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Kupuj w Wałbrzychu!
- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy wielu przedsiębiorców zmuszonych jest
ograniczyć lub całkowicie zaprzestać prowadzenia swojej działalności, stworzyliśmy platformę
dzięki której będziemy mogli wzajemnie wspierać się, do czego serdecznie zapraszamy
– mówi Roman Ludwiczuk, senator VI i VII kadencji.

ZUS znów przyjmuje klientów
Klienci mogą znowu załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w ZUS. Obsługa
klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa. Do dyspozycji klientów nadal pozostają skrzynki przeznaczone do
wrzucania dokumentów oraz
możliwość załatwiania swoich spraw przez Internet.
Odwiedzający placówki ZUS
klienci muszą mieć założone,
osłaniające nos i usta maseczki oraz zachowywać minimum
1,5 metra odstępu. - Jesteśmy
jednym z pierwszych urzędów,
który wznowił bezpośrednią
obsługę klientów. Robimy to,
dlatego bo wiemy jak bardzo
jest to ważne dla osób, które
potrzebują informacji i pomocy
ze strony naszych konsultantów
– mówi Iwona Kowalska-Matis,
regionalny rzecznik prasowy
ZUS na Dolnym Śląsku. – Otwieramy sale obsługi, ale oczekujemy od naszych klientów zachowania zasad bezpieczeństwa,
czyli przychodzenia do nas w
maseczkach i zachowywania
odstępu – dodaje rzeczniczka.
W placówkach ZUS nadal
pozostaną skrzynki, do których

można samodzielnie składać
dokumenty, wnioski lub pisma.
- Zachęcam nadal do zakładania indywidualnych kont na
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i załatwiania swoich spraw w ZUS
drogą elektroniczną. Konto
na portalu PUE można założyć
bez wychodzenia z domu, czyli
przez Internet poprzez profil
zaufany lub bankowość elektroniczną. Można je również
założyć korzystając z pomocy
pracownika ZUS, na salach obsługi klientów – zapewnia Kowalska-Matis.
Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia
z danymi zgromadzonymi w
ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń. Za pomocą PUE można także złożyć
wnioski o pomoc z tzw. tarczy
antykryzysowej.
Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać
placówki ZUS tylko wtedy,
kiedy jest to niezbędne. Klienci powinny posiadać środki
ochrony osłaniające nos i usta
(do czasu obowiązywania wytycznych rządowych). Obsłu-
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- Nasz serwis http://kupujwwalbrzychu.pl/ skupia przedsiębiorców
prowadzących
działalność w Wałbrzychu oraz
na terenie powiatu wałbrzyskiego. Planując zakupy warto zorientować się czy lokalni
przedsiębiorcy nie oferują
produktu lub usługi, których
poszukujemy. Liczymy, że dzię-

ki stronie kupujwwalbrzchu.pl
będzie to znacznie łatwiejsze i
zachęci do korzystania z ofert
przygotowanych przez wałbrzyskie firmy. Mamy nadzieję,
że dzięki mobilizacji Wałbrzyszan jak i przedsiębiorców
biorących udział w programie
„Kupuj w Wałbrzychu”, kiedy
dobrniemy do końca epidemii,

będziemy mogli powrócić do
swoich firm i w dalszym ciągu
oferować Państwu nasze lokalne produkty i usługi. Liczymy
na Państwa solidarność z wałbrzyskimi
przedsiębiorcami
i lokalny patriotyzm – mówi
koordynujący akcję Roman Ludwiczuk.
(RED)

ga w placówkach ZUS będzie
realizowana przy zachowaniu
zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5
metra między osobami). Klienci
będą wpuszczani pojedynczo,
w zależności od dostępności
stanowiska, na którym możliwe
jest załatwienie danej sprawy.
Przy stanowisku będzie mogła
przebywać tylko jedna osoba.
Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszących
osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły
podejść do stanowiska razem
z osobą obsługiwaną. Sale obsługi są czynne codziennie od
godz. 8.00 do 15.00, a w poniedziałki do godz. 18.00.
(IKM)
REKLAMA
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Skład Opału Carboneco Mieroszów

oferuje wysokiej jakości węgiel kamienny (również workowany):
orzech, ekogroszek w cenie od 800 zł za tonę
oraz pellet drzewny z certyﬁkatem EN PLUS A1
w cenie 880 zł za tonę
TRANSPORT na terenie Mieroszowa
i do 20 km – GRATIS!
GWARANCJA jakości, uczciwe
i precyzyjne odważanie węgla.

CENA
PROMOCYJNA!

Zapraszamy! ul. Wolności 27a w Mieroszowie (plac ZGKiM)
Tel. 790 351 884 lub 690 972 136

Więcej na str. 2
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Jerzy Kosmaty (1937-2020) – górnik, społecznik, Człowiek
W chwili śmierci każdego
człowieka w jego otoczeniu,
nie tylko rodzinnym, ale i
dalszym: zawodowym i społecznym, pojawiają się wspomnienia, refleksje. Uczestnicy i świadkowie górniczej i
społecznej drogi życiowej dr
inż. Jerzego Kosmatego zawsze z szacunkiem odnosili
się do Jego wiedzy zawodowej i wartości moralnych.
Zawód górniczy, wykonywany w stałym niebezpieczeństwie geologicznego środowiska, w które człowiek
wdziera się w swej zachłanności egzystencjalnej, wchodząc w głębiny podziemnych
górotworów dalej i jeszcze
jeden poziom niżej, kształtował w szeregach górniczych
więzi wzajemnego i zbiorowego zaufania, solidarności
pracowniczej i dumy zawodowej. Ta specyfika górniczego zawodu i osobowości
weryfikowała ludzi pod każdym względem. Także eliminowała, niestety nierzadko w
sposób tragiczny (wypadki).
Jerzy Kosmaty urodził się 6
czerwca 1937 r. w Przemyślu.
Ale wychowywał się w Jarosławiu, gdzie jego ojciec - oficer Wojska Polskiego - został
przeniesiony. Z tego miasta
jako kapitan WP 1 września
1939 r. wyruszył na wojnę w
składzie 39 pułku piechoty
Strzelców Lwowskich. W dniu
9 września 1939 r. został ciężko
ranny i po różnych perypetiach
w styczniu 1940 r. przybył do
rodziny, ale niebawem zmarł.
Jerzy Kosmaty w latach 19441954 w Jarosławiu ukończył
szkołę podstawową i liceum

ogólnokształcące. Latem 1948
r. przebywał na obozie harcerskim w Jedlinie-Zdroju, czyli w
całkiem innym „świecie” warunków bytowych, infrastruktury komunalnej. Wspominał
ten pierwszy swój dziecięcy
epizod z tym regionem z duża
refleksją w naszej długiej, wielowątkowej rozmowie w sierpniu 2008 w Szczawnie-Zdroju.
Nie musiałem się domyślać, ani
Jerzego dopytywać, szczerze w
smutnej tonacji dodał: żyliśmy
z mamą w strasznej biedzie.
W tych latach władza ludowa
wdowom czy sierotom po poległych we wrześniu 1939 r.
mężach i ojcach podoficerach,
oficerach nie przyznawała
świadczeń rentowych i innych.
Ten stan „sprawiedliwości”
zmienił się dopiero w 1956 r.
W 1954 r. rozpoczął studia na
Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym w Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie, które
pomyślnie ukończył w 1960
r. o specjalności geologa. W
końcowych latach pierwszych
studiów równocześnie podjął
naukę na Wydziale Górniczym
AGH i w 1963 r. uzyskał kolejny dyplom mgr inż. górnika. W
1962 r. już pracował w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, najpierw jako
nadgórnik w kopalni Victoria. W
następnych latach awansował
w górniczej profesji, zajmując
kolejne stanowiska kierownicze
w kopalni Nowa Ruda, dyrekcji
Dolnośląskiego Zjednoczenia
Przemysłu Węglowego i dyrektora kopalni Wałbrzych. Zawsze
był człowiekiem kreatywnym w
swej profesji, w sprawach społecznych i sportowych. Pasjono-

wał się piłką nożną. Był czynnym
sędzią piłkarskim w okręgowej i
II lidze. Później został delegatem i obserwatorem rozgrywek
I i II ligi, a także członkiem Zarządu PZPN. W okresie pełnienia dyrektorskich stanowisk w
górnictwie, był prezesem Klubu
Sportowego Górnik Wałbrzych
w latach 1985 – 1989. Wtedy
piłkarze grali w ekstraklasie, a
koszykarze i biathloniści zdobywali mistrzostwo Polski, byli
nie tylko sportową reklamą
Wałbrzycha, ale także województwa wałbrzyskiego w Polsce. Również byli dostrzegani w
międzynarodowej przestrzeni
na europejskich parkietach i
arenach zimowych.
Jerzy Kosmaty w 1990 r.,
jako dyrektor kopalni Wałbrzych, odszedł na emeryturę w czasie euforii lokalnych
wykonawców destrukcyjnego
„reformowania” kopalń wałbrzyskich i noworudzkich.
Wielokrotnie rozmawiałem z
Jerzym o uwarunkowaniach i
skutkach likwidacji dolnośląskiego zagłębia węglowego.
Reprezentowaliśmy
różne
światy zawodowe. Moja dociekliwość w takich rozważaniach sprowadzała się do
poznania wiedzy historycznej,
ekonomicznej i geologicznej,
mechanizmów decyzyjnych i
autorów wcześniej modernizujących dolnośląskie górnictwo. Także tych entuzjastów i
wykonawców, którzy od 1990
r. w krótkim czasie doprowadzili do prymitywnego zburzenia wałbrzyskiej infrastruktury
górniczej. W tych ciekawych
rozmowach z Jerzym - również twórcą i świadkiem dzie-

jów wałbrzyskiego górnictwa
- starałem się prowadzić nasze
rozmowy w formule dociekliwości tropem tzw. złotych pytań znanych w nauce kryminalistyki: dlaczego? w jakim celu?
kto? Dlaczego tak pospiesznie
zlikwidowano
najnowocześniejszą inwestycję górniczą w
Europie (sic!), czyli szyb Kopernik z podziemną i nadziemna
infrastrukturą? Dlaczego zatrzymano budowę przyszłej
elektrowni
szczytowo-pompowej w pobliskich Młotach
z wykonanymi już sztolniami
przez wałbrzyskich górników?
Te inwestycje w centralnych
planach gospodarczych były
skorelowane z budowaną elektrownią atomową w Żarnowcu
(z reaktorem już oczekującym
na zamontowanie). Kto sprzedał, a które państwo kupiło ten
reaktor dla kolejnej budowanej
własnej elektrowni atomowej?
Które inne państwo wówczas
kupiło informatyczne i elektroniczne oprzyrządowanie sterujące dla budowanej wówczas
drugiej własnej „atomówki”?
Zawsze mnie interesowało dlaczego w tej totalnej likwidacji
dolnośląskiego górnictwa pozostawiono zmodernizowaną
koksownię Victoria w Sobięcinie?
Emeryt Jerzy Kosmaty nadal był człowiekiem z wigorem i pasją w realizacji misji
publicznych. W 1995 r., wraz
ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa
w Wałbrzychu, urzędem miasta i Urzędem Wojewódzkim
w Wałbrzychu współtworzył
dzisiejszy Muzeum Górnictwa
i Techniki, które jest dziś czę-

ścią Parku Wielokulturowego
- Stara Kopalnia na terenach
byłej kopalni Thorez. Przez
wiele lat pracował tu jako kustosz muzeum górniczego. J.
Kosmaty, rozpoczynając pracę
w wałbrzyskim górnictwie spotkał wśród kadry inżynierskiej
jeszcze kilku absolwentów
renomowanych europejskich
uczelni górniczych z: Freibergu (Niemcy), Loeben (Austria),
Jekaterynosławia (Rosja) oraz
Leningradu i Dniepropietrowska (byłego ZSRR). Ta informacja pozwala na sformułowanie
refleksji o nieprzypadkowym
dla Wałbrzycha i nie bez udziału wspominanej tu niebanalnej
osobowości
wałbrzyskiego
górnictwa, jako splotu zdarzeń,
które doprowadziły do nawiązania współpracy Wałbrzycha
z saksońskim miastem Freiberg
(Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha z 30.04. 1999 r. podpisana przez Przewodniczącego
RM B. Dyszkiewicza). Ta współpraca nadal jest realizowana.
J. Kosmaty został uszanowany
przez władze miasta Freiberg
dostojnym wpisem (28.06.2015
r.) do Srebrnej Księgi Miasta
osób zasłużonych dla współpracy obu partnerskich miast.
Pozostawił dla publicznej
wiedzy dzieła naukowe. Publikację źródłową: Kształtowanie się technicznej kadry
kierowniczej Dolnośląskiego
Zagłębia Węglowego w latach
1945-2000, Wałbrzych 2010. W
2009 r. J. Kosmaty prezentując
tę problematykę w Instytucie
Historii Polski PAN w Warszawie uzyskał tytuł doktora nauk
humanistycznych w zakresie
historii techniki. W 2012 r. ukazała się Jego kolejna rozprawa
naukowa: Wypadki śmiertelne
w górnictwie Dolnośląskiego

Jerzy Kosmaty
Zagłębia Węglowego w latach
1945 – 2000, Wałbrzych 2012.
W swoim dorobku naukowym
i publicystycznym pozostawił
23 artykuły i referaty opublikowane i wygłoszone na konferencjach naukowych w Polsce
i Niemczech. W tej aktywności
w sposób naukowy i faktograficzny wskazywał na niekompetentne (delikatnie mówiąc)
argumenty władz państwowych, którymi uzasadniano
likwidacje wałbrzyskich kopalń. Górnictwo dolnośląskie,
oprócz własnych inwestycji
rozwojowych, od 1949 r. realizowało inwestycje społeczne,
komunalne, które pochłaniały
25- 30% środków budżetowych. Dolnośląskie Zjednoczenie Węglowego jeszcze w
1990 r. utrzymywało i administrowało 6 322 mieszkaniami
pracowników i emerytów górniczych (Wałbrzych, Słupiec,
Nowa Ruda), których budowę
wcześniej sfinansowało. Bez
wsparcia finansowego kopalń
nie powstałby nowoczesny
szpital (wówczas nazywany
górniczym) w Wałbrzychu.
Utrzymywano 6 ośrodków
sportowo-rekreacyjnych w np.;
Krynicy Morskiej, Sławie, Radkowie. Sponsorowano sport
masowy i wyczynowy, również
KONDOLENCJE

Głęboko poruszona śmiercią
dra inż. Jerzego

Kosmatego

człowieka mocno związanego
z Wałbrzychem oraz jego górniczą
tradycją
składam serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
Cześć Jego Pamięci!
Pełna smutku
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Ostatnie pożegnanie dra inż. Jerzego Kosmatego na cmentarzu w Szczawnie-Zdroju w asyście byłych górników i górniczych lamp.
(fot. Roman Janiszek)

Poseł na Sejm RP
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kulturę, m.in. Filharmonie Wałbrzyską. Tych poza górniczych
obszarów społecznych i inwestycyjnych, finansowanych z
budżetu było zdecydowanie
więcej. „Czyżby nikt tego nie
dostrzegał, nie analizował ?” to pytanie pozornie retoryczne
sformułował dr inż. J. Kosmaty
w referacie naukowym, prezentowanym w Polskiej Akademii Nauk w 2017 r. (Skutki likwidacji kopalń w Dolnośląskim
Zagłębiu Węglowym).
Niestety, Jerzy Kosmaty
zmarł 26 kwietnia 2020 r. i
będzie go brakowało nie tylko Rodzinie, ale środowisku
weteranów górniczych, także
wielu mieszkańcom Wałbrzycha i Szczawna -Zdroju. Uroczystość pogrzebowa odbyła
się w ceremoniale górniczym,
o którego scenariusz zadbali
Prezes Stowarzyszenia Górnicza Pamięć- Stanisław Zubalski i Zbigniew Jóźwiakowski
- kolekcjoner górniczych materialnych śladów i edukator
tradycji górniczej w Wałbrzychu. Mszę żałobną prowadził
odprawił biskup - senior Ignacy
Dec. Marek Fedoruk- burmistrz
Szczawna -Zdroju - we wspomnieniach o zmarłym wskazał
na jego aktywną, indywidualną
działalność społeczną dla dobra wspólnego mieszkańców i
gości tego urokliwego, przyjaznego miasta. Brać górnicza w
galowych mundurach, z asystą

świecących górniczych lamp, a
także sztandaru stowarzyszenia gwarków wiktoriańskich i
innych kopalń oraz sztadaru
miasta odprowadziła śp. dr inż.
Jerzego Kosmatego – na miejsce wiecznego spoczynku jako
nestora i ikonę wałbrzyskiego
górnictwa.
Ryszard Bełdzikowski

***
Pożegnanie Jerzego Kosmatego
Żyjemy tu na tym świecie
I czas nam ucieka;
Przyszło dzisiaj nam pożegnać
Wielkiego Człowieka;
A wspomnieć w tym miejscu pragnę
Jak przed wielu laty,
Dyskusję z nami prowadził
Inżynier Kosmaty.
W jego mądrość wśród górników
Była ufność duża;
W swej karierze szedł przez życie
Jak wiosenna burza;
Bo Jerzy zadziwiał wszystkich;
Awanse, ordery,
Poprzez wszystkie swoje szczeble
Górniczej kariery.
Czas nie zmaże Twych osiągnięć
I Twoich wyników
Ty zostaniesz po wsze czasy
W pamięci górników.
My żegnamy tu Człowieka,
Jakich dziś niewielu
Żegnaj Gwarku Dyrektorze;
Żegnaj Przyjacielu.
Autor: Witold Pastuszko
- górnik KWK Victoria- 30.04.2020 r.

Nowe wozy
dla OSP
- W dobie panującej epidemii, równoległej walki z
żywiołem ognia, który zaatakował Biebrzański Park
Narodowy i perspektywie
nadchodzącej suszy po
raz kolejny zdajemy sobie
sprawę jak wielkimi bohaterami naszej codzienności
są strażacy. Za Waszą gotowość do niesienia pomocy
i odwagę należą się słowa
najwyższego uznania. Dzięki
rządowemu dofinansowaniu
na zakup 13 specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
subregionu wałbrzyskiego
przeznaczymy ponad 6,5 mln
zł – mówi minister Michał
Dworczyk, poseł ziemi wałbrzyskiej. Nowe wozy mają
trafić między innymi do gmin:
Czarny Bór, Boguszów-Gorce
i Mieroszów. Z kolei Powiat
Wałbrzyski ma przekazać OSP
Grzędy, Gorce i Mieroszów po
40 000 zł z na zakup nowych
wozów bojowych.
(RED)

Strażacy złożyli się na nowy wóz
i zbierają pieniądze na sprzęt
Druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Głuszycy
Górnej z własnych środków
kupili wóz bojowy. A teraz
trwa zbiórka pieniędzy na
wyposażenie pojazdu w specjalistyczny sprzęt.
- Ochotnicza Straż Pożarna
to jednostka, w której każdego dnia lokalni ochotnicy są w
pełnej gotowości by wesprzeć
mieszkańców w walce z żywiołami, ale nie tylko. 25 kwietnia
2020 roku, z prywatnych pieniędzy - wiedząc o kłopotach
finansowych gminy – druhowie z OSP Głuszyca Górna
kupili oni średni terenowy samochód pożarniczy Magirus,
który wykorzystywany będzie
do akcji ratowniczo-gaśniczych
w bardzo trudnym terenie górzystym. Aby profesjonalnie go
użytkować, by służyć nie tylko
mieszkańcom gmin Głuszyca i
Jedlina-Zdrój, a zawsze są jednostką reagującą natychmiast,
strażący z OSP Głuszyca Górna
zmuszeni są po raz pierwszy
prosić o wsparcie finansowe na
zakup specjalistycznego wyposażenia samochodu w: odcinki, prądownice, rozdzielacze,
sprzęt medyczny itp. Zawsze

naszych strażaków wspiera
wzorowo samorząd Gminy
Głuszyca, ale i on w dobie epidemii koronawirusa ma problemy finansowe. Wierzymy że
z Państwa pomocą pokonamy
wszyscy ten problem, bo wiele
razy mieszkańcy naszych gmin,
tak jak i inne osoby o złotym
sercu, pokazali swoją siłę i moc
sprawczą. Pamiętajmy: oni wejdą za nas w ogień! - podkreśla
Ewelina Baczyńska, która jest

założycielką zbiórki. Zbiórka
pieniędzy na rzecz OSP Głuszyca Górna prowadzona jest w
portalu zrzutka.pl:
https://zrzutka.
pl/949beh?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR24Yak77z2lGzKfC3a0mtQLnD_FaAu7yupCXMt1n9qM9_2PUj5FDuCsAeQ
(RED)
REKLAMA
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Prawo w pigułce: dziedziczenie
ustawowe a rozwód i separacja
Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
ustaje małżeństwo stron. Od
tego właśnie dnia byli już małżonkowie przestają ustawowo
dziedziczyć po sobie. Często
zdarza się, że małżonkowie, w
trakcie trwania związku, sporządzają testamenty, w których
wzajemnie ustanawiają siebie
spadkobiercami. Rozporządzenia zawarte w testamentach
nie tracą ważności z chwilą
orzeczenia rozwodu i warto
pamiętać, że można je zmienić
lub odwołać. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy mimo
orzeczenia rozwodu chcemy
by były małżonek po nas dziedziczył. Oczywiście wówczas
testamentu nie zmieniamy.
Prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje również, że
byli małżonkowie tracą prawo
do zachowku po sobie.
W rzeczywistości może się
zdarzyć, że samo postępowanie
rozwodowe będzie toczyło się
długimi miesiącami, a nawet latami. Warto wiedzieć, że już złożenie pozwu o rozwód również
może spowodować, w pewnych
wypadkach, że małżonek zostanie wyłączony od dziedziczenia.
Nastąpi to, gdy sprawa o rozwód została wytoczona za życia
spadkodawcy, bez względu na
to, które z małżonków złożyło
pozew, a spadkodawca umrze
przed jej prawomocnym zakończeniem. Pierwszym warunkiem jest by spadkodawca, w
złożonym pozwie lub odpowiedzi na pozew, żądał orzeczenia
rozwodu z winy drugiego małżonka, przy czym bez znaczenia
jest czy żądanie wskazywało na
wyłączną winę współmałżonka,
czy też winę obu stron. Drugim
warunkiem jest to, żeby żądanie
spadkodawcy było uzasadnione. Spadkobiercy, aby wyłączyć
współmałżonka od dziedziczenia, muszą wykazać winę małżonka spadkodawcy, lecz mogą
to zrobić wyłącznie w odrębnym postępowaniu sądowym.
Powództwo w tym zakresie
może wytoczyć każdy ze spad-

kobierców ustawowych
powołanych do dziedziczenia razem z żyjącym
małżonkiem (np. dzieci,
wnuki czy rodzice spadkodawcy). Powództwo
możne zostać złożone w
ciągu sześciu miesięcy
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się
o otwarciu spadku (czyli
śmierci spadkodawcy)
jednak nie później niż
roku od daty otwarcia
spadku.
Wniesienie
sprawy o wyłączenie
współmałżonka od dziedziczenia
skutkować
powinno, do czasu jej
prawomocnego rozpoznania, zawieszeniem
sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po
zmarłym małżonku.
Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku separacji,
z tego względu, że wyróżnić
można separację faktyczną i separację prawną. Separacja faktyczna ma miejsce w sytuacji,
gdy małżonków nie łączą już
więzy gospodarcze, fizyczne
i duchowe, a łączy ich jedynie
sam fakt zawarcia małżeństwa.
Taki stan potrafi się utrzymywać latami, a małżonkowie
żyjący każdy własnym życiem,
mogą nie mieć czasu składać
pozwu o orzeczenie rozwodu
lub separacji. W sytuacji istnienia separacji faktycznej, w
dziedziczeniu ustawowym nie
zachodzą żadne zmiany – małżonkowie dziedziczą po sobie.
Inaczej wygląda sytuacja,
gdy separacja zaistnieje w
znaczeniu prawnym, czyli kiedy została orzeczona przez
sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania sądowego. Prawomocne orzeczenie o separacji ma takie same
skutki w prawie spadkowym
jak orzeczenie rozwodu. Jeżeli
jeden z byłych już małżonków
umrze to pozostały przy życiu małżonek nie wchodzi do
kręgu spadkobierców ustawowych. Podobnie jak przy

rozwodzie należy również pamiętać o tym, że sporządzone
przed ogłoszeniem separacji
testamenty, do czasu ich zmiany lub odwołania, zachowują
ważność. Na tym podobieństwa się nie kończą. Samo
złożenie pozwu o separację
może, na takich samych zasadach, jak opisane wyżej przy
rozwodzie, doprowadzić ostatecznie do wyłączenia małżonka od dziedziczenia.
Podstawowa różnica pomiędzy separacją i rozwodem
jest taka, że rozwodu, w żaden
sposób, cofnąć nie można, zaś
separacja może zostać sądownie zniesiona. Zniesienie separacji przez sąd następuje tylko i
wyłącznie po przeprowadzeniu
postępowania. Prawomocnie
zniesiona separacja powoduje
powrót do normalnych reguł
dziedziczenia
ustawowego.
Fakt, że w jakimś okresie małżonkowie byli w stanie separacji prawnej, nie ma żadnego
znaczenia dla dziedziczenia.
Od chwili zniesienia separacji
małżonkowie ponownie, na zasadach dziedziczenia ustawowego, dziedziczą po sobie.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy

Parkingi znowu płatne
4 maja 2020 roku przywrócone zostały opłaty i kontrole w obszarach płatnego
parkowania w Wałbrzychu,
które z powodu epidemii koronawirusa były zawieszone
od połowy marca. W poniedziałek ponownie zostało
otwarte biuro strefy przy ul.
Matejki 1, pok. nr 9.
- Wszyscy kierujący pojazdami, którzy mieli kupione abo-

namenty postojowe w okresie
zawieszenie strefy, otrzymają
automatycznie (bez konieczności wizyty w biurze) ich przedłużenie o 46 dni, czyli o okres
trwania zawieszenia. Jeżeli
abonament w okresie zawieszenia funkcjonowania obszaru płatnego parkowania stracił
ważność, zostanie on przedłużony proporcjonalnie o liczbę
niewykorzystanych dni. Prosi-

my o czytelne pozostawianie
karty abonamentu w pojeździe
w celu odczytania ważnosci
dokumentu – abonamentu. W
przypadku dodatkowych pytań
prosimy o kontakt telefoniczy
74 641 44 19 lub e-mail sekretariat@zdkium.walbrzych.pl –
wyjaśniają pracownicy Zarządu
Dróg, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Wałbrzychu.
(RED)

DB2010

Czwartek, 7 maja 2020 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Okiem psychologa: cóż nam po prawdzie? (1)
Marek
Gawroń

W roku 2012 włoski filozof
Maurizio Ferraris napisał swój
„Manifest o Nowym Realizmie”
(opublikowany przez SUNY
Prasa w 2014 r.), który ostatecznie rozprawia się z wywierającym przez lata ogromny
wpływ na umysłowość ludzi
epoki nowoczesności postmodernizmem, przywracając
tym samym kategorię prawdy
i fałszu jako fundamentalnych
odniesień dla rozumienia rzeczywistości. (Postmoderniści
przekonują, że rzeczywistość
nie jest niezależnym bytem
postrzeganym przez ludzki
umysł, ale konstrukcją tworzoną przez umysł. Rzecznicy
najbardziej ekstrawaganckiej
wersji tego poglądu powiadają, że w ogóle nie ma żadnej „realnej" rzeczywistości;
nie istnieją żadne obiektywne
prawdy zewnętrzne wobec
aktywności umysłu). Wydawać
by się mogło, że mamy dzisiaj
do czynienia z upadkiem myśli
postmodernistycznej,
która

przechodzi do lamusa i obecnie może stanowić jedynie interesujący temat analiz historycznych i filozoficznych. Tak
jest w istocie, jednak wyłącznie w nurcie narracji naukowych. Pobieżna refleksja nad
codziennymi praktykami ludzi
odsłania niewiarygodną ignorancję ludzi i nieliczenie się
z prawdą. Dyskusje publiczne, teksty prasowe, książki i
poradniki tzw. „pop psychologii” pełne są nieprawdopodobnych (często szkodliwych
społecznie) bzdur i bełkotu,
a mimo to właśnie te wydawnictwa sprzedają się znacznie
lepiej niż publikacje oparte
na rzetelnej nauce. Prawda
wydaje się prawie nikogo nie
interesować, liczą się jedynie
przekonywujące
opowieści
obiecujące szczęście i sukces.
Bełkot i kłamstwo nie tylko
nie zniknęły z przestrzeni społecznych narracji, ale jeszcze
bardziej się wzmocniły. Ludzie
zawsze kłamali, ale kłamstwo
było zawsze czymś niemoralnym. Ralph Keyes, który uparcie nazywa nasze czasy „epoką
postprawdy” uważa ,że współcześnie - na skalę dotąd niespotykaną - kłamstwo zostało
przez nas zaakceptowane i
przestało szokować. R.Keyes w

swojej opublikowanej w 2004
roku książce „Czas postprawdy” stawia ponurą diagnozę
współczesnej debaty publicznej, w której właśnie nieliczenie się z prawdą, nieszczerość i
jawne oszustwa stały się czymś
normalnym. Stara się nas przekonać, że tym, co różni nas od
naszych przodków jest fakt, że
współcześni kłamcy bardzo
rzadko ponoszą konsekwencje
swoich oszustw. Wręcz przeciwnie: moment, w którym
zostają zdemaskowani bardzo
często okazuje się początkiem
ich zawrotnej kariery. Jak pokazuje Keyes, kłamstwo jest
domeną niemal wszystkich
zawodów - dziennikarzy, naukowców, prawników i polityków. Nie tylko zatem porzuciliśmy samo pojęcie „prawdy”,
ale dodatkowo wzrosła tolerancja na bełkot.
Dlaczego prawda tak mało
nas obchodzi? Należałoby zacząć od tego, że większość
ludzi zapytanych o to, czy w
życiu ważna jest dla nich prawda odpowiada twierdząco.
Więcej, moralny sprzeciw i autentyczne oburzenie budzą w
nas oszuści i kłamcy. Okazuje
się, że w obszarze pogłębionej
refleksji prawda jest ważnym
odniesieniem naszych działań.
REKLAMA

Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu

POSZUKUJE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
na siedzibę Biura Powiatowego ARiMR
w Wałbrzychu na okres minimum 10 lat

Lokalizacja: Wałbrzych. Preferowane są budynki usytuowane w najbliższej
odległości od komunikacji publicznej.
Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe dla Biura Powiatowego ARiMR
w Wałbrzychu.
Powierzchnia wymagalna: około 210 - 250 m2.
Wymagana ilość miejsc parkingowych: min. 10 samochodów.
Rodzaj budynku: preferowany budynek wolnostojący albo lokal w budynku
wolnostojącym lub kompleksie budynków, z wejściem przystosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku najmu lokalu w budynku
współużytkowanym wskazane jest niezależne wejście.
Uregulowany stan prawny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.arimr.gov.pl/
przetargi/OR01-Dolnośląski oraz w siedzibie DOR ARiMR , Wrocław, ul.
Giełdowa 8, tel. 71 3647103

Chcemy wiedzieć, jak wygląda
wszechświat, jak zbudowany
jest ludzki organizm, interesuje
nas prawda historii, pragniemy
ufać przywódcom oraz rządowi i mamy nadzieje, że mówią
prawdę. Mamy potrzebę bycia
dobrze poinformowanymi, ale
w kwestiach ogólnych. Kiedy koncentrujemy uwagę na
swoim życiu, na własnej tożsamości, opiniach, poglądach
i dokonywanych wyborach,
sprawa zaczyna się komplikować, a prawda gdzieś umyka
tylnymi drzwiami lub niechciana skrywa się w kąt. Nasze
mózgi wyewoluowały po to,
by zwiększyć naszą szanse na
przetrwanie i jemu służą, a nie
poznawaniu prawdy, zwłaszcza jeśli miałaby ona jakoś zagrozić naszemu dobrostanowi.
W tym tkwi istota tolerancji na
kłamstwo i bzdury. Jeśli bełkot
i iluzje sprawiają, że np. wzrasta nasza samoocena, rośnie
wiara we własne możliwości
i talenty, umacnia się przekonanie o własnej wyjątkowości,
czy wreszcie rośnie nasza społeczna atrakcyjność, to prawda
przestaje mieć jakiekolwiek
znaczenie. Naszym codziennym życiem rządzi pragmatyka, skuteczność i sprawność
w osiąganiu celów. Rzadko
poddajemy refleksji swoje zachowania zakładając, że znamy
siebie dobrze (za to zachowania innych nieustannie) i postępujemy słusznie. Dlatego
też na przykład uważamy się
za osoby moralne. Badania
przeprowadzane w 2006 przez
Bogdana Wojciszke ujawniły,
że 98 % Polaków uważa się za
ludzi uczciwych, co w zestawieniu z liczbą policjantów
(ponad 100 tys.), pracowników ochrony oraz wszelkich
mandatów i spraw sądowych
wydaje się - delikatnie mówiąc
- mocno naciągane. I tak jest w
istocie: okłamujemy siebie i innych starając się wyglądać na
osoby moralne, a np. odmawiamy poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania
moralnego, nawet tak niewielkich, jak przydzielenie sobie
nudnego zadania (tego typu
akty moralne Lipovetsky nazywa „bezbolesną moralnością”
- wolną od wszelkich zobowiązań i sankcji wykonawczych,
kiedy bowiem przychodzi do
konkretnych działań, pierwszym i ostatecznym kryterium
ich oceny jest indywidualne
dobro). Jak wynika z innych
badań, ta moralna hipokryzja
jest największa u osób uzyskujących na wstępie wysokie wyniki w kwestionariuszu
odpowiedzialności moralnej,
a wiec przekonanych, że są
szczególnie moralni. Sądy o
własnej moralności mają zatem niewiele wspólnego z

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

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

AlpRog

Tel. 575 744 446,
biuro@alprog.eu

SPECJALISTYCZNE USŁUGI WYSOKOŚCIOWE:
• montaż i demontaż: konstrukcji, urządzeń, instalacji,
grafik wielkoformatowych,
• montaż i serwis tablic reklamowych
• malowanie: elewacji, konstrukcji, kominów,
mostów, silosów, zbiorników,
• mycie szyb i elewacji,
• naprawy elewacji,
• montaż, wymiana i naprawa rur spustowych,
• montaż i wymiana instalacji odgromowej,
• wycinanie i chirurgia drzew,
• prace ogólnobudowlane.

zachowaniami ludzi, którzy
uznają z góry, że są moralni
i zawsze znajdą wyjaśnienie
i usprawiedliwienie swoich
najbardziej podłych postępków. Nieliczenie się z prawdą
w kwestiach własnej moralności to zaledwie jeden z wielu
przykładów zachowań, które
oparte są na iluzjach i samooszukiwaniu. Przede wszystkim mocno przeceniamy swoją wiedzę (jak dowodzą wyniki
badań S. Slomana, pojedynczy
ludzie wiedzą o świecie żenująco mało) i kontrolę oraz
jesteśmy przekonani, że świat
wokół nas wygląda dokładnie
tak, jak o nim myślimy - tzw.
naiwny realizm). Nie mamy też
najmniejszych wątpliwości, że
jesteśmy bardziej inteligentni oraz że jesteśmy lepszymi
kierowcami niż zdecydowana
większość ludzi na świecie. Z
ufnością i przesadnym optymizmem patrzymy w przyszłość
przekonani, że będziemy żyć
dłużej niż wskazują na to statystyki, ominą nas poważne
choroby i nieszczęścia, a nasze
dzieci wyrosną na wybitnych
ludzi. Oszukujemy siebie myśląc, że jesteśmy wyjątkowi, że
wystarczy uwierzyć w siebie i
można w życiu osiągnąć niemal wszystko, że nasze sukcesy
i porażki są wyłącznie kwestią
naszej motywacji ,talentów i
umiejętności.
Z łatwością ulegamy też
przekazom opartych na emocjach, napisanych językiem
pełnym metafor i abstrakcyjnych pojęć („to moje zdanie i
dzielę się nim”). Mówienie od
serca, bycie szczerym i autentycznym, pisanie z perspektywy własnych doświadczeń i
uzasadnianie wywodów osobistymi świadectwami jest
jednym z argumentów przemawiającym za tym, aby po
takie teksty sięgnąć. Słowniki
oksfordzkie, które w 2016 roku

słowo „postprawdy” nominowały jako słowo roku definiują
ją jako rzeczownik oznaczający okoliczności, w których fakty obiektywne mają mniejszy
wpływ na kształtowanie opinii
publicznej niż odwoływanie
się do osobistych emocji i wierzeń. Okłamujemy siebie na
każdym kroku i zawierzamy
bzdurom, byleby mówiły nam
to, co chcemy usłyszeć, a nie
to, co jest prawdą. Gdyby któregoś dnia pojawiało się urządzenie, które w sposób wiarygodny i pewny umożliwiłoby
poznanie prawdy o sobie, ukazałoby prawdziwy obraz ludzi
ich rzeczywiste talenty, szanse na sukces itd. to być może
niewielu ludzi chciałoby z niej
skorzystać. Miał słuszność
Seneka radząc, że prawdę…
należy mówić tylko temu, kto
chce jej słuchać. Oszukujemy
też innych ludzi i wciskamy
im kit, jeśli mamy z tego jakąś
korzyść osobistą. Wydaje nam
się, że jesteśmy szczerzy wobec innych (choć - rzecz jasna
- czasami bywamy), ale społeczny wizerunek prezentowany publicznie daleki jest od
prawdy o sobie i jest wykreowany z mocno przerysowanych cech pozytywnych, zalet
i przymiotów. Jeśli bywamy
autoironiczni to tylko dlatego
,że autoironia bywa społecznie bardziej akceptowana niż
samochwalstwo.
Marek Gawroń

***
Od redakcji: autor jest psychologiem – terapeutą, coachem, ekspertem w wielu krajowych i międzynarodowych
projektach badawczych oraz
rozwojowych. Publikował w czasopismach naukowych z zakresu psychologii emocji, empatii i
relacji terapeutycznych. Prowadzi prywatny gabinet. Kontakt:
margaw@op.pl.
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Mieroszów wsparł
szpital

Skwer Sokołowskiego

- W trosce o nasze bezpieczeństwo, w trudnej walce
z koronawirusem, zrealizowane zostały zakupy blisko
12 000 atestowanych, trójwarstwowych maseczek CE
EN, dla Specjalistycznego
Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Środki ochrony bezpośredniej
dla personelu jak i pacjentów
są obecnie najbardziej deficytowym towarem w szpitalach.
Dziękuję Radzie Miejskiej Mieroszowa za podjęcie w marcu
szybkiej decyzji o wsparciu
szpitala – mówi Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

W Sokołowsku w Gminie
Mieroszów otwarto skwer
im. dr Alfreda Sokołowskiego. Nazwa została nadana z
inicjatywy Rady Sołeckiej Sołectwa Sokołowsko.
- Dr Alfred Sokołowski był
polskim lekarzem internistą
oraz profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 1874
– 1879 pracował w sanatorium
prowadzonym przez Hermana
Brehmera w Sokołowsku. W
1929 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu

Bezpłatny przewóz

Odrodzenia Polski za wkład w
rozwój badań nad chorobami
płuc. Po II wojnie światowej, w
uznaniu zasług dr Sokołowskiego, wieś Göerbersdorf nazwano
Sokołowsko. Dziękuję gościom,
księdzu proboszczowi, radnym
i pani sołtys za przybycie i uroczyste otwarcie skweru. Mieszkańcom Sokołowska i turystom
życzę przyjemnego odpoczynku i dużo, dużo zdrowia – mówi
burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński.
(RED)

Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój uruchomiła okazjonalny przewóz osób w okolice cmentarza komunalnego
w każda sobotę i niedzielę.
- Autobus wykonuje 4 kursy o
godzinach 13, 14, 15 i 16. Autobus z każdym kursem objeżdża większość miasta, dowożąc
mieszkańców na szczyt wzniesienia. Uruchomienie przewozu jest ukłonem w stronę osób
starszych, mających problemy z
dojściem do cmentarza położonego na znacznym wzniesieniu
przy ul. B. Prusa. Pasażerowie nie
płacą za przejazd, a przewozy
finansuje gmina – wyjaśnia burmistrz Szczawna-Zdroju Marek
Fedoruk.
(RED)

(RED)

Otwierają i zamykają

Zamek i palmiarnia
zapraszają

- 11 maja br. planujemy
otwarcie Biblioteki Publicznej w Mieroszowie, która będzie czynna w godzinach 8.00 13.00. Jednocześnie informuję,
że z dniem 01.05.20 r. została
zlikwidowana Filia nr 1 Biblioteki Publicznej w Unisławiu Śląskim, a Filia nr 2 w Sokołowsku
pozostaje nieczynna do odwołania – mówi Igor Hoffman, dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Zamek Książ i Palmiarnia w
Wałbrzychu, po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej narodową kwarantanną,
otworzyły swoje podwoje dla
turystów. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie w pełnym
reżimie sanitarnym. Nowe godziny otwarcia zamku Książ i Palmiarni w Wałbrzychu: od godziny 11:00 do 16:00 (kasy do godz.
15:00) oraz od 10:00 do 17:00 w
piątek, sobotę i niedzielę (kasy
do godz. 16:00).

(RED)

(MM)

Grodno zaprasza

Znów można zwiedzać zamek Grodno w Zagórzu Śląskim. Z powodu zagrożenia
koronawirusem, na terenie
zamku obowiązują specjalne
warunki zwiedzania.
- Zwiedzanie zamku odbywa się tylko samodzielnie - bez
przewodnika. Na życzenie wypożyczamy bezpłatnie audio
przewodniki, ale liczba urządzeń jest ograniczona. Z trasy zwiedzania wyłączona jest
wieża zamkowa, a maksymalna
liczba przebywających w zamku to 60 osób. Wstęp jedynie w
maseczkach, a na terenie zamku obowiązuje zakaz ich ściągania. Przed wejściem należy
zdezynfekować ręce i w trakcie
zwiedzania należy zachować
bezpieczną odległość od siebie
- 2 metry. Do momentu otwarcia Sztolni Walimskich wstrzymana jest sprzedaż biletów
łączonych – wyjaśnia Wioletta
Sowa z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Walimski kompleks boisk
Orlik także został ponownie
otwarty. Jednak, w związku z
panującą pandemią, zostają
wprowadzone szczególne zasady korzystania z obiektu. Kompleks boisk czynny jest w godz.
16.00 - 20.00, wejście na boiska
możliwe jest od ul. Długiej. Na
boiskach do piłki nożnej może
znajdować się maksymalnie 6
osób plus osoba prowadząca,
a na boisku wielofunkcyjnym
mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby. Po wejściu i wyjściu
z obiektu należy obowiązkowo
dezynfekować dłonie (punkt
do dezynfekcji znajduje się w
wyznaczonym miejscu na każdym z boisk. Uczestnicy zajęć
zobowiązani są korzystać z osobistego sprzętu treningowego,
na obiekcie nie ma możliwości
korzystania z szatni (poza wc),
obowiązuje także ograniczenie
kontaktu pomiędzy grupami
korzystających.
(RED)

REKLAMA

Informacja Burmistrza Mieroszowa
30 kwietnia br. podjąłem decyzję o otwarciu Przedszkola Miejskiego
w Mieroszowie 11.05.2020 r. Otwarcie przedszkola podyktowane jest głównie chęcią wsparcia tych rodziców i opiekunów, którzy pracują – jest to priorytet przy rekrutacji. W chwili obecnej tworzone są restrykcyjne procedury związane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i sanitarnych
zarówno dzieci, jak i całego personelu przedszkola.
Równocześnie informuję, iż oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach
w Sokołowsku i w Kowalowej nie będą uruchomione do czasu otwarcia szkół.
Oddział żłobkowy pozostaje zamknięty do odwołania.
***
5 maja 2020 r. ponownie został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieroszowie. PSZOK zlokalizowany jest przy
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.
ul. Wolności 27 A w Mieroszowie.
Do PSZOK mieszkańcy Gminy Mieroszów mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyte opony, itp.
PSZOK czynny jest:
– poniedziałek godz. od 15:00 do 17:00,
– środa godz. od 15:00 do 17:00,
– piątek godz. od 15:00 do 17:00,
– sobota godz. od 8:00 do 12:00.
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

REKLAMA

Informacja Wójta Gminy Walim
Pandemia koronawirusa COVID – 19 nie jest jedynie zagrożeniem dla zdrowia i życia
setek tysięcy ludzi, ale silnie uderzyła w naszą gospodarkę. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa ograniczono, a nawet wyłączono możliwość prowadzenia wielu
rodzajów działalności gospodarczej m.in. restauracji, barów, obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. W Gminie Walim turystyka stanowi
jeden z najważniejszych kierunków rozwoju gminy. Zamknięcie restauracji i obiektów z
miejscami noclegowymi, bardzo niekorzystnie wpłynęło na sytuację finansową naszych
rodzimych przedsiębiorców. Dlatego też, na zdalnej Sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2020 r. radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia, za część roku
2020, z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikro i małych przedsiębiorców. Przedsiębiorca, którego płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, powinien złożyć stosowny wniosek, w którym będzie mógł
ubiegać się o zwolnienie z obowiązku płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należnych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zwolnienie to będzie
przysługiwało tylko tym przedsiębiorcom, którzy wykonywali działalność gospodarczą
przed 1 lutego 2020 roku oraz prowadzili ją na terenie Gminy Walim i zatrudniali osoby
mieszkające w naszej gminie. Wnioski będzie można składać do 31 maja 2020 r.
***
Od 1 czerwca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe opłaty za korzystanie z cmentarza
komunalnego położonego w Walimiu. Opłaty ustalone zostały na mocy uchwały nr
XV/132/2020 Rady Gminy Walim z 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z cmentarza komunalnego.
Adam Hausman
Wójt Gminy Walim
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Po co wywoływać panikę?
Apel, kłamstwa, oskarżenia
Pierwsze w historii obrady
Rady Miejskiej Wałbrzycha on-line rozpoczęły się tradycyjnie
od uzupełnienia, na wniosek
prezydenta Romana Szełemeja,
porządku obrad o kilka punktów.
Również tradycyjnie, rada podejmuje decyzje dotyczące milionów złotych, nie znając przed
posiedzeniem projektów zmian
w uchwale budżetowej oraz w
uchwale dotyczącej wieloletniej
prognozy finansowej. Taki zwyczaj. A jak któryś z radnych nie
zgadza się na to, by traktować
go jak bezmyślną maszynkę do
głosowania, to musi się liczyć z
oskarżeniem ze strony prezydenta, że działa na szkodę mieszkańców i że jest przeciwny miejskim
inwestycjom.
Pierwszym punktem obrad,
nad którym „pochyliła” się rada
był istotny, z punktu widzenia prezydenta miasta, apel w
sprawie przesunięcia terminu
wyborów prezydenckich. Ale za
nim rada zaczęła rozpatrywać, a
raczej przegłosowywać kolejne
projekty uchwał, prezydent Wałbrzycha przekazał radnym praktyczne rady, dotyczące nowego

sposobu obrad, jednocześnie
apelując do nich o powściągliwość podczas wystąpień. Ten
apel był zbyteczny, bo radni,
szczególnie członkowie Klubu
Radnych R. Szełemeja, odzywają się tylko wtedy, gdy muszą
spełnić swój obowiązek skontrowania wystąpienia lub wniosku,
złożonego przez radnego(ną) z
Klubu Radnych PiS. Prezydent
zadeklarował też, że sam ograniczy czas swojego wystąpienia.
Następnie - w ramach informacji
ze swojej działalności w okresie
pomiędzy sesjami rady miejskiej, czyli z okresu blisko trzech
miesięcy - zamiast ograniczyć się
tylko tych informacji, poświęcił
znaczną część swojego wystąpienia na ataki na rząd premiera
M. Morawieckiego. Dr Roman
Szełemej ma oczywiście prawo
do oceny stopnia zaangażowania państwa w walkę z Covid-19,
jednak są granice krytyki, których
przekraczać nie wolno. W dniu
poprzedzającym sesję rady miejskiej, Gazeta Wyborcza, w ślad za
nią TVN i inne media, oskarżyły
rządzących o sprowadzanie maseczek z Chin z sfałszowanymi

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:

certyfikatami. Informacja okazała
się fake newsem, a prezes KGHM
zapowiedział podjęcie kroków
prawnych wobec autorów tej
„informacji”. Prezydent Wałbrzycha, w publicznym oskarżeniu
rządu, posunął się jeszcze dalej
stwierdzając:
„(..) Państwo przywozi z Chin
środki ochrony, które nie mają certyfikatu, to ja mogę powiedzieć, że
pomoc państwa dla przedsiębiorców jest o wiele lepsza, niż pomoc
państwa dla służby zdrowia. (…)”.
Dr Szełemej skrytykował też
rządzących za brak szybkiej reakcji ze strony marszałka województwa na złożone przez niego
wnioski. Czyżby prezydent nie
pamiętał, że marszałek województwa nie jest przedstawicielem państwa? Nie podejrzewam.
Kiedy doszło do rozpatrywania apelu rady miejskiej o przesunięcie daty zaplanowanych na
maj wyborów prezydenckich, zabrałem głos, który wiernie odnotowały niektóre lokalne media.
Powiedziałem:
„Mam prośbę, żebyśmy odrzucili ten apel, nie głosowali choćby
z tej racji, że nie powinniśmy się
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu,
w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”
prowadzi nabory wniosków:
• o doﬁnansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą ﬁzyczną niezatrudniającą pracowników,
• o doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,
• o doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych,
• o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje, dokumenty do wypełnienia są dostępne
na stronie internetowej www.walbrzych.praca.gov.pl

włączać w tej chwili w debatę polityczną, która tak naprawdę nie
ma większego znaczenia, gdyż
nie ma żadnych przesłanek do
tego, żeby wprowadzać stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej
itd. Natomiast wybory zgodnie z
konstytucją, za którą tak często
żeście się państwo opowiadali - muszą być przeprowadzone.
Jeżeli nie ma woli politycznej by
zmienić konstytucję i przełożyć
wybory, aby mogły się odbyć w
bezpiecznym terminie - czyli za 2
lata - jedynym rozwiązaniem jest
przeprowadzenie wyborów bez
udziału bezpośredniego, czyli w
trybie korespondencyjnym. To jest
najbezpieczniejsza forma przeprowadzenia tych wyborów. Gdybyśmy negowali taką możliwość,
powinniśmy zamknąć wszystkie
firmy kurierskie i poczty, które dostarczają codziennie rożne dokumenty i pieniądze emerytom.”
Pominę obowiązkowe głosy
kilku radnych i przewodniczącej
rady z prezydenckiej drużyny,
choćby dlatego, że w małym
stopniu odnosiły się do istoty
mojego wystąpienia. Nie będę
też cytował całej tyrady i personalnego ataku na moją osobę,
na którą nie po raz pierwszy pozwolił sobie prezydent Roman
Szełemej. Zwracając się do mnie
prezydent oświadczył:
„Ja w przeciwieństwie do wielu
różnych publicznie wypowiadanych sądów, w tej czy innej sprawie, związanej z taką czy inną sferą
życia publicznego, mówię rzeczy,
które są popularne albo niepopularne, ale zawsze prawdziwe”.
Zawsze prawdziwe? Następnie, jakby chciał zaprzeczyć swojej dewizie, zaczął przekręcać
moją wypowiedź. Kłamiąc zarzucał mi, że ja w swoim wystąpieniu
stwierdziłem, że majowe wybory
są całkowicie bezpieczne. Cytując jedynie fragment tego emocjonalnego wystąpienia włodarza Wałbrzycha:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000
„Więc jeśli ktoś mówi, że ja
wiem lepiej, bo to jest bezpieczne.
Ktoś, kto mówi, że to na pewno
można przeprowadzić nie mając
żadnej opinii za tym, nie mając
wykształcenia, a ja mam opinię
kilkunastu najbardziej znanych,
najmądrzejszych w Polsce - jeśli chodzi o choroby zakaźne - i
współpracują ze wszystkimi instytucjami, które tę pandemię mają
ograniczyć, to raczej im wierzę niż
temu co mówi pan radny, albo
urzędnicy państwowi mówiąc, że
to jest całkowicie bezpieczne. [...]”
chciałbym go zapytać publicznie: jak daleko można posuwać się w manipulacjach,
których celem jest wywołanie
paniki? Mam też do pana dr Romana Szełemeja kilka innych
pytań:
- Czy dr Catherine Smallwood, ekspertka europejskiego
oddziału Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), która powiedziała, odpowiadając na pytanie
o bezpieczeństwo wyborów korespondencyjnych, że ryzyko
transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów
i przesyłek jest niskie, jest dla
pana mniej wiarygodna od tych

„najbardziej znanych, najmądrzejszych w Polsce”?
- Dlaczego w dniu sesji rady
miejskiej, podczas której przeforsował pan wymieniony wyżej
apel, którego celem jest wywołanie paniki związanej z panującą
pandemią, na swoim profilu na
FB stwierdził pan: „Powoli wracamy do normalności. Od jutra zamek Książ w Wałbrzychu otwiera
swoje tarasy, a Palmiarnia Wałbrzych ogród. (…)” zachęcając
do odwiedzenia strony „Powitaj
wiosnę na Tarasach Książa”?
- Dlaczego nakazał pan przywrócić pobór opłat parkingowych? Czy dysponuje pan wiarygodną opinią potwierdzającą, że
parkometry stwarzają mniejsze
zagrożenie od kopert roznoszonych przez listonoszy?
Jerzy Langer
Radny Klubu PiS w Radzie Miejskiej
Wałbrzycha

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

Ograniczą niską emisję
8 maja 2020 r. Gmina Świebodzice rozpocznie nabór
wniosków o udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie Gminy Świebodzice, poprzez trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompy ciepła.
Wnioski będą dostępne
w punkcie informacyjnym

Urzędu Miejskiego w Świebodzicach (Rynek 1, parter w
ratuszu), w godzinach pracy
urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.
pl, w zakładce: Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
– Ochrona środowiska.
Uchwała Nr XXVII/186/2020
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
związanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice jest dostępna
na stronie internetowej: www.
bip.swiebodzice.pl, w zakładce:
Uchwały Rady Miejskiej – XXVII
sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Dotacje będą udzielane do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten
cel.
(WGNZ)
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Goniąc za laufrem
Janusz
Bartkiewicz

Czym skorupka nasiąknie za
młodu, tym na starość trąci –
głosi stare polskie przysłowie,
a jak wiadomo, przysłowia są
mądrością narodów. Porzekadło to przyszło mi na myśl,
kiedy zacząłem kolejny raz zastanawiać się czym i dlaczego
kieruje się Jarosław Kaczyński,
doprowadzając nasze państwo
na skraj politycznego i ustrojowego totalnego chaosu.
Jednego jestem pewien: stan
jaki Polska pod jego rządami
osiągnęła, nie jest dziełem
przypadku, albowiem wszystko wskazuje (od lat) na to, że
prezes Jarosław jest niedoścignionym mistrzem zarządzania chaosem właśnie. On po
prostu w uporządkowanym i
przewidywalnym systemie nie
potrafi funkcjonować i teraz
rozumiem, co miał na myśli
Lech Wałęsa mówiąc: dajcie co-

kolwiek Kaczyńskiemu, a on to
zaraz zepsuje. Mistrz destrukcji.
Aby więc móc sprokurowanym przez siebie chaosem
zarządzać, zaczął od destrukcji
polskiego systemu prawnego,
opartego na demokratycznej
konstytucji, będącej efektem
zgodnej współpracy wszystkich praktycznie politycznych
sił i ugrupowań III RP. Zniszczenie systemu prawnego, to
zniszczenie suwerennego bytu
politycznego państwa, o czym
uczy nas historia unicestwienia
naszej państwowości w XVIII
wieku, co stało się możliwe
dzięki temu, że Polska pozostawała wówczas w permanentnym bałaganie prawnym
i politycznym. Prezesowi – tak
jak ja prawnikowi z wykształcenia - destrukcja systemu
prawnego przyszła łatwo, ponieważ życie nauczyło go, że
prawo można bezkarnie łamać
i jeszcze odnosić z tego istotne
korzyści. Pierwszą taką lekcję
odebrał już w szkole licealnej,
kiedy nie uzyskując promocji z klasy do klasy (mając na
świadectwie bodajże dwóje z
dwóch szkolnych przedmio-

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

tów), przy pomocy bardzo prominentnego działacza partyjnego (PZPR) i ministerialnego
urzędnika, został przeniesiony
do wyżej klasy w innej szkole
i w konsekwencji tego nielegalnie, w rozumieniu prawa,
został dopuszczony do matury. To cyniczne, ale korzystne
dla niego, złamanie prawa na
pewno swoje piętno odcisnęło
i dało pierwszą wskazówkę na
przyszłość. Prawo jest po to,
aby je łamać, wystarczy dysponować stosowną siłą. Kolejną
lekcję odebrał już w czasach
trochę późniejszych, kiedy
zauważył, że permanentne łamanie prawa przez członków
politycznego w istocie związku zawodowego Solidarność,
przynosi wymierne – nie tylko
polityczne – korzyści, przez co
szybko znalazł się w najbliższym otoczeniu Lecha Wałęsy,
prostego robotnika, który o
istocie prawa nie miał najmniejszego pojęcia. Ale mimo
wszystko szybko dostrzegł tę
destrukcyjną manierę późniejszego prezesa i z hukiem się go
pozbył, tracąc - niestety - nad
nim już jakąkolwiek kontrolę.
REKLAMA

Burmistrz Głuszycy informuje
Na terenie Gminy Głuszyca zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów zielonych. Najbliższa zbiórka zaplanowana jest na 8 maja.
Poprzez odpady zielone rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące
z pielęgnacji terenów zielonych (liście, trawa). Biodegradowalne worki na odpady dostępne
są bezpłatnie w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego. Odpady będą odbierane WYŁĄCZNIE w takich
workach. Adres odbioru odpadów należy wcześniej zgłosić wyłącznie telefonicznie pod numerem 74 88 66 753. Zbiórka będzie przeprowadzona co około dwa tygodnie w piątki według
poniższego harmonogramu: maj – 8, 22; czerwiec – 5, 16; lipiec – 3, 17; sierpień – 7, 21;
wrzesień – 4, 18; październik – 9, 23; listopad – 6, 20.
***
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia
w zakresie m.in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona, a planowane
rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów w kwietniu br. - odwołane.
Niemniej jednak pragniemy Państwa zapewnić, iż realizacja projektu nie jest zagrożona
i że dołożymy wszelkich starań aby rozpoczęcie naboru mogło odbyć się najwcześniej jak
to możliwe, z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla osób pracujących na rzecz realizacji projektu, jak i dla mieszkańców. Informujemy również, że dotychczasowe zasady udziału
w projekcie nie ulegną zmianie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na
stronie internetowej gminy. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych
działaniach.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Głuszycy pod numerem telefonu – 74 88 66 756 lub e-mail: d.blachotnik@gluszyca.pl.
Roman Głód
Burmistrz Głuszycy

I Jarosław Kaczyński rozwinął
skrzydła i poszybował. Owoce
tego odczuwamy dziś bardzo
dotkliwie, chociaż - niestety
- spora część słabo wykształconego społeczeństwa, zwana
przez niektórych ludzi prezesa
Jarosława „ciemnym ludem”,
jeszcze tego nie dostrzega lub
dostrzec nie jest w stanie. Szkoda, bo cierpimy wszyscy.
Dążąc do chaosu, a więc
systemu, w którym rządzić
będzie mógł jak w przeszłości
towarzysz Bolesław Bierut, w
pierwszym ataku doprowadził
do namaszczenia na prezydenckim stolcu nikomu wcześniej nieznanego Andrzeja
Dudę, który udawać miał, że
jest najwyższym urzędnikiem
w państwie, od którego zależy
kształt systemu prawnego (prawo weta), a więc kręgosłupa i
układu nerwowego demokratycznego państwa. I z nałożonego zadania nominat prezesa
wywiązuje się nader dobrze.
Drugi celny i skuteczny atak
doprowadził do faktycznej likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, którym zarządza „towarzyskie odkrycie prezesa”,
czyli magister prawa bez żadnego dorobku naukowego,
która nie uzyskała powołania
na sędziego sądu okręgowego
z uwagi na liczne błędy przy
wydawaniu orzeczeń, ponadprzeciętną liczbę uchylanych
wyroków oraz wysoką absencję w pracy. Efekty tego są nad
wyraz widoczne. Trzecie uderzenie skierowane zostało na
Sąd Najwyższy, na czele którego – łamiąc bezczelnie prawo
i panujące zasady konstytucyjne – nominat prezesa postawił człowieka, który sędzią
nigdy w ogóle nie był, chociaż
jest ponoć cenionym cywilistą
z dużym dorobkiem naukowym. Niestety, jak w ostatnich
dniach doniosła prasa, czemu
on sam nie zaprzeczył, człowiek ten ma bardzo ciemną
plamę z nieodległej przeszłości, dotyczącą spożywania
środków halucynogennych, o
czym zresztą publicznie mówił jego życiowy partner. Tak
więc Sądem Najwyższym kieruje ktoś, kto nie odpowiada
podstawowym wymogom stawianym szeregowemu sędziemu każdego rodzaju sądu, od
którego wymagana jest nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia. Jakoś
niezbyt bezpiecznie czuję się,
kiedy taka osobowość Sądem

NA ŻYCIE, MAJĄTKOWYCH , KOMUNIKACYJNYCH
Programów grupowych
Abonamentów medycznych
Programów oszczędnościowo – inwestycyjnych
Programów emerytalnych
ZADZWOŃ LUB NAPISZ Tel. 513 018 511
Działamy online

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY
- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych
Najwyższym zarządza. Zwłaszcza, że już pierwsze jego decyzje świadczą o tym, że nie ma
zamiaru przestrzegać obowiązującego Polskę orzeczenia
Trybunału
Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie
zawieszenia funkcjonowania
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Następny cios został
skutecznie wymierzony w system wyborczy poprzez praktyczne (ustawowe) wyłączenie
Państwowej Komisji Wyborczej
i powierzenie przeprowadzenia wyborów Jackowi Sasinowi, politykowi z PiS i ministrowi
ze „stajni” prezesa, który tytuł
magistra historii uzyskał po
10-letnich studiach. Ponadto
głównym organizatorem wyborów prezydenckich została
wyznaczona spółka Poczta Polska, na czele której postawiony
został niedawny wiceminister
obrony narodowej. Dodajmy
do tego szefa wszystkich służb
mundurowych, którego przed
zakładem karnym uratował
– łamiąc oczywiście konstytucyjne zasady – wspomniany
Andrzej Duda, stosując prawo
łaski, chociaż skazujący wyrok
jeszcze się nie uprawomocnił.
To wszystko są ludzie prezesa
Jarosława, którzy na jego polecenie, chaos państwa twórczo
rozwijają po to, aby w zbliżających się wyborach oddać głos
na nominata prezesa i jednego z głównych animatorów
obecnego chaosu. Ja tego nie
uczynię a innym pozostawiam
decyzję ich sumieniu i politycznemu zmysłowi.
Muszę jednak powiedzieć,
że dziwnie się czuję mając
świadomość, że istniejące

resztki naszej demokracji i
praworządności obronić może
tylko Jarosław Gowin i przynajmniej 5 posłów z jego ugrupowania, którzy – chociaż jeszcze
tego na pewno do końca nie
wiadomo – przeciw prezesowi
Jarosławowi się zbuntowali.
Jestem przekonany, że z ciekawością przygląda się temu
z zaświatów Andrzej Lepper,
który również kiedyś taki bunt
podniósł. A do urn - niezależnie kiedy wybory się odbędą
– udać się należy, aby zmusić
ludzi prezesa Jarosława do ich
sfałszowania, bo jak nie pójdziemy, to fałszować wyników
nie będą musieli. Na szczęście
„akcja pocztowa” prawdopodobnie do skutku nie dojdzie,
bo prezes Jarosław chyba się
wystraszył buntu swego imiennika i chyba nie zaryzykuje w
Sejmie przegranej, przy głosowaniu nad przedwczorajszą
uchwałą Senatu. Mam tylko
nadzieję, że przewidywane
konsekwencje buntu spowodują jego trwałość, co realnie
zagrozić może dalszej władzy
prezesa, który tak się zagalopował w obronie prezydentury
swego nominata, że – jak napisał redaktor Robert Walendziak
z „Przeglądu” – goniąc za laufrem, stracił hetmana.
http://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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Odszedł Henryk Janas
- Dotarła dziś do nas
smutna informacja o śmierci artysty plastyka, mistrza
rzemiosła
artystycznego,
mieszkańca Grzmiącej - Henryka Janasa – mówi Sabina
Jelewska, Dyrektor Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy.
- Jego głównym zajęciem
była metaloplastyka - grawerstwo, brązownictwo, złotnictwo. Rzeźbił w drewnie, kamieniu, metalu, rysował, malował,
wykonywał projekty graficzne
małej architektury: medale, statuetki i przedmioty użytkowe.
Był autorem m.in. insygniów
zdobiących salę Senatu RP, statuetek na międzynarodowe i
krajowe imprezy sportowe. W
swoim dorobku ma także liczne tablice pamiątkowe i szyldy
na gmachach polskich ambasad oraz konsulatów. Projektował oprawę plastyczną wielkiej
wystawy o Friedrichu Schillerze
w Warszawie w 1984 r. oraz targów warszawskiego rzemiosła
w Monachium, Kolonii i Axel w
Holandii. Pozostawił wiele planów, zamierzeń artystycznych,
niedokończonych projektów.
We wrześniu 2020 r. miał się
odbyć w murach Centrum Kultury-MBP w Głuszycy kolejny
wernisaż prac Henryka Jana-

Otwierają przedszkola
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Boguszowie – Gorcach zostaną uruchomione od
11.05.2020 r. - Z opieki w placówkach będą mogły skorzystać
dzieci obojga rodziców pracujących. Obecnie trwają przygotowania placówek na przyjęcie
dzieci – zabezpieczane są środki
ochrony osobistej, przygotowywane sale (zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora
Sanitarnego), opracowywane są
procedury bezpieczeństwa na
terenie placówek oraz procedury postępowania na wypadek
podejrzenia zakażeń – mówi Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa - Gorc.
(RED)

PSZOK-i działają
sa - projekt ”Tu jest mój dom”,
organizowany cyklicznie co
dwa lata. Ostatni wernisaż grafik artysty ukazującego piękno
Głuszycy i Ziemi Wałbrzyskiej
odbył się 16 września 2018 r. w
głuszyckim CK-MBP. Wernisaż
wzbogaciły występy licznego
grona twórców zaprzyjaźnionych z artystą. Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje – dodaje Sabina Jelewska.
(SJ)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z
o.o. informuje, że 5 maja 2020 r.
otwarte zostały wszystkie Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnyach (PSZOK-i), obsługiwane przez przedsiębiorstwo.
Decyzja dotyczy PSZOK-ów w:
Boguszowie – Gorcach, Mieroszowie, Kamiennej Górze, Jaworze, Lubawce i Lwówku Śląskim.
(RED)

Maseczka
dla mieszkańca
Nie po raz pierwszy mieszkańcy Jedliny – Zdroju pokazali, że potrafią jednoczyć się
w trudnych chwilach, do których bezspornie należy zaliczyć obecny okres epidemii.
- Odgórne nakazy dotyczące ochrony osobistej – noszenia maseczek w przestrzeni
publicznej, dla wielu mieszkańców były trudne do zrealizowania z uwagi na występujące braki tego asortymentu w
sprzedaży. Wielu z nas martwiło się o swoich krewnych seniorów, w tym samorząd gminy o
samotnych seniorów, bowiem
w świetle przekazywanych medialnie informacji jest to grupa
wysokiego ryzyka podatna na
zakażenie COVID-19. Dlatego jako samorząd wsparliśmy
i włączyliśmy się w oddolną
inicjatywę ,,Mieszkańcy mieszkańcom”. Centrum kultury
udostępniło miejsce do szycia
maseczek, pracownicy miejscowego ośrodka pomocy społecznej odbierali przekazywane
materiały do szycia i włączyli się
w akcję dystrybucji maseczek
wśród mieszkańców. Także burmistrz miasta wsparł tę inicjatywę przekazując mieszkańcom

Czysta Jedlina-Zdrój
Od 1 maja 2020 r. obowiązują
nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie
Jedlina - Zdrój. Wszelkie informacje na temat nowych zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są na stron
ie internetowej gminy https://
www.jedlinazdroj.eu/aktualnosci/n,129345,czysta-jedlina-zdroj.html. Do pobrania są tam
broszura „Czysta Jedlina-Zdrój”
oraz nowy harmonogram odbioru odpadów.

pewną pulę maseczek. Z tego
miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, w
szczególności firmie Sittapol –
Ryszard Kowalik czy Partner-tex
Sc. Kandefer M., Węgrzynowscy P.B. Duże podziękowania
dla szyjących Pań. Dziękujemy:
Ewie Wyżyckiej, Renacie Zubie,
Agnieszce Rymarz, Agacie Nowackiej, Agnieszce Krajewskiej,
a także pracownikom Centrum
Kultury w Jedlinie – Zdroju:
Marzenie Mroczkowskiej i Laurze Szelęgowicz, które mimo
codziennych służbowych zajęć
wsparły szyjących. Do mieszkańców trafiła magiczna liczba
tysiąca maseczek – podkreślają
koordynatorzy akcji „Maseczka
dla mieszkańca” w Jedlinie –
Zdroju.
(KS)

(KS)

Zakaz
na ul. Chrobrego
- Szanowni mieszkańcy, kuracjusze oraz goście! Przypominam, że na ulicy Chrobrego w
Jedlinie-Zdroju
obowiązuje
zakaz postoju. Niestosowanie
się do tego zakazu może powodować konsekwencje finansowe
- policja zapowiedziała wzmożone kontrole na ulicy Chrobrego.
Proszę wszystkich o przestrzeganie przepisów i stosowanie się
do znaków drogowych – apeluje
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. Do dyspozycji są wyznaczone miejsca postojowe.
(RED)
REKLAMA
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OCIEPLENIA,
ELEWACJE, DACHY
wykonujemy
szybko i solidnie.
Tel. 607 098 400

DB2010

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

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

- 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 halę
800 m

KREDYTY

MALOWANIE,

.PL
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• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
db2010.pl, na Facebooku

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

Tel. 790 709 590

Tel. 606 478 000

w Tygodniku DB 2010, w portalu

Gotówkowe, dla firm,
na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.
bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13,
Świebodzice

Okna LUCH

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

TANIE

DOMOFONY
MONITORING

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH

BIURO:

I USZKODZONYCH

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Ograniczenia w urzędzie

Biblioteka znów zaprasza

Urząd Gminy Czarny Bór
wznowił bezpośrednią obsługę klientów. Zostało im
udostępnione pomieszczenie na parterze budynku,
w którym jest prowadzona bezpośrednia obsługa
przez pracowników urzędu
w godzinach 9.00-14.00 (od
poniedziałku do piątku), za
wyjątkiem wtorku (w godz.
9.00-15.30).
- Od klientów bezwzględnie
są egzekwowane wymagania
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie: posiadania
masek, rękawic ochronnych
oraz zachowania 2 m odległości (w pomieszczeniu będą
obsługiwane tylko 2 osoby).

- Częściowo wznawiamy
pracę Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach. Od
dnia 6 maja 2020 r. funkcjonujemy wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów
książek – mówi Ilona Bujalska, dyrektor Gminnego
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
- Zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, w konsultacji
z Głównym Inspektorem Sanitarnym z 28 kwietnia 2020
r., prosimy do stosowania się
poniższych zasad korzystania z
Gminnej Biblioteki Publicznej:
1. Każdy czytelnik ma obowiązek wcześniejszego, telefonicznego umówienia wizyty
na konkretny dzień i godzinę.
2. Czytelnik telefonicznie informuje pracownika biblioteki o tytułach, które chce
wypożyczyć. We wcześniej
umówionym dniu i godzinie, czytelnik oddaje książki
i odbiera przygotowane dla
niego pozycje.
3. Czytelnicy nie przebywają
na terenie wypożyczalni. W
holu siedziby głównej oraz
filii znajduje się miejsce

Od 12 maja 2020 r. wójt gminy
wznawia przyjmowanie interesantów we wtorki w godz.
9.00-14.00, po wcześniejszym
umówieniu
telefonicznym.
Apelujemy przy załatwianiu
spraw urzędowych o zachowanie zasad bezpieczeństwa
i w dalszym ciągu zachęcamy
do pozostania w domach i korzystania z kontaktu z Urzędem
Gminy Czarny Bór za pośrednictwem telefonicznym: (74)
84 50 139/349 lub elektronicznym na adres e-mail: biuro.
podawcze@czarny-bor.pl,
sekretariat@czarny-bor.pl lub
przez epuap: /CzarnyBor/skrytka. Jednocześnie informujemy,
że w urzędzie gminy czynny

jest punkt kasowy Banku Spółdzielczego: od poniedziałku do
czwartku w godz. 8.00-15.00, a
w piątki 8.00-14.00 – przerwa
na dezynfekcję pomieszczenia codziennie w godz. 11.3012.00 – wyjaśnia Adam Górecki,
wójt Gminy Czarny Bór.
(JJ)

Znów kursują
Od 4.05.2020 r. wznowiona została część kursów na linii komunikacyjnej: Kamienna Góra- Jaczków- Witków
Śląski- Czarny Bór- Boguszów
Gorce- Jabłów- LubominStruga- Szczawno Zdrój- Wałbrzych. Wyjazdy z Kamiennej
Góry (przystanek koło marketu
Aldi na ul. Jeleniogórskiej): 9:20

- kurs do Wałbrzycha, 12:20 i
15:30 - kursy tylko do Gorc. Wyjazdy z Wałbrzycha (przystanek
przy pl. Teatralnym na ul. Sikorskiego): 8:00 i 11:15 - kursy do
Kamiennej Góry. 5 maja 2020
r. zostały wznowione kursy na
linii komunikacyjnej Gostków
- Nowe Bogaczowice - Stare
Bogaczowice - Struga - Szczaw-

no Zdrój - Wałbrzych w godzinach: 6:00, 7:40, 12:20, 16:10.
Z Wałbrzycha do Gostkowa o
godz. 7:00, 11:30, 15:30.
ZDKiUM Wałbrzych informuje, że od 4 maja zmienił się rozkład jazdy autobusów linii numer
8 i obowiązuje rozkład jazdy, który był przed pandemią wirusa.
(RED)

zwrotu książek, które będą
poddawane kwarantannie,
oraz miejsce dla książek wypożyczanych z biblioteki,
które są po kwarantannie.
W miejscu zwrotu książek
przygotowany jest przezroczysty worek, w którym czytelnik zamieszcza zwracane
pozycje. W miejscu książek
wypożyczanych znajdują
się przygotowane pozycje,
na które czytelnik złożył zapotrzebowanie telefonicznie. Przed oddaniem oraz
zabraniem książek, prosimy
o dezynfekcję rąk płynem,
który znajduje się holu.
4. Po wizycie czytelnika, pracownik biblioteki zdejmuje
książki po kolei z konta czytelnika i wbija je na konto

specjalne „kwarantanna”,
aby nie były widoczne w katalogu on-line. Po zdjęciu z
konta czytelnika książek oddanych, wprowadza na nie
pozycje, które zostały wypożyczone. Oddane książki
trafiają do odpowiednio
przygotowanego miejsca
na czas 14-to dniowej kwarantanny. Po okresie kwarantanny książki włączane
są do użytkowania.
Telefon do Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach:
(74) 844-35-03. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 – 17.00 – dodaje Ilona Bujalska.
(IL)
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oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1132

remoncie, spokojna okolica, cena
179 tys. Tel. 883 334 486

gazowe, cena 196. 000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do kontaktu 535-416-014

MS-3353 Biały Kamień, 36m2, duża
kawalerka, 2 piętro, kamienica, do
wprowadzenia, cena 89 tys. Tel.
883 334 481

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi,
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan,
działka 1614m2 cena 450. 000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

BON – na wynajem mieszkanie o
powierzchni 48 m2 w Szczawnie
Zdroju. 3 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, ogród, w pełni wyposażone. Cena 1 300 zł (nr.2617), (74)
666 66 06, (74) 843 33 33,

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(4) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229
(4) Łazienki w pełnym zakresie,
płytkowanie, remonty mieszkań.
Działalność jednoosobowa. Tel.
666 201 604

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno - Walim 1
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MS-1020

MS-4079 Boguszów- Gorce (Gorce), 38, 5 m2, 2 pokoje, parter, do
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900, -zł

MD-4085 Dom Poniatów, wolnostojący, 150m2, działka 895m2,
cena 299 tys. Tel. 606 976 630

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1110

MD-4056 Dom Świebodzice Centrum, 400 m2, działka 1500 m2,
cena 549 tys. Tel. 883 334 486.

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 –
pokojowe położone w dzielnicy
Piaskowa Góra. Kwota najmu od
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!

Tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1130

PRACA
(4) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

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

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

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2
pokoje parter cena 85tys zł tel do
kontaktu 535-416-014

MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125
tys. Tel. 833 334 481

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restauracja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2,
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.
MS-4017 Podzamcze, 3 pok. 60m2,
do wprowadzenia, cena 199 tys.
Tel. 883 334 486
MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel.
883 334 481.
MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena
145 tys. Tel. 883 334 486
MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, parter, cena 199 tys. Tel.
883 334 481
MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel.
883 334 481
MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje,
67m2, rozkładowe, parter, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie, do remontu, cena 169 tys. Tel.
883 334 481
MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje,
45m2, 1 piętro, po kapitalnym

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 – PODZAMCZE, 4 pokoje,
74m2, 1 piętro w 10, do odnowienia,
cena 219. 000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
63m2, 5 piętro w 10, po kapitalnym
remoncie, z wyposażeniem, cena
249. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, OKAZJA!!!
- 1 pokój z możliwością przerobienia
na 2, 40m2, parter w 10, do remontu,
cena 112. 500zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Bukietowa, 3 pokoje rozkładowe, 6
piętro w 10, po kapitalnym remoncie
- NOWE, cena 239. 000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
centrum dzielnicy, 2 pokoje, 41m2, 3
piętro w 10, po kapitalnym remoncie
- NOWE, cena 169. 000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE,
obiekt do własnej aranżacji, 414m2,
nadaję się na pensjonat, dom weselny, na kilka mieszkań, ogrzewanie

RENOMA – STARE BOGACZOWICE –
DZIAŁKA ROLNA, 12, 7ha, cena 299.
000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1100zł z wszystkimi
opłatami, tel. 74 840 40 40, 693 223
424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena
199. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł, ( nr:
2551)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON- PIASKOWA-GÓRA, na wynajem mieszkanie pow.28 m2, 1pokój, w pełni wyposażone, 3 piętro.
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena: 249 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613)
(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 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 2 pokoje, ogrzewanie miejskie, cena: 185 000 zł (nr:2583)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.
Cena: 590 000 zł, ( nr: 2592)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia,
2 łazienki z WC , Działka 1700 m
2. Cena: 1 600 000 zł, ( nr: 2599)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o
pow 190 m2, Działka 490 m2.5
pokoi, jasna kuchnia, 2 łazienki,
do remontu cena: 498 000 zł
(nr:2601) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 49,8m2,
2 pokoje,jasna kuchnia, łazienka,
wc , ogrzewanie miejskie, po
kapitalnym remoncie, cena: 169
000 zł (nr:2602) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, na sprzedaż
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC,
ogrzewanie gazowe. CENA: 135
000 zł (nr: 2609) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –MIEROSZÓW Dom o pow.
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC, , Działka 751 m 2.
Cena: 630 000 zł, ( nr: 2612)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom o
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC
, Działka 540 m 2. Cena: 640 000
zł, ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie,
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.
Cena: 790 000 zł, ( nr: 2620)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 1750 m 2. Cena: 650 000
zł, ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrodem o pow.56 m2, 2 pokoje,
parter.,( połowa willi) Cena:119

000 zł (nr: 2622) , (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.
882068300, 660747567
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 lokal mieszkalny w
Wałbrzychu ul. Uczniowska o
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC i
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz
354 zł. /mies.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
Cena 100 tys. zł.
Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40, 8 m2 w samym centrum Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
miejscowości Kowalowa w gminie
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena
70 tys. zł
Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
o pow. 1500 m2 w miejscowości
Kowalowa w gminie Mieroszów.
Cena 110 tys. zł
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, minimum dwa pokoje,
łazienka, standard do zamieszkania. Cena do 70 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 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.
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Przez nadwagę prawie wyrzucono mnie z samolotu. Szkoda, że tak
późno dowiedziałam się o tej rewolucyjnej metodzie odchudzania.

Sc hudłam
58 kg w 2 miesiące!
Bez wyczerpujących treningów
i wyniszczających diet.

W

zasadzie byłam gruba od zawsze. Kilka razy zaczynałam
dietę, jednak szybko odpuszczałam i tylko łapałam kolejne kilogramy. Ważyłam 113 kg, więc przy wzroście 166 cm
wyglądałam tragicznie.

Przełom nastąpił pół roku temu, gdy z mężem wybraliśmy się
na wczasy na Kretę. Bardzo się cieszyłam, bo był to nasz pierwszy
wyjazd we dwoje odkąd urodziłam synka. Urlop zaczął się fatalnie
– przez to, że zajmowałam prawie dwa miejsca w samolocie, stewardessa kazała mi dopłacić do biletu. Groziła nawet, że mnie wyprosi, jeśli tego nie zrobię. Nigdy w życiu nie przeżyłam większego
upokorzenia. Czułam na sobie wzrok innych pasażerów, słyszałam
ich szepty i śmiechy. Oczywiście, za drugie miejsce dopłaciłam, ale
całkiem straciłam ochotę na ten wyjazd.
Na miejscu poszłam prosto do hotelowej restauracji. Chciałam
jak najszybciej zapomnieć o tym okropnym przeżyciu i odreagować je tak, jak zawsze – zażerając swój wstyd. I tak przez całe 2
tygodnie, więc pod koniec wczasów ważyłam już 118 kg.
W restauracji przyglądałam się innym wczasowiczkom i dołowałam się, gdy widziałam jak mało i zdrowo jedzą. Wśród nich
była jednak kobieta, która nie pasowała do reszty. Miała piękną
figurę, a jadła wszystko bez ograniczeń i zawsze brała dokładki!
Byłam zszokowana, że można tyle jeść i tak wyglądać. Desperacko chciałam poznać jej sposób na idealne ciało.

Jak ona to robi?
Traf chciał, że ostatniego dnia turnusu obserwowana przeze mnie
kobieta zajęła leżak przy hotelowym basenie zaraz obok mnie. Na
widok jej ciała w bikini zżerała mnie zazdrość. Myślałam, że tak
może wyglądać tylko ktoś, kto nie rodził, a ona na basen przyszła ze
swoją córką i dwoma synami. Słysząc jak rozmawiają dowiedziałam
się, że są Polakami.

Gdy moja sąsiadka wyjęła z torebki paczkę chipsów i napój
gazowany, szczęka mi opadła. Nie mogłam wytrzymać, musiałam poznać jej sekret. „Przepraszam, że przeszkadzam” zagadałam
„Może to głupio zabrzmi, ale cały czas zastanawiam się jak pani
utrzymuje taką figurę. Widzę, że je pani wszystko na co ma ochotę,
ja tyję od samego patrzenia na chipsy”. Kobieta uśmiechnęła się
ze zrozumieniem „Wszystko zasługa tego” wskazała palcem na
naklejony na brzuch plaster, który brałam za plaster antynikotynowy. „Mieszkam w Irlandii i tam te plastry są dobrze znane.
Jeszcze rok temu
ważyłam dwa
razy więcej. Nie
pomagały diety,
ani ćwiczenia.
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Dzięki nieznanej dotąd w Polsce kuracji pani Karolina (35 l.) schudła 58 kg
w 2 miesiące. A wszystko bez wydawania pieniędzy na drogie diety
i wylewania potu na siłowni. Ty też możesz osiągnąć takie rezultaty
- wystarczy, że dołączysz do grupy 82 tys. osób z całej Europy, które
zdążyły już wypróbować tę rewolucyjną metodę odchudzania.

Koleżanka poleciła mi plastry i dzięki nim
schudłam 6 kg w tydzień a potem kolejne
49 kg w 2 miesiące. Teraz ważę 57 kg, jem
wszystko i wcale nie tyję”.
To, co usłyszałam totalnie mnie zszokowało. Plaster?
Na odchudzanie? To zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Umówiłam się z nową znajomą, że po powrocie
wyśle mi opakowanie tych niesamowitych plastrów.
Dotrzymała obietnicy - po tygodniu dostałam przesyłkę z Irlandii. Zaciekawiona sprawdziłam skład produktu.
Okazało się, że jego moc tkwi w innowacyjnej formule,
która pobudza procesy metaboliczne komórek.

Natychmiastowe efekty
Nakleiłam plaster na brzuch i jego działanie odczułam od razu. Po
moim ciele zaczęło rozchodzić się przyjemne ciepło. Zachęcona tym
efektem nosiłam plastry każdego dnia. Po 3 dniach stosowania stanęłam na wadze i oniemiałam – wskazywała 112 kg, czyli o 6 kg
mniej, niż ważyłam po powrocie z wakacji. Myślałam, że popłaczę
się ze szczęścia!
Pierwsze efekty widoczne były od razu, ale bardziej spektakularna zmiana zaszła po miesiącu, kiedy waga pokazała mi 82 kg.
Mój mąż był w szoku. Choć mówił, że kocha mnie w każdej wersji,
to bardzo ekscytował się moją metamorfozą. Poprosiłam znajomą
o wysłanie drugiego opakowania. Przez kolejny miesiąc po prostu
chudłam w oczach!

Naturalne TRANSDERMALNE
plastry redukujące
TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ
sprawią, że:
W 4-7 dni pozbędziesz

1
2
3
4
5

się nieestetycznych boczków,

Wyszczuplisz uda i zredukujesz
cellulit w 88%,
Zmniejszysz oponkę na brzuchu
nawet o 70%,
Na zawsze pozbędziesz się
podwójnego podbródka,
Będziesz chudnąć
do 8 kg w tydzień.

Jestem informatykiem i większość czasu spędzam przy komputerze.
Nie mam za dużo okazji do ruchu, a lubię jeść. Kiedy przestałem mieścić się
w spodnie, a lekarz załamał ręce nad moimi wynikami badań pomyślałem, że
muszę coś ze sobą zrobić. Znajomy polecił mi plastry odchudzające, dzięki którym jego żona bardzo wyszczuplała. W miesiąc schudłem 16 kg, choć mój
tryb życia się nie zmienił. Czuję się świetnie, mam dobre wyniki, a moja teściowa wreszcie przestała mi dogryzać.
Robert z Zamościa (46 l.)

INNOWACYJNA FORMUŁA

WYTAPIA TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ
NAWET W CZASIE SNU!
Plastry na odchudzanie to rewolucyjna
metoda walki z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Ze względu na transdermalną formułę każdy plaster podkręca metabolizm
o 96%. Działa on bezpośrednio na podskórną warstwę tłuszczu i 15-krotnie przyspiesza
jej spalanie. Dzięki temu nawet latami gromadzone
złogi tłuszczu są rozbijane, a następnie wydalane z organizmu
wraz z toksynami. Jak wykazują badania, już po
przyklejeniu pierwszego plastra organizm zaczyna spalać ekstremalną ilość kalorii. Wszystko przez bioaktywne składniki uwalniane do organizmu przez całą dobę. Transdermalna formuła
odblokowuje metabolizm na poziomie komórkowym, a organizm spala tłuszcz nawet
w czasie snu. Efekty stosowania plastrów
widoczne są już po kilku dniach. Obecnie nie ma lepszej i szybszej metody na
pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej.
Prof. Antoni Marecki
– dietetyk

Po 2 miesiącach stosowania, ważyłam 60 kg. Osiągnęłam
swój cel i spełniłam swoje marzenie. Waga utrzymuje się,
mimo że nie odmawiam sobie niczego. Plastry zadziałały
tak świetnie, że mimo utraty wielu kilogramów, nie
mam problemów z brzydką, obwisłą skórą – moje ciało
jest jędrne i seksowne. Nigdy w życiu nie wyglądałam i nie
czułam się lepiej! Mój mąż zakochał się we mnie na nowo. To
wszystko dzięki plastrom! Bez wyrzeczeń, wysiłku i podejrzanych tabletek. Gdybym wcześniej wiedziała o tej kuracji, moje
życie wyglądałoby inaczej.
Plastry dostępne są już w Polsce w sprzedaży
telefonicznej. Jeśli i Ty chcesz szybko i skutecznie
schudnąć, wystarczy, że wykręcisz poniższy numer.
Nie zwlekaj! Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 14 maja 2020, otrzyma preparat w promocyjnej cenie! Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZADZWOŃ:

81 300 31 91

Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00
(opłata za 1 min. połączenia wg taryfy operatora)

