym
wstępie podkreślił, że nie
ulega wątpliwości, iż Sąd
Najwyższy, jak każdy sąd
państwa
członkowskiego
Unii Europejskiej, może skierować pytanie prejudycjalne
do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości (ETS) ponieważ tak stanowią przepisy
Unii, której jesteśmy członkiem. Jednocześnie ze swadą wskazującą na znakomitą
znajomość prawa (polskiego
i unijnego) wyjaśnił to, czego
pan Piebiak nie był w sta-

nie wcześniej zrozumieć, a
mianowicie to, że działania
Sądu Najwyższego było jak
najbardziej zgodne z konstytucją, albowiem w art.
90 stanowi ona, że państwo
polskie w niektórych sprawach ma prawo przekazać
Unii kompetencje organów
władzy państwowej, co też
Polska uczyniła, przystępując do UE i podpisując z nią
stosowny traktat akcesyjny.
Nota bene potwierdzony w
2007 roku przez prezydenta
Lecha Kaczyńskiego (Traktat
Lizboński), co w obecnych
czasach zdaje się już jako
żałosny chichot historii. Ponadto z art. 91 naszej ustawy
zasadniczej wynika wprost
konstytucyjna zasada pierwszeństwa prawa unijnego
nad polskimi ustawami. Dodam od siebie, że o takich
rzeczach panowie z ministerstwa sprawiedliwości i
kancelarii prezydenta, biorący („bo im się należą”) ciężkie
pieniądze z kieszeni podatników, powinni wiedzieć. A
jak nie wiedzą, to niech idą
ziemniaki kopać i pomidory
z krzaków zbierać.
Również głupawe facecje opowiada inny wiceminister od magistra Ziobry,
niejaki Michał Wójcik (nota
bene specjalista w zakresie
prawa dotyczącego rzemiosła), który publicznie (z ciągle niemądrym uśmiechem
na twarzy) twierdzi, że Sąd
Najwyższy nie miał podstaw, aby zastosować procedurę prejudycjalną, bo
procedura ta nie ma zastosowania w sprawie, do jakiej
odnosi się postanowienie
Sądu Najwyższego. No cóż,
zdecydowanie wierzę prof.
Biernatowi, który mówi, że
procedura prejudycjalna z
obecnego art. 263 z Traktatu o funkcjonowaniu UE jest
zgodna z polską konstytucją i z tego punktu widzenia panowie ministrowie i
prezydenccy kanceliści nie
mają absolutnie racji, co
jest zapewne wynikiem słabej znajomości prawa unijnego. Europejski Trybunał
Sprawiedliwości w wydanych ostatnio orzeczeniach
niezależność sędziów w
państwach członkowskich
mocno akcentuje, stojąc na
stanowisku, że sądy państw
członkowskich razem z Trybunałem Sprawiedliwości
tworzą jedną całość sądownictwa unijnego i jeżeli jakiś
sąd nie jest niezależny, a sę-

dziowie nie są niezawiśli, to
organ ten de facto nie jest
sądem w rozumieniu prawa
unijnego. Trybunał stoi na
stanowisku, że sądy są zobowiązane zapewnić efektywność stosowania prawa
unijnego, a więc mają obowiązek stosować - w ramach
potrzeby - zarządzenia tymczasowe takie, jakie są mu
potrzebne. ETS przyjmuje,
że jeżeli w systemie prawnym danego państwa nie
ma środka umożliwiającego
zastosowanie zarządzenia
tymczasowego, to trzeba
go wprowadzić i to musi w
razie potrzeby zrobić sąd
krajowy. W jednym z wyroków ETS (zacytowany przez
SN w swym uzasadnieniu)
orzekł, że w razie sprzeczności przepisu krajowego i
unijnego, sąd krajowy jest
zobowiązany odmówić zastosowania prawa własnego państwa, co w tym przypadku odnosi się do prawa
zastosowania wspomnianego wcześniej art. 263 z Traktatu o funkcjonowaniu Unii.
Myślę, że wyjaśnienia
prof. Biernata są na tyle
przejrzyste, że powinny
być zrozumiałe nawet dla
uczniów szkół ponadpodstawowych, a on sam mówi
to wszystko dlatego, aby
pokazać, że postanowienie
Sądu Najwyższego nie jest
jakąś fanaberią, ekscesem,
czy rokoszem, tylko bardzo odważną i rzeczywiście
trudną decyzją, jednakowoż
w pełni mieszczącą się w
orzecznictwie europejskim,
będącym przecież i naszym
orzecznictwem. Niestety,
dążenie do wprowadzenia
rządów jednej partii i władzy jej prezesa, czyli ustanowienia rządów autorytarnych, powoduje, że Polska (i
wszyscy jej obywatele), znalazła się niespodziewanie
na kolizyjnym z zasadami i
prawami obowiązującymi w
Unii kursie. Nie chcę nawet
myśleć do czego zmierza
poseł Jarosław i do czego to
doprowadzi, ale skały o które się rozbije na horyzoncie
już widać.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
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Zbudują 30 mieszkań
Trwa procedowanie porozumienia podpisanego
przez burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka
w sprawie przystąpienia
Uzdrowiskowej
Gminy
Szczawno-Zdrój do programu Mieszkanie Plus.
Trójstronne porozumienie
pomiędzy Szczawnem-Zdrojem, Ministrem Infrastruktury
i Budownictwa oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości przewiduje wybudowanie
w Szczawnie-Zdroju minimum 30 mieszkań dwu i trzypokojowych.
- Gmina wytypowała dwie
działki budowlane w celu realizacji przedsięwzięcia. Alternatywnie budowa ruszy
przy ulicy Kolejowej lub F.
Chopina. Obie nieruchomości
otrzymały pozytywną weryfikację, spełniając następujące kryteria: działki są przeznaczone na budownictwo
wielorodzinne, lokalizacja z
dobrym dostępem do infrastruktury społecznej, odpowiednia wielkość, dostęp do
drogi utwardzonej, odpowiednie uzbrojenie terenu.
Gmina wybrała model realizacji i finansowania polegający
na współpracy z inwestorem

prywatnym poprzez utworzenie spółki celowej (model
SPV). Realizacja programu
Mieszkanie Plus w Szczawnie-Zdroju rozpocznie się w 2019
roku – wyjaśnia burmistrz Marek Fedoruk.
Przypomnijmy: Mieszkanie
Plus to program zakładający
m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem,
z opcją dojścia do własności.
Inwestycje
mieszkaniowe
są realizowane na zasadach
rynkowych na nieruchomo-

ściach będących obecnie w
posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz
inwestorów prywatnych, z
wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego
przez BGK Nieruchomości S.A.
Mieszkanie Plus to program
powszechny, adresowany do
wszystkich grup społecznych.
W sposób szczególny ma za
zadanie poprawić sytuację
młodych rodzin, dla których
uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do
podjęcia decyzji o posiadaniu
większej liczby dzieci. Celem
programu jest też większa
mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy. W
ramach programu budowane
są wysokiej jakości budynki,
przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym, spełniające rygorystyczne standardy
techniczne i urbanistyczne.
Optymalizacja kosztu budowy mieszkań, oparta o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie
nowoczesnych technologii
budowlanych, pozwala oferować czynsze dostępne dla
osób słabiej uposażonych.
(AG)

Teatr Zdrojowy
zaprasza
Przeboje musicalowe i operetkowe - koncert promenadowy - 12.08, godz. 16:00
Muszla Koncertowa w Parku
Zdrojowym - wstęp wolny.
Recital fortepianowy Anastazji Rizikov - 14.08, godz. 19:30.
Recital Sławy Przybylskiej 17.08, godz. 19:00, bilety: 35 zł.
Koncert kameralny w ramach
Festiwalu „Krzyżowa - Music”
- 19.08, godz. 18:00, bilety:
250 zł i 15 zł (do nabycia na 2
godz. przed koncertem)
Letnia Akademia Kontrabasu
- Koncert Inauguracyjny „Tango w Teatrze Zdrojowym”
- 22.08, godz. 19:00. Wstęp
wolny.
Szczawieńskie Spotkania z
Folklorem - występ zespołu z
Serbii - 23.08, godz. 19:00, bilety: 30 zł.
Letnia Akademia Kontrabasu - Koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu
zespołu The Cuban Latin
Jazz - 24.08, godz. 16:30, bilet.
Wstęp wolny.
Letnia Akademia Kontrabasu
- Koncert muzyki klasycznej
- 25.08, godz. 19:00. Wstęp
wolny.
(RED)

Winda w urzędzie
Problemy z poruszaniem
się po budynku Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, uciążliwe szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych, przejdą
niedługo do historii. Ruszyła budowa windy.
Winda zostanie dobudowana do urzędu od strony ulicy Pocztowej. Przy okazji zostanie wybudowana toaleta
dla osób niepełnosprawnych,
poprawione będą instalacje
wodno-kanalizacyjne, obudowane zostaną przeciwpożarowe schody oraz przebudowane i zmodernizowane
będą pomieszczenia archiwum wraz z kilkoma pomieszczeniami administracyjnymi.

Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do urzędu
mieszkańcom miasta, usunięcie barier architektonicznych
uciążliwych dla osób niepełnosprawnych i wprowadza
ułatwienia w załatwianiu formalności administracyjnych.
Obiekt jest zabytkiem, dlatego na wszystkich etapach
inwestycji jest pod szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakończenie realizacji
zadania przewidziano na 30
kwietnia 2019 roku. Wartość
inwestycji wynosi 675 tys. zł,
a źródło finansowania to budżet Uzdrowiskowej Gminy
Szczawno-Zdrój.
(AG)

W szczawieńskim magistracie będzie winda.
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA! BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
WCZASY - OBOZY MŁODZIEŻOWE

PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW GAZETY DB 2010

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
ZŁOTE PIASKI: miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże,
wspaniały klimat, niesamowite krajobrazy to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała baza wypadowa do Bałcziku,
Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu i Istambułu. Miasto to słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp.
Dzielnica Czajka to turystyczna dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.
LP.

TERMIN

1

11.08.2018 - 22.08.2018

1610 PLN

1000 PLN

2

16.08.2018 - 27.08.2018

1610 PLN

3

20.08.2018 - 31.08.2018

4

25.08.2018 - 05.09.2018

6

12.09.2018 - 23.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu DAHLIA GARDEN***,
• wyżywienie HB - stół szwedzki z napojami,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta
na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy w turnusie.

CENA WCZASY

CENA OBÓZ

MIEJSCA

1100 PLN

12 MIEJSC

1000 PLN

X

21 MIEJSC

1610 PLN

1000 PLN

X

28 MIEJSC

1410 PLN

1200 PLN

X

3 MIEJSCA

900 PLN

X

25 MIEJSC

1410 PLN

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

1999 PLN

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• Dzieci do lat 2 – GRATIS,
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym
– STAŁA CENA 599 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju
2 osobowym – STAŁA CENA 999 PLN,
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 PLN,
• All Inclusive Light - osoba dorosła - 60 €, dziecko - 30 €,
• All Inclusive (pełny) - osoba dorosła - 100 €, dziecko - 50 €.

DB2010
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Festiwal Ciasta i Kawy
W Pawilonie Zdrojowym i Hali
Spacerowej przy Placu Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju odbył się
Festiwal Ciasta i Kawy - konkurs
kulinarny na najsmaczniejsze ciasto. Organizatorem imprezy było
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, a współorganizatorem Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA.
Celem tego cyklicznego konkursu, skierowanego do osób indywidualnych, instytucji oraz organizacji
jest aktywizacja i integracja mieszkańców regionu, propagowanie
tradycyjnego wypieku ciast oraz
wymiana doświadczeń kulinarnych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie dostarczenie komisji wypieku
domowej roboty, wykonanego własnoręcznie, bez stosowania technik
przemysłowych.
„Śliwkowa Dorotka”, „Bananowa Krówka”, „Serowe Dorotkowe”,
„Kuracyjna Szarlotka” czy może
„Truskawkowa Chmurka”? Jury
w składzie: Maja Drapich - Przewodnicząca, Joanna Chojnacka,
Agnieszka Domańska i Jolanta Wysocka miały trudne zadanie. Spośród 26 dostarczonych wypieków,
jury wybrało i nagrodziło trzy. I
miejsce zajęła Barbara Szczepanek
za biszkopt ze słonecznikiem, II
miejsce Sławomira Stramel za „Truskawkową Chmurkę”, a miejsce III

Halina Stanek za ciasto o nazwie
„Kawusia”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe - sprzęt kuchenny,
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe
dyplomy.
Konkursowi na najsmaczniejsze
ciasto towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji: były pokazy profesjonalnego parzenia kawy, wykonywane przez baristę, występ zespołu
folklorystycznego „Ciobanasul” Din
Radauti z Rumunii, były też warsztaty cukiernicze i wiele atrakcji dla
dzieci. Festiwalowe wypieki przygotowali też lokalni restauratorzy.
Można ich było spróbować w Klu-

bogalerii „Ciekawa”, „Czarodziejskiej Chacie”, Hotelu „Jedlinka”,
Hotelu „Słowik”, Kawiarni „Słodkie
Sny”, „Oberży PRL” i w „Zaciszu
Trzech Gór”.
Warto zaznaczyć, że w ramach
Festiwalu Ciasta i Kawy zorganizowano też spontaniczną akcję charytatywną. Każdy mógł przynieść
domowe ciasto, a zysk z jego sprzedaży został w całości przekazany na
leczenie małej Dorotki, która cierpi
na rozszczep kręgosłupa. Podczas
akcji udało się zebrać ponad 1 100
złotych.
(KS)
REKLAMA
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Brama Riese
Uczestnikami kolejnej
akcji w ramach projektu
Szlakiem Riese pt. „Brama
Riese” byli wolontariusze
z całej Polski. Nie zabrakło
przedstawicieli z Krakowa,
Gorzowa Wielkopolskiego,
Nowej Soli, Zielonej Góry,
jak i z naszych bliższych
stron – ze Stanowic, Wrocławia, Kłodzka, Legnicy i

z Walimia. Stawili się przy
stawach w Głuszycy na ul.
Leśnej, zwanej bramą do
Riese, będącej główną drogą kołową do obiektów z
czasów II wojny światowej
na Soboniu, Stróżowej Górze, Osówce.
Celem
przedsięwzięcia
było posprzątanie okolic
schronu (bunkra) i jego zin-

wentaryzowanie na wypłaszczeniu po lewej stronie
przed pierwszym stawem ze
stojącą
charakterystyczną
„wartownią”.
- Najpierw jednak uczestnicy zapoznali się z historią
tego terenu i położeniem
poszczególnych obiektów. Po
zakończeniu prac porządkowych można było przystąpić

do odkopania i zinwentaryzowania schronu, który okazał
się pomieszczeniem wymurowanym, częściowo betonowym, częściowo o ścianach
kamiennych otynkowanych
i z przyklejoną cienką „supremą” o wymiarach 2x4 m i
wysokości 1,8 m z wyraźnym
wejściem poziomym i otworem wentylacyjnym. WybieREKLAMA

Wolontariusze posprzątali okolice bunkra.
rając rumosz, natrafiono na
kilka już bardzo zniszczonych
artefaktów z okresu II wojny
światowej - wśród nich były
dwie gaśnice pianowe francuskiej produkcji (niestety
destrukty), trochę stłuczki
porcelanowej, buteleczki i
fragmenty przewodów elektrycznych, jak i z czasów powojennych – kubki, butelki
po trunkach i piękna tarcza
szkolna (wiemy, gdzie uczniowie chodzili na wagary).
Podsumowująca: analiza po
przeglądzie zdjęć lotniczych
z 1945 roku pozwoliła ustalić, że na wypłaszczeniu stały
3 lekkie budynki, a schron
mógł być piwniczką w jed-

nym z nich. Uczestnicy projektu zgodnie uważają akcję
za udaną. Było to pierwsza
z cyklu spotkań, które będą
prowadzone w okolicy. Prace
można było prowadzić dzięki uprzejmości prywatnego
właściciela terenu i gospodarza Gminy Głuszyca. Okazuje się, że Riese to nie tylko
obiekty schowane głęboko w
lesie, ale także tuż koło nas.
Uczestnicy Projektu Szlakiem
Riese pt. „Brama Riese” łączą
przyjemne z pożytecznym:
pracę z pogłębianiem wiedzy
na temat historii regionalnej
– podkreślają organizatorzy
akcji.
(SJ)

Oddali hołd
Koncert Głuszyckiej Orkiestry Dętej „Dla Niepodległej”, który odbył się 1
sierpnia w Parku Jordanowskim w Głuszycy, przypomniał mieszkańcom Gminy
Głuszyca o 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W atmosferę dni powstańczego zrywu i pragnienia
walki o wolną Polskę wprowadziły zebranych także
przypomniane wiersze powstańcze. Przed godziną
17.00 delegacja przedstawicieli samorządu gminnego
i powiatowego oddała hołd
poległym powstańcom i zło-

żyła kwiaty przy pomniku Solidarności w Głuszycy.
- Dziękujemy Głuszyckiej
Orkiestrze Dętej na czele z
kapelmistrzem Eugeniuszem
Leciem, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głuszycy Górnej
oraz wszystkim przybyłym, by
wspomnieć bohaterstwo naszych przodków walczących
74 lata temu w Powstaniu
Warszawskim. Uroczystość
wpisuje się w cykl wydarzeń
kulturalnych związanych ze
stuleciem Odzyskania Niepodległości w Gminie Głuszyca – podkreślają organizatorzy obchodów.

Jednym z elementów obchodów było złożenie kwiatów pod
pomnikiem Solidarności w Głuszycy.

(SJ)
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Podstawowy Rachunek Płatniczy
- mało atrakcyjna alternatywa
Przemysław
Przybylski

8 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o
usługach płatniczych, na
podstawie której wszystkie banki i SKOK-i muszą
zaoferować swoim klientom Podstawowe Rachunki
Płatnicze. Mówiąc w dużym uproszczeniu chodzi
o rachunki dla osób, które
dotychczas nie korzystały z
usług bankowych. Taki rachunek musi gwarantować:
bezpłatne
prowadzenie
konta, bezpłatną obsługę
karty płatniczej, darmowe
co najmniej pięć transakcji
w miesiącu (zlecenie przelewu, polecenie zapłaty, zlecenie stałe), a także darmowe wypłaty z bankomatów
własnych banku oraz pięć
bezpłatnych wypłat z bankomatów obcych w miesią-

cu. Za pozostałe transakcje
i usługi banki wciąż będą
mogły pobierać opłaty.
Nowelizacja ustawy nakłada również dodatkowe
obowiązki informacyjne na
banki. Konieczne będzie
stosowanie
jednolitego
nazewnictwa usług podstawowych, co ma ułatwić porównywanie ofert różnych
podmiotów. Ponadto klienci zawierając umowy rachunków płatniczych (czyli
przede wszystkim kont
osobistych) będą otrzymywali kolejne dokumenty do
przeczytania/podpisania
– niezależnie czy otwierają rachunek podstawowy
czy inne konto w banku.
W przypadku tego pierwszego, proces sprzedaży
będzie dłuższy, ponieważ
bank będzie sprawdzał poprzez system Krajowej Izby
Rozliczeniowej, czy klient
ma już rachunek płatniczy
w innym banku. Wymiana
informacji między bankami
może zająć nawet siedem
dni.

Biorąc pod uwagę ustawowo określony niewielki
zakres bezpłatnych usług i
ograniczony zasięg oferty,
nie należy się spodziewać,
że oferta ta będzie interesującą zachętą do włączenia się nowych klientów w
bezgotówkowy obrót pieniądza. Ubankowienie Polaków szacuje się na ponad
80 proc. i od lat utrzymuje
się na podobnym poziomie. Z badań Związku Banków Polskich wynika, że to
nie koszt usług bankowych
jest powodem, dla którego
część osób nie decyduje się
założyć konta w banku. Jako
powód najczęściej podawane są zbyt niskie dochody i
wynikający z tego brak potrzeby zakładania rachunku.
Tymczasem w przypadku polskich banków oferta konta darmowego nie
jest taką nowością, jak na
niektórych innych rynkach
unijnych. Przykładem może
być „Konto dla Ciebie”
w banku Credit Agricole,
wprowadzone do oferty w
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się 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 intensywną koncentrację 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. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
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 się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

11 sierpnia - BOLESŁAWIEC, 12 sierpnia - WROCŁAW,
13 sierpnia - LUBIN i GŁOGÓW, 14 sierpnia - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

tel. 693-788-894, 784-609-208

Tartak Urbaniak oferuje:

kwietniu bieżącego roku.
Korzystanie z tego konta, jak również używanie
karty do konta i wypłaty z
bankomatów są całkowicie
bezpłatne pod warunkiem
wykonania co najmniej
jednej transakcji kartą w
miesiącu i zapewnienie minimum 1 tys. zł regularnych
wpływów miesięcznie (to
znacznie mniej niż średnie
krajowe
wynagrodzenie
oraz znacznie więcej korzyści niż w rachunku podstawowym). Przelewy zwykłe
zlecane przez Internet lub
w aplikacji mobilnej są bezpłatne bez żadnych dodatkowych warunków. Warto
dodać, że karta dodawana
do konta jest wielowalutowa i można nią płacić na całym świecie w złotówkach,
dolarach, funtach lub euro
bez kosztów przewalutowania.
Częścią Konta dla Ciebie
jest indywidualna linia kredytowa oraz pakiet ubezpieczeń Pomoc dla Ciebie.
Klienci banku mogą także
skorzystać z oferty największego w Polsce Klubu Rabatowego, który współpracuje
z blisko 10 tys. sklepów i
punktów usługowych – płacąc w nich kartą Credit Agricole można dostać nawet
do 55 proc. zniżki. Każdy,
kto otworzy nowe konto w
Credit Agricole może dostać
atrakcyjny bonus, który sam
może wybrać: 200 zł premii
za przeniesienie konta z
przelewem wynagrodzenia
z dotychczasowego banku,
300 zł zwrotu kosztów rachunków za media (wodę,
gaz itp.) opłacanych z nowego konta lub 50-procentowy bonus na usłudze
CASaver. Bank wszystkim
otwierającym nowe konto oferuje także korzystną
ofertę oszczędzania - 3%
w skali roku na Rachunku
Oszczędzam do kwoty 100
tys. złotych.
Mając te wszystkie korzyści w zasięgu ręki, praktycznie bezpłatnie, czy warto
otwierać Podstawowy Rachunek Płatniczy?
Redakcja nie odpowiada
za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści
zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

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

Nowe kursy:

3.09 Wałbrzych • 4.09 Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Od września szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Dopłacą do wymiany
Gmina Boguszów-Gorce podjęła kolejne działania w celu ograniczenia
tzw. niskiej emisji. - Tym
razem miasto dofinansuje wymianę tradycyjnych
pieców węglowych na
piece gazowe lub elektryczne – mówi Sylwia Dąbrowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej Boguszowa Gorc.
Od kilku lat, wraz z nadejściem sezonu grzewczego, media oraz instytucje
nagłaśniają palący problem
związany z dużą ilością smogu, który jest szkodliwy nie
tylko dla środowiska, ale
także dla naszego zdrowia.
Wiele podmiotów stara się
walczyć z tym negatywnym
zjawiskiem, w tym także
władze Boguszowa-Gorc.
- Pod koniec maja bieżącego roku Rada Miejska
Boguszowa-Gorc przyjęła
uchwałę w sprawie udzielania dotacji dla mieszkańców
zainteresowanych wymianą
tradycyjnych pieców węglowych na piece gazowe
lub elektryczne. Program
dotacyjny będzie realizowany w latach 2018-2022.
O wsparcie finansowe będą
mogli ubiegać się zarówno
właściciele, jak i najemcy lokali mieszkalnych i domków
jednorodzinnych. W tym
roku gmina przeprowadzi
dwa nabory wniosków –
pierwszy ruszył już 16 lipca
br. i potrwa do 17 sierpnia
br. Kolejny zostanie ogłoszony już we wrześniu. W
kolejnych latach nabór będzie odbywał się raz w roku.

- Na dotacje przyznawane
w tym roku przeznaczyliśmy
500 000 złotych - mówi Sylwia
Dąbrowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej Boguszowa Gorc.

Dotacja na zmianę systemu
ogrzewania na przyjazną
dla środowiska instalację
opartą na ekologicznych
źródłach ciepła pokryje do
75% kosztów przedsięwzięcia, lecz w kwocie nie wyższej niż 7.000 złotych. Jak
podaje burmistrz Boguszowa-Gorc, Waldemar Kujawa,
na realizację całego programu zarezerwowano łącznie
1,1 miliona złotych w tym
na dotacje przyznawane w
tym roku przeznaczono 500
000 złotych. W razie dużego zainteresowania i wcześniejszego
wyczerpania
zaplanowanych na ten cel
środków, gmina podejmie
działania, aby każdy mieszkaniec zainteresowany projektem otrzymał wsparcie
finansowe – dodaje Sylwia
Dąbrowska.
(RED)
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Nagrody za zdjęcia

Najlepszy plac

Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Tu
mieszkam, bywam, wypoczywam, pracuję”. Termin
nadsyłania prac upływa 15
września 2018 r.
Organizatorem konkursu
jest Urząd Gminy Stare Bogaczowice, a jego celem jest
popularyzacja tematyki historycznej oraz atrakcji przyrodniczych i turystycznych gminy
Stare Bogaczowice. Konkurs
jest otwarty dla wszystkich
fotografujących, za wyjątkiem
osób zajmujących się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzących
działalności
gospodarczej
związanej ze świadczeniem
usług fotograficznych lub nie
świadczących ww. usług na
dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiadających
wyższego wykształcenia w
zakresie fotografiki. Osoby
niepełnoletnie dopuszczone
zostaną do udziału w konkursie po przedłożeniu organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów
na udział w konkursie.
Udział w konkursie jest
nieodpłatny. Każdy uczestnik

Radio Wrocław przeprowadziło plebiscyt na najlepsze dolnośląskie place
zabaw. Zwyciężyło w nim
„Miasteczko dzieci” w Gminie Stare Bogaczowice.
Miasteczko dzieci to prawdopodobnie najmłodszy w
plebiscycie, bo otwarty dosłownie kilka dni przed zakończeniem konkursu, plac
zabaw. Powstał na miejscu starego i wysłużonego już placu.
Ideą powstania tego miejsca
było to, by edukował, a przede
wszystkim się wyróżniał. Nie
znajdziemy tu huśtawek, ani
drabinek. Są za to znaki drogowe, ścieżki, gra w klasy, kółko i
krzyżyk, ale przede wszystkim
domki. Plac wybudowano w
ramach projektu, który czę-

może zgłosić maksymalnie 10
fotografii pojedynczych lub
ułożonych w 1 zestaw, a zdjęcia muszą być wykonane na
terenie gminy Stare Bogaczowice. Prace należy przesłać na
płycie CD lub DVD na adres
organizatora w postaci plików
w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i
rozmiarze nie mniejszym niż
3000 x 2000 pixeli oraz po 1
egzemplarzu odbitek w wielkości A4. Nie należy wprowadzać kompresji. W nazwach
plików należy obowiązkowo
używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki
należy opisać bez przerw (bez
znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko_imię_tytuł
np.: zasa_pawel_zlota_roza.
jpg. Fotografie poddane obróbce cyfrowej wykraczającej poza korektę globalną,
która polepsza jakość zdjęcia
(np. nasycenie, kontrast), nie
będą brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu konkursu. Nie
zezwala się na stosowanie
zabiegów selektywnych polegających na dodawaniu
lub odejmowaniu elementów, łączeniu kilku fotografii
lub zmiany jej oryginalnej
kompozycji. Prace uprzednio

nagradzane lub wystawiane
nie mogą brać udziału w konkursie.
Termin zgłaszania zdjęć
mija dnia 15 września 2018
roku. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać, w formacie MS WORD, wypełnioną
Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie - załącznik nr
1 do Regulaminu Konkursu.
Jury konkursu dokona oceny
nadesłanych prac biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
zgodność z tematyką Konkursu, poprawność nadesłanych
materiałów pod względem
warsztatu fotograficznego,

oryginalność przedstawienia
tematu. Nagrody będą miały charakter finansowy, rzeczony i honorowy. Nagrodą
główną w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości
1000 zł, za drugie miejsce 600
zł, za trzecie 300 zł.
Harmonogram
konkursu: nadsyłanie prac do15.09.2018 r.; ocena jury
- do 01.10.2018 r.; zawiadomienie o werdykcie jury do
10.10.2018 r.; wręczenie nagród - do 20.10. 2018 r.; wystawa pokonkursowa prac –
październik 2018 r.
(RED)

ściowo polegał na wsparciu
finansowym z Funduszu Toyoty Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, ale wymagał
również wkładu własnego. Tu
pracownicy gminy, mieszkańcy i inni ochotnicy zakasali rękawy i własnoręcznie skręcali
domki i przygotowywali inne
elementy. Wszystkie urządzenia mają oczywiście atesty. Reakcje dzieci pokazują, że najważniejszy „odbiór” również
został dokonany. Tuż obok
znajduje się ścieżka edukacyjna wybudowana w ubiegłym
roku. A na niej? Różne rośliny
i zioła. To tam dzieci i młodzież
mogą się uczyć jak je od siebie
odróżniać i które do czego są
stosowane.
(IL)

Miasteczko dzieci wygrało konkurs Radia Wrocław.
REKLAMA
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Piekło (2)
Andrzej
Basiński

Rzućcie okiem, Drodzy
Czytelnicy, na termometr za
Waszym oknem. Ma wskazywać 37 st. C, oczywiście w
cieniu, a czwartek ma być kolejnym apogeum tegorocznego skwaru. Zapowiedzieli
to bezlitośnie meteorolodzy
przed tygodniem. Temperaturowy armagedon zdaje się
przemawiać słowami Dante Alighieriego: „porzućcie
wszelką nadzieję”. Nie ma
zmiłuj się. Chce swoich wrogów doprowadzić do rozpaczy.
Mniej więcej do czterdziestki upały traktowałem
przyjaźnie i nieco bezrefleksyjnie, trwając na plaży do
granic cieplnego udaru, by
po powrocie znad Bałtyku
zaimponować opalenizną.
Potem systematycznie traciłem serce do słonecznych
kąpieli, aż w końcu moja to-

lerancja dla letniej aury okopała się na granicy 25 stopni.
Więcej znoszę sporadycznie,
a już długich, ponad 30-stopniowych przypalanek, wręcz
nienawidzę.
Pozbawiają
mnie sił i energii, ograniczają
mobilność, za mocno wiążą z
telewizorem i komputerem,
kasują plany. Należą do tych
wrogów, których nie można
unieszkodliwić.
Mimo inwazji gorąca,
dzieje się sporo. Polskie
piekło... Najwięcej wokół
sądów, które władza chce
zawłaszczyć w sposób wyjątkowo bezczelny i bezwstydny, nie licząc się z
unijnymi ustaleniami oraz
próbując ośmieszyć i poniżyć, także przy udziale
prezydenta,
największe
prawnicze autorytety. Co
tam autorytety, skoro twardy, a właściwie zatwardziały
elektorat aż skowyczy z chorego upojenia, gdy może
wartościowszym od siebie
podgryzać spodnie i kostki.
Nigdy nie sądziłem, że słowa
„prawo i sprawiedliwość”
obrosną takimi porostami,

które mogą doprowadzić do
wyeliminowania Polski z europejskiej wspólnoty krajów
demokratycznych, normalnych i przewidywalnych.
Jak wielu innych, czekam
na wspólny front parlamentarnych i pozaparlamentarnych ugrupowań opozycyjnych, będących w stanie, po
okrzepnięciu, stawić czoła
władzy, która uroiła sobie,
że będzie wieczną. „Wszystkie ręce na pokład” - to powinno być niezmiennym i
umacnianym gdzie się tylko
da hasłem. Nie czas teraz na
grymasy, osobiste ambicyjki, pielęgnowanie dawnych
urazów i filozofowanie bez
sensu, gdy chodzi o sprawę
wagi najwyższej. Oczom nie
wierzę i szlag mnie trafia,
gdy czytam i słyszę wypowiedzi mości Czarzastego,
Zandberga, Biedronia i innych mądrali na tzw. lewicy,
walących w Platformę Obywatelską jak w bęben i podkreślających „socjal” PiS-u
oraz czepiających się braku
charyzmy Schetyny, który
swoje wie i potrafi. Trzeba

mieć oczy zalane bielmem,
by w sytuacji dla państwa
krytycznej, gdy waży się jego
przyszłość, nie dostrzegać
potrzeby jak najszybszego
połączenia sił, by zwalczyć
rozszarpujące je monstrum.
Liczę jednak w obozie lewicy
na trzeźwe oceny Andrzeja
Rozenka.
Powtarzam na tych łamach po raz kolejny: nigdy PO nie była partią
moich marzeń, widziałem
i widzę jej błędy, zaniedbania i zaniechania, ale jest to
teraz największe ugrupowanie opozycyjne, wokół
którego powinny gromadzić
się siły dobrej woli, ludzie z
inicjatywą i pomysłami, jak
zachęcić i pozyskać szerokie
kręgi wyborców, także tych
z przeciwnej strony. Opozycji należy pomagać, a nie
podkładać jej nóg i wypominać bez końca sprawy (np.
żałosne ośmiorniczki), które
przy obecnych wyzwaniach
stają się bzdurami. Czas na
twórczą debatę i wskazywanie na wspólne (albo i
nie), nowe przedsięwzię-

cia, przyjdzie dla obecnej
opozycji po, mam nadzieję,
wygranych przez nią wyborach. Nawiasem mówiąc: nie
bardzo wiadomo, czym jest
od pewnego czasu znaczna
część lewicowego elektoratu. Zdrowe, proletariackie
siły postępu, zastąpiły kręgi
prawicowo – narodowo –
klerykalne (dewocyjne), nastawione na obfitą pomoc
państwa. Trzeba sobie poradzić (lub chociaż usiłować) z
tym udziwnieniem.
Z „Polityki” wynotowałem
sobie dwa istotne przemyślenia Mariusza Janickiego:
„Lewica czująca miętę do
PiS jest politycznie bezużyteczna i nigdy nie zdobędzie
szerszego poparcia”.
„Jakakolwiek
formacja,
która łamanie konstytucji
będzie „bilansować” z 500
plus, nie ma szans na zostanie trzecią siłą polskiej polityki”.
W tym samym piśmie w
podobnym tonie wypowiada się Malwina Dziedzic:
„To rzeczywiście nie są
normalne czasy, więc aby

być skutecznym, nad idealizm należy przedłożyć polityczny pragmatyzm. I mieć
świadomość, że aby dojść
do „innej polityki” i budować „fajne państwo”, kluczowe jest odsunięcie PiS.
A dekompozycja opozycji i
wzajemne podkopywanie
to droga w przeciwnym kierunku”.
Koniecznością nadchodzących miesięcy jest pozbycie się w polskiej polityce
egoizmów i „pamiętnictwa”
oraz szukanie sojuszników
po stronie demokratycznych, europejskich wartości,
a nie krzykliwego populizmu.
Tylko wtedy można myśleć o
wyborczym sukcesie.
A na razie z nieba leje się
żar...
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści
zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
REKLAMA
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Inauguracyjny pogrom
Bardzo udanie zainaugurowały rozgrywki ekstraligi piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych. Akademiczki rozgromiły w Szczecinie Olimpię aż 6:0!
Do tej pory wałbrzyszanki z tym zespołem w historii
swoich
dotychczasowych
występów w ekstralidze jeszcze nie przegrały, ale duże
zmiany w kadrze drużyny
prowadzonej przez trenera
Kamila Jasińskiego sprawiły,
że pierwszemu meczowi akademiczek po przerwie letniej
towarzyszyła pewna doza
niepokoju.
- Szybko został on jednak
rozwiany, bowiem od początku spotkania to wałbrzyszanki dyktowały warunki i w
20 min objęły prowadzenie,
gdy Klaudia Fabova doszła
do prostopadłego zagrania
i wyprzedzając bramkarkę
gospodyń skierowała piłkę
do siatki. Był to wymarzony
debiut reprezentantki Słowacji w meczu o punkty w
AZS PWSZ, a swój zmysł znajdowania się w odpowiednim
miejscu o odpowiednim
czasie potwierdziła już sześć
minut później, dopadając do

wypuszczonej przez bramkarkę futbolówki i pakując ją
do pustej bramki. Do przerwy więcej goli już nie było,
ale po zmianie stron akademiczki nadal nie rezygnowały z prób podwyższenia
wyniku, które już niedługo
po pierwszym gwizdku zakończyły się powodzeniem.
W 55 min. faulowana w polu
karnym była Dominika Dereń, a Klaudia Miłek - zastępując tym razem etatową
wykonawczynię jedenastek
Małgorzatę Mesjasz - bramką
z „wapna” przypomniała się
kibicom po długiej przerwie
spowodowanej kontuzją. W
77 min. akcja zawodniczek
wprowadzonych do gry po
przerwie przyniosła czwarte
trafienie dla przyjezdnych:
Julita Głąb zagrała ze skrzydła w pole karne, strzał Katarzyny Rozmus jeszcze obroniła bramkarka gospodyń,
ale dobitka Juliii Kowalczyk
okazała się skuteczna i mło-

ZATRUDNIMY OD ZARAZ

Sprzedam halę

osobę z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketu przy
ul. Wałbrzyskiej
w Świebodzicach.
Kontakt
pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIECZOREK, STASZIC,
MARCEL, SILESIA
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

da piłkarka AZS PWSZ chwilę
po wejściu na boisko wpisała
się na listę strzelczyń. W końcówce kolejne podania ze
skrzydła kończyły się golami,
a do siatki trafiały Anna Zając
w 89 min. (zaliczając premierowe trafienie dla swojego
nowego klubu) oraz kolejna
rezerwowa Oliwia Rapacka w
90 min. – relacjonuje Tomasz
Stasiński z PWSZ.
Kolejne spotkanie AZS
PWSZ rozegra w Wałbrzychu
w sobotę o godz. 11.00 z UKS
SMS Łódź.
(TS)
Olimpia Szczecin – AZS PWSZ Wałbrzych 0:6 (0:2)
Bramki: Fabova (20, 26), Miłek (55),
Kowalczyk (77), Zając (89), Rapacka
(90).
AZS PWSZ: Sapor, Szewczuk, Zawadzka, Mesjasz, Kędzierska, Dereń (62
Głąb), Kuciewicz, Zając, Rędzia (60
Rapacka), Miłek (75 Kowalczyk),
Fabová (65 Rozmus).

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO
pow. 110 m2, 5 pokoi, 4 kontygnacje,
ogrzewanie gazowe, węglowe,
kominek z płaszczem wodnym.
Działka - 1280 arów, zadbana,
garaż, drewutnia, pomieszczenia
gospodarcze oraz patio.

Tel. +48 796-530-732

IV liga
Z tygodniowym opóźnieniem
ruszają rozgrywki IV ligi piłki
nożnej. W grupie wschodniej
Górnik Wałbrzych będzie podejmował Orła Ząbkowice Śląskie. Mecz zostanie rozegrany
11 sierpnia o godz. 17.00 na
stadionie przy ul. Ratuszowej w
Wałbrzychu.
(RED)

Zagrają koszykarze
Znamy już terminarz I ligi koszykarzy. Pierwsze spotkanie
w sezonie 2018/2019 Górnik
Trans.eu Wałbrzych rozegra
29.09.2018. w roli gospodarza
z zespołem Pogoni Prudnik Tydzień późnej wałbrzyszanie pojadą do Słupska aby zmierzyć
się z Czarnymi. Górnik ogłosił
także terminarz przedsezonowych gier kontrolnych: 18
sierpnia GTK Gliwice (ekstraklasa, wyjazd), 25 sierpnia Śląsk
Wrocław (1 liga, wyjazd), 31.0801.09. turniej w Poznaniu, 8
września WKK Wrocław (1 liga,
wyjazd), 12 września Pogoń
Prudnik (1 liga, Wałbrzych), 15
września WKK Wrocław (1 liga,
Wałbrzych), 21-22.09. turniej w
Prudniku.
(RED)

Piotrowska wysoko
Duży sukces odniosła
wałbrzyszanka Patrycja Piotrowska, zajmując 8 miejsce w wyścigu kolarskim
podczas Akademickich Mistrzostwach Świata MTB w
portugalskiej miejscowości
Braga.
Podczas 36-stopniowego
upału czołówka od startu narzuciła mocne tempo. Jadąca
w niej Patrycja miała pecha,

bowiem na pierwszej rundzie, na jednej z przeszkód,
zeszło powietrze z koła jej
roweru, co spowodowało,
że główna grupa zaczęła
się oddalać. Nasza krajanka
dzielnie jednak walczyła i
ukończyła wyścig na ósmym
miejscu. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
(A.Bas.)

Patrycja Piotrowska wykazała się walecznością na trasie
Akademickich Mistrzostwach Świata MTB.

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego
na obiekcie wielkopowierzchniowym
w Wałbrzychu. Osoby posiadające traktory z pługami
i rozsiewaczami lub koparko ładowarki z pługiem
proszone są o kontakt pod nr telefonu 725-075-509.
Współpraca na cały sezon 2018/19
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

SKUP

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

aut/motocykli

na rynku od 1998 roku.

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

Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Ciężko pracujesz na swoje dochody.
ZABEZPIECZ SIĘ przed ich utratą!

UBEZPIECZENIA:

• OC/AC
• ubezpieczenia życia
(indywidualne, grupowe)
• Turystyczne - Podróże
• NNW
• Rolne
• Zdrowotne
• Utrata dochodu
• Mieszkań, domów-mienie
• Zabezpieczenie kredytu
• Firma, ryzyko budowlano
-montażowe.
• Szkolne

PLANY EMERYTALNE, FINANSOWE
• Fundusze inwestycyjne
• Obligacje
• FIZ
• Ulgi podatkowe – IKZE i inne.
KONTAKT:
ul. Hetmańska pawilon 4 (za pocztą)
Tel: 667-642-926
Mail: iwona717@hotmail.com

DOJAZD DO KLIENTA
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USŁUGI
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI

• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych 606 829 141
(3) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

MOTORYZACJA
(4) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

INNE
Pożyczka bez BIK! 796 700 605
Emeryci, renciści osoby pracujące! Szybka pożyczka bez BIK I BIG
do 25 000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja w 15 minut. Dojazd
do klienta Wałbrzych i okolice.
Zadzwoń lub napisz SMS o treści
„KASA”. 609 432 928

KUPIĘ
(2) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
WAŁBRZYCH PODZAMCZE
WYNAJEM, 2 pokoje 48,50 m2
, 6 piętro 1350zł /1-mc razem
z opłatami. tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-960
WAŁBRZYCH, GAJ 59 m2, 3 pokoje , duży ogród 300 m2 , garaż.
Teren ogrodzony. Cena 95 000
zł.Tel 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-866
WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA,
2 pokoje, 33m2, 3 piętro, z
balkonem. Cena 118 000 zł. tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-976
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 2
pokoje 40,20 m2 , 2 piętro. Cena
105 000 zł. tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-957
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3
pokoje, całe piętro domu. 299.000
zł , tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro, 40.000
zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-895

BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie
dwupoziomowe z garażem,
90m2, 3 pokoje, cena 164 500
zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-972

MS-3588 Biały Kamień, kawalerka,
do odświeżenia, cena 42 tys. zł
Tel. 883 334 486

JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne
mieszkanie z kominkiem, 52m2,
2 pokoje, drugie piętro, cena 79
000 zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-912

MS-3573 Piaskowa Góra, 32m2, 2
pokoje po kapitalnym remoncie,
cena 117 tys. Tel. 883 334 481

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100
000 TEL. 606 97 66 30
OKAZJA!!! MS-3575 Bezczynszowe
mieszkanie z wyjściem na ogród i
garażem!!! 80m2 cena 219 tys. do
negocjacji Tel. 883 334 486
Podzamcze po kapitalnym remoncie, 40m2, 2 pokoje, cena 125
tys. Tel. 883 334 486

w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
150 tys. do neg. Tel. 883 334 486
MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130
MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 98 tys. Tel.
883 334 481
MS-3441 Świdnica, Osiedle Zawiszów, 71m2, 4 pokoje, cena 230
tys. Tel. 883 334 481
MS-3589 Szczawno – Zdrój, do
wprowadzenia, 35m2, balkon,
ogrzewanie miejskie, cena 132
tys. zł. Tel. 883 334 481
Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486
DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY ZADŁUŻENIA

MS-3530 Piaskowa Góra, 2 pokoje
35m2, duży balkon, cena 125 tys.
Tel. 883 334 481

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie, cena
2015 tys, Tel. 883 334 481

RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727

MS-3596 Nowe Miasto, 2 pokoje,
do wprowadzenia, okolice Truskawieckiej,110 tys. Tel. 883 334 486

.PL
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MS-3585 Podgórze, Mieszkanie
z garażem, Niepodległości 32, 3
pokoje, 65m2, do remontu cena
108 tys. zł Tel. 883 334 486

MS-3598 Piaskowa Góra,38m2 do
wprowadzenia z umeblowaniem,
cena 145 tys. Tel. 793 111 130
DS-3452 Dom Zagórze Śląskie,
170m2, działka 1267m2, cena 349
tys. zł. Tel. 793 111 130

DB2010

RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ulica Makuszyńskiego , 3
pokoje 4 piętro , pod klucz , cena
205 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Forteczna 3 pokoje, 58 m2,
po remoncie, cena 189 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO
ZDRÓJ okolice Placu 3 Maja , 60
m2 ogródek , 2 pokoje, cena 240
000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,
do remontu cena 80 000 tel. 883
332 730
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Chopina , 40 m2 okazja 66 500
tel 883 334 836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani , 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Grabowskiej , 64 m2
3 pokoje, cena 175 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,

parter stan dobry , cena 65 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2,
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena
199 000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa,
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena
640 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica –
działka budowlana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW ,
2 pokoje, ogródek, 1 piętro cena
100 000 tel 883 332 730 ,
RENOMAHOME – Świebodzice
, kawalerka po remoncie na
Osiedlu Sudeckim 3 piętro cena
95 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - GŁUSZYCA ,
kawalerka z CO miejskim , cena
35 000 tel 883 334 836
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REKLAMA

Osiedle Górnicze, 55 m2, po
generalnym remoncie, cicha
okolica, możliwość dzierżawy
ogródka obok bloku 160 tys. - tel.
530 998 374
MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
Szczawno- Zdrój, mieszkanie
dwupoziomowe, 113m2, 4 pokoje, bezczynszowe. Ogrzewanie
kominkowe. Do mieszkania
przynależy ogródek ok. 300m2
oraz duży taras. Cena 290.000zł.
Kontakt 535-311-265
Dom w Strudze, duża działka, do
remontu 260tys tel. 577-263-955
Świebodzice, os. Piastowskie,
46m2 3.piętro z balkonem, Niski
czynsz, świetna lokalizacja 127
000 zł tel. 530 998 374
Podzamcze 2 pokoje, 7piętro,
51m2, pełen rozkład 129 900zł,
tel. 577-263-955
Biały Kamień, 100m od Szczawna, 4 pokoje, 100m2, parter,
ogrzewanie gazowe, stan deweloperski. Osobne wejście, dodatkowo ogródek pod oknami. Cena
299.000zł. Kontakt 535-311-265
Szczawienko, 2 PIĘTRO, 44 m2
(po podłodze 60m2), 3 pokoje,
ogrzewanie centralne, dobry
standard 75 000zł, tel. 535-285514
Podzamcze: 3 pok, 71m2, 209
tys, 1 piętro, standard do wprowadzenia, czynsz ok 440zł/msc,
co miejskie tel. 577-263-955
Biały Kamień ,ul. Miczurina–
Nowe budownictwo 46m2 ,2
piętro, winda. Ogrzewanie w
czynszu, do remontu 119 000 zł
530-998-374
Sobięcin, okazja cenowa!, 94m2,
3 pokoje, 1 piętro, przestronne
mieszkanie w dobrym standardzie, niskie koszty utrzymania, W
CENIE zabudowa KUCHNI, CENA
87.000 zł. 535-285-514
Podzamcze, 36m2, 2 pokoje, 3
piętro blok z windą, niski czynsz.
Budynek po termomodernizacji,
dużo miejsc parkingowych. Cena
99.000zł. Kontakt 535-311-265
Nowe Miasto, 42m2, PIĘKNE
mieszkanie po remoncie, 1 piętro
w kilkurodzinnej kamienicy,
spokojna, ceniona lokalizacja,
ogrzewanie gazowe, dwa pokoje
z otwartą kuchnią, 129 900zł tel.
535-285-514

Sobięcin ul Zachodnia, 1 piętro,
50m2, 50 tys zł – do remontu tel.
577-263-955
Boguszów 2 duże pokoje
56,40m2, po remoncie, ogrzewanie centralne- węglowe, ogródek
z altanką pod oknami. Dodatkowo przynależy pokój na strychu
oraz piwnica. Cena 80.000zł. Do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
Podzamcze, 3 pokoje, 55m2, 10
piętro, 139 900zł, niski czynsz,
winda tel 577-263-955

BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –Mieroszów ,Działka 1
208m3 m2, Ogrodzona, woda,
prąd. Cena: 50 000 zł. . ( nr:2481
) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – PODGÓRZE, mieszkanie
do wprowadzenia po remoncie, 39,2m2, 2 pokoje, kuchnia
,łazienka z wc oraz wanną,
ogrzewanie piecem CO na opał
stały, Cena: 75 000 zł (nr: 2482)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem po remoncie, 96m2,
3 piętro,kuchnia ,łazienka ,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY
DOM do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej okolicy,
107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4 272,
000m2 Cena: 420 000 zł, ( nr:
2461)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRANICY SZCZAWNA),LUKSUSOWE
MIESZKANIE Z WYPOSAŻENIEM
I OGRODEM! Pow. 52,20 m2,
duży ogród blisko domu , 3
pokoje, 175 000 zł (nr: 2420) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –Szczawienko, 43,33m2,
1 pokój z garderobą , łazienka,
kuchnia. Cena:70 000zł (nr: 2478)
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE: Sprzedaż
39,2m2, 2 pokoje,kuchnia, łazienka. Cena: 75 000zł (nr: 2482)
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji,
52 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro, Cena: 105 000 zł,
(nr:2457 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia.
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Stary Zdrój, Polecamy na
wynajem atrakcyjne lokale biurowe o powierzchniach: 20-40 m2
w odrestaurowanym, niezwykle
reprezentacyjnym zabytkowym
obiekcie, Cena: 45 zł m2 (nr:
2491) - (74) 666 66 06, (.74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 58 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie,7
piętro z windą. Cena: 129 000 zł
(nr.2469) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź siedzibę
firmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

ogrzewanie elektryczne, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2,
wolnostojący garaż CENA: 210
000 zł (nr: 2381) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku o
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO mieszkanie
po remoncie, 33,2 m2, 1 pokój,
jasna kuchnia, 2 piętro. CENA: 68
000m2 (nr: 2470) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
SZCAWIENKO, do wynajęcia
pomieszczenia biurowe, sala
konferencyjna lub pomieszczenie
na sklep. Doskonała lokalizacja,
blisko głównej drogi wylotowej
z miasta. Cena 24zł/m2. Lokale o
powierzchni od 17m2 do 150m2.
Kontakt 694778179
PODZAMCZE, 3 pokoje, 66 m2
,nowocześnie wykończone,
wyposażone i umeblowane, 4
piętro/4, w najlepszej lokalizacji
na Podzamczu, 220 000zł. Kontakt 694778179
PODZAMCZE, 3pokoje,1 piętro/10, do remontu, rozkładowe,
osobno wc i łazienka w doskonałej lokalizacji, 164000zł. do
negocjacji. Kontakt 694778179
BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, blok,
27 m2, jasna kuchnia, duży pokój
, łazienka z wc i przedpokój,
5 piętro, dwie windy,72000zł.
Kontakt 694778179
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 40m2,
parter, wymienione instalacje,
okna PCV, panele i płytki na podłogach, nowocześnie wykończona łazienka, ogrzewanie gazowe,
57000zł. Boczna ulica. Okazja.
Kontakt 694778179

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na
stronie: www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
PODZAMCZE, 2 pokoje, 50m2,
1250ZŁ wysoki standard i
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul.
SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje + garderoba, 61m2, 3 piętro w 4, cena
89.000zł, dobry stan techniczny,
łazienka, c.o. weglowe tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice SŁOWICZEJ, 3 pokoje, 55m2, 1
piętro, bardzo dobry stan, ogród,
co. gaz, cena 130.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
ul. Solicka, działka pod lokal
użytkowy, 170m2, cena 29.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 74.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie,
cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA NOWE MIASTO ul. Chopina, 2
pokoje, 38m2, 700ZŁ dobry stan,

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
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 dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na pierwszym pietrze o pow.
33,84 m2. Cena 53 tys. zł
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena 99
tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 22 tys. 28 m2
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Górnej. Cena 60 tys. zł.
Sprzedam lokal usługo- handlowy z witryną w Jedlinie – Zdrój o
pow. 14,75 m2. Cena 25 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam dom w Ścinawce Dolnej, 107,70m2. Działka -dzierżawa od gminy. Cena 89 tys. zł
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528
m2. Cena 790 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, gdzie znajduje się
wiele innych ofert.
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Hipoterapia - forma rehabilitacji psychoruchowej
W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu, działa Wiodący
Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy. WOKRO
oferuje szeroki zakres zajęć terapeutycznych. Dodatkowo - w ramach świadczenia usług WOKRO
- można po wcześniejszym umówieniu się uzyskać konsultacje
lekarzy specjalistów oraz usługi
w zakresie wsparcia psychologicznego, dokonać diagnozy
u ortoptysty.
Działania skierowane są do
dzieci z powiatu wałbrzyskiego
z deficytami rozwojowymi lub zagrożonych niepełnosprawnością,
ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci do lat 3.
Na zajęcia terapeutyczne można się zgłosić otrzymując:
- skierowanie lub opinię/ zaświadczenie od lekarza specjalisty
- opinię dziecka w wczesnym
wspomaganiu rozwoju wydaną
przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej
- deklarację przystąpienia do
projektu ( do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce” za życiem” http://pppp.
walbrzych.pl/wp-content/uploads/2018/01/deklaracja-przystapienia-do-projektu.pdf
Opinia lub skierowanie powinny zawierać diagnozę lub opis potrzeb dziecka oraz przyczyny skierowania dziecka na zajęcia, a także
wskazywać obszar koniecznej pomocy dziecku i jego rodzinie.
W przypadku chęci skontaktowania się z nami prosimy o kontakt
telefoniczny na numer:
- sekretariat 74 84 60 535 ,797-984251
- dyrektor 518-787-925
lub elektronicznie poprzez wysłanie e-mail na adres: sekretariat@
pppp.walbrzych.pl.
Miejsce wykonywania zadań
oraz adres korespondencyjny: 58300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24.

Wakacje z końmi
W okresie wakacyjnym dzieci
objęte działaniami ośrodka realizuję m.in. zajęcia terapeutyczne
z końmi. Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konia. Hipoterapia
jest niezastąpioną formą rehabilitacji wieloprofilowej. Oznacza to,
że oddziałuje jednocześnie na sferę
fizyczną, psychiczną i poznawczą,
dlatego jest tak wyjątkową formą
terapii dla dzieci i dorosłych zmagających się z różnymi problemami. Specyfika hipoterapii polega na
tym, że koń i jego ruch dają takie
możliwości rehabilitacji, jakich nie
znajdziemy w innej terapii.
Przede wszystkim, trójwymiarowy ruch konia oddziałuje na miednicę człowieka, kodując w mózgu
informację o prawidłowym wzorcu chodu (czyli ruchu miednicy
odbywającego się jednocześnie
w trzech płaszczyznach). Oznacza
to, że uczymy dziecko chodzić nie
stawiając go na nogach. Żadna dotychczas znana forma rehabilitacji
nie jest w stanie aktywować miednicy w ten sam sposób, co czyni
hipoterapię bardzo istotną formą
terapii u dzieci i dorosłych, które
nie chodzą samodzielnie bądź ich
chód nie jest w pełni prawidłowy.
Kolejnym bardzo ważnym celem hipoterapii jest normalizacja
napięcia mięśniowego. Ten rodzaj

terapii jest bardzo ważny dla osób,
u których wystąpiło uszkodzenie
centralnego układu nerwowego.
Jazda na koniu w stępie bardzo
korzystnie wpływa na wzmożone
bądź obniżone napięcie mięśniowe. Dzięki ciepłu konia, przeciwstawnym ruchom biodra - barki
i trójzgięciu kończyny dolnej, jesteśmy w stanie zmniejszać spastyczność (zwłaszcza przywodzicieli ud
i ograniczenia ruchomości obręczy
biodrowej). Natomiast odpowiednio dobrane przez hipoterapeutę
ćwiczenia będą pomagały wzmocnić osłabione partie mięśni. Jazda
na koniu wymaga prostej sylwetki,
co automatycznie wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha i obręczy
biodrowej oraz przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia.
Jak to działa?
Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi oraz terapeutycznymi
i w pełni korzysta z ich dorobku.
Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do
osiągnięcia zakresie. Hipoterapia
stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest
prowadzona przez specjalistę, na
zlecenie i pod kontrolą lekarza.
Hipoterapeuta pełni rolę asekuru-

jącą, zapewniając bezpieczeństwo
oraz rolę przewodnika w kontakcie
ze zwierzęciem. Konie stosowane
w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech
(przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in. łagodne,
posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku.
Działanie hipoterapii:
- korygowanie postawy ciała;
- regulacja napięcia mięśniowego;
- kontakt z przyrodą, działanie
motywacyjne;
- doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni,
schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
- stymulacja i normalizacja czucia
powierzchniowego;
- zwiększenie poczucia własnej
wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
- rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
Przekazywanie wzorca chodu
Przekazywanie wzorca chodu
jest najbardziej unikatowym celem
hipoterapii. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest wskazany
najbardziej dla dzieci i młodzieży
chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących
się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie.

autystyczne i konie wykazują wiele podobieństw w postrzeganiu,
reagowaniu i porozumiewaniu się.
Hipoterapia, jako rodzaj rehabilitacji wieloprofilowej, bardzo
dobrze wpływa na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Jest
niezastąpioną forma terapii u dzieci ze spektrum autyzmu, zespołu
Aspergera, czy nadpobudliwości
psychoruchowej. Podczas zajęć
z hipoterapii, terapeuta jest w stanie pracować z dziećmi z różnymi
zaburzeniami. Odpowiednio dobrane ćwiczenia w formie zabawy i przede wszystkim kontakt ze
zwierzęciem pozwalają zmniejszyć
istniejące zaburzenia. Hipoterapia doskonale sprawdza się więc
w pracy z dziećmi z zaburzeniami
percepcji wzrokowej, słuchowo językowymi czy typu dyspraksji
oraz nadwrażliwością dotykową
czy nadaktywnością. Kontakt z koniem i zajęcia na łonie natury są
wspaniałą forma pracy z dziećmi.
Niepozorne zajęcia przynoszą bardzo widoczne efekty, stymulując
cały rozwój psychoruchowy. Dla
wielu dzieci praca z koniem i nawiązanie z nim uczuciowej więzi
jest milowym krokiem na drodze
całej żmudnej rehabilitacji. Nie bez
przyczyny ktoś kiedyś wypowiedział słowa, że nie da się wyjaśnić
magicznej więzi, łączącej jeźdźca
i konia.

Autyzm
Inną szczególną cechą hipoterapii są możliwości pracy z dziećmi autystycznymi, ponieważ - jak
zauważył Monty Roberts - osoby

Nasze dzieci odbywają zajęcia
w Stajni w Julianowie pod opieką
pedagoga – hipoterapeuty mgr
Marty Woźniak (tel. 601-358110, e-mail: martawoz@wp.pl).

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.
Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).

