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Więcej na str. 2

- Referendum w Boguszo-
wie-Gorcach, odbędzie się 
na początku czerwca 2020 r. 
Wkrótce, podamy państwu 
dokładną datę referendum 
– informuje grupa organizu-
jąca referendum o odwołanie 
burmistrza Boguszowa - Gorc.

Być może referendum zo-
stanie zorganizowane 7 czerw-
ca 2020 r., ale Krajowe Biuro 
Wyborcze w Wałbrzychu cze-
ka na stanowisko Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Wałbrzychu i władz 
Boguszowa - Gorc. Przypomnij-
my, że 13 marca 2020 roku w 
godzinach popołudniowych 
Komisarz Wyborczy w Wał-
brzychu podjął decyzję o za-
wieszeniu zaplanowanego na 
15 marca 2020 r. referendum o 
odwołanie burmistrza w Bogu-
szowie – Gorcach.

Burmistrz nadal 
w areszcie

Burmistrz Boguszowa – 
Gorc Jacek C. został areszto-
wany 19 grudnia 2018 roku i 
do dziś przebywa za kratami, a 
prokurator oskarżył go o popeł-
nienie czterech czynów pole-
gających na przyjęciu korzyści 
majątkowej w kwocie 70 tys. 
zł, płatnej protekcji polegającej 
na powoływaniu się na wpły-
wy organach podatkowych w 

zamian za korzyść majątkową 
oraz działaniu na szkodę Gmi-
ny Boguszów – Gorce i wyrzą-
dzenie jej szkody w wielkich 
rozmiarach w kwocie ponad 4 
mln złotych poprzez bezpod-
stawne odwołanie przetargu 
na sprzedaż nieruchomości. 
W marcu bieżącego roku Sąd 
Okręgowy w Świdnicy prze-
dłużył mu areszt o kolejne 3 
miesiące. Obrońca burmistrza 
Boguszowa – Gorc złożył zaża-
lenie na tę decyzję, a sąd apela-
cyjny ją częściowo uwzględnił. 
Jacek C. mógł opuścić areszt 
po wpłaceniu (do końca kwiet-
nia 2020 r.) kaucji w wysokości 
100 tysięcy złotych, ale porę-
czenie majątkowe nie zostało 
wpłacone i burmistrz pozostał 
w areszcie.

Tymczasem 14 kwietnia 
2020 r. zza krat Jacek C. podjął 
decyzję o odwołaniu Sebastia-
na Drapały z funkcji Zastępcy 
Burmistrza Boguszowa – Gorc, 
a w jego miejsce powołał 
Agnieszkę Walkosz-Berda, któ-
ra wcześniej była prezesem 
Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej Sp. z o.o. w Boguszo-
wie-Gorcach (przed Wielkano-
cą odwołała ją rada nadzorcza 
spółki na wniosek wiceburmi-
strza Sebastiana Drapały). Ale 
już 17 kwietnia 2020 r. Agniesz-
ka Walkosz-Berda zrezygnowa-

Referendum na początku czerwca?
ła z funkcji wiceburmistrza, a z 
nieo�cjalnych informacji wy-
nika, że powodem rezygnacji 
była trudna sytuacja �nansowa 
i organizacyjna miasta. Po tym 
jak doszło do zmian na sta-
nowisku zastępcy burmistrza 
miasta, pojawiły się także in-
formacje o rzekomej zbiórce na 
kaucję dla Jacka C. przez osoby 
związane z powołaną przez 
niego wiceburmistrz. Do pro-
kuratury wpłynęło zawiado-
mienie, złożone przez byłego 
wiceburmistrza, o możliwości 
popełnienia przestępstwa.

- Zostało w tej sprawie 
wszczęte śledztwo, a zebrany 
w jego toku materiał pozwolił 
na postawienie Jackowi C. no-
wego zarzutu: przekroczenia 
uprawnień w celu uzyskania 
korzyści majątkowej. Ma to 
związek z wydaniem przez nie-
go – jako tymczasowo aresz-
towanego burmistrza – trzech 
zarządzeń: w sprawie odwo-
łania zastępcy burmistrza, 
powołania nowego zastępcy 
burmistrza oraz nadania mu 
upoważnienia w sprawie wyra-
żania woli w imieniu Gminy Bo-
guszów – Gorce. Jacek C. został 
przesłuchany na okoliczność 
postawienia mu tego zarzutu, 
ale nie przyznał się do winy, 
złożył jednak wyjaśnienia, któ-
re będziemy wery�kowali w 
toku dalszego postępowania. 
Złożony został wniosek o tym-
czasowe aresztowanie Jacka 
C., choć ten przebywa już w 
areszcie w innej sprawie, ale 
sąd się nie zgodził na użycie 
tego środka zapobiegawczego, 

argumentując między innymi, 
że podejrzany przebywa już w 
areszcie – powiedział Tygodni-
kowi DB 2010 Tomasz Orepuk, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy.

Z kolei 20 kwietnia 2020 
roku Wicewojewoda Dolno-
śląski Jarosław Kresa, roz-
strzygnięciem nadzorczym, 
unieważnił decyzje podjęte 14 
kwietnia 2020 r. przez przeby-
wającego w areszcie Jacka C.

Listy Jacka C.
Tymczasem przebywający 

w Areszcie Śledczym w Świdni-
cy burmistrz Boguszowa – Gorc 
napisał list otwarty do radnych 
Rady Miejskiej Boguszowa – 
Gorc, w którym między innymi 
krytykuje decyzję wojewody 
unieważniającą odwołanie Se-
bastiana Drapały i apeluje o za-
skarżenie tego rozstrzygnięcia 
nadzorczego do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu.

- (…) Nadal czuję się odpo-
wiedzialny za rozwój i kierunki 
rozwoju miasta Boguszów-Gor-
ce, czuję się odpowiedzialny za 
poziom życia jego mieszkań-
ców. Przemijająca przeszkoda w 
sprawowaniu funkcji burmistrza 
trwa ponad 16 miesięcy, jest to 
czas stracony dla realizacji zało-
żeń moich oraz członków rady, 
startujących wspólnie ze mną 
w wyborach samorządowych. 
Podjęcie decyzji o odwołaniu 
zastępcy burmistrza nie przy-
szła mi łatwo, niemniej jednak 
kierowany dobrem publicznym 
mieszkańców miasta Bogu-
szów Gorce, podjąłem decyzję 
o odwołaniu mojego zastępcy. 
Wierzę, że osoba która wstąpi 
na stanowisko osoby zastępu-
jącej burmistrza nawiąże z radą 
miasta dobre relacje. W mojej 
ocenie byłem osobą upoważ-
nioną do wydania zarządzenia 
o odwołaniu zastępcy, także w 
okresie przemijającej przeszko-
dy (…) – czytamy w liście Jacka 
C. do rajców.

Sam aresztowany burmistrz 
23 kwietnia 2020 r., za pośred-
nictwem swojego adwokata, 
złożył w Prokuraturze Okrę-
gowej w Świdnicy wniosek o 
wniesienie z urzędu skargi na 
unieważnienie przez wojewodę 
odwołania zastępcy burmistrza.

- Potwierdzam, że wpłynął 
do nas taki wniosek. Nie zosta-

nie on jednak uwzględniony, 
ponieważ wcześniej Prokura-
tura Okręgowa w Świdnicy w 
trybie administracyjnym wy-
stąpiła do wojewody o unie-
ważnienie zarządzeń podję-
tych przez Jacka C. – podkreśla 
prokurator Tomasz Orepuk.

Taki sam wniosek został 
wysłany 28 kwietnia 2020 r. do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmiany, zmiany, zmiany
Kolejne zmiany w kierow-

nictwie Urzędu Miejskiego w 
Boguszowie – Gorcach nastą-
piły 24 kwietnia 2020 r. Grze-
gorza Łuczko, decyzją zastępcy 
burmistrza Sebastiana Drapały, 
przestał zastępować sekretarza 
miasta, którego nie było od… 
początku kadencji 2018 – 2023. 
Od tego dnia Grzegorz Łuczko 
przebywa na zwolnieniu le-
karskim i już prawdopodobnie 
nie wróci do pracy w bogu-
szowskim magistracie, choć 
jest na etacie kierownika biura 
promocji miasta. A w ogłoszo-
nym konkursie na stanowisko 
sekretarza miasta wybrana zo-
stała Aneta Błaszkiewicz, która 
tym samym kończy pracę na 
stanowisku Sekretarza Powiatu 
Wałbrzyskiego. Pracę w bogu-
szowskim ratuszu ma rozpo-
cząć 1 czerwca 2020 r.

- W ostatnim czasie do-
świadczyliśmy nie małego 
chaosu administracyjnego 
spowodowanego nielegalny-
mi działaniami aresztowanego 
burmistrza Jacka C. oraz osób 
go wspierających a związanych 
z Radą Miasta Boguszów-Gor-
ce, działaniami, które w imię 
partykularnych interesów par-
tyjnych, wymierzone były i są 
bezpośrednio w moją osobę. 
Jak już zapewne zdążyli się 
Państwo zorientować repre-
zentowany przeze mnie Urząd 
sprawuję przede wszystkim w 
trosce o dobro mieszkańców a 
nie UKŁADU towarzysko-bizne-
sowego, który wywiera na mnie 
nieustanną presję. Już w dniu 
aresztowania burmistrza Jacka 
C, powziąłem mocne postano-
wienie, że wszystkie moje dzia-
łania i decyzje polityczne będą 
miały na celu jedynie dobro i in-
teres miasta Boguszów-Gorce. 
Nie byłem, nie jestem i nie będę 
kontynuatorem polityki aresz-
towanego burmistrza i nigdy 
nie zgodzę się z działaniami, 

które czynią szkodę gminie Bo-
guszów-Gorce. Niestety wiele 
osób związanych z aresztowa-
nym burmistrzem nie podzieliło 
mojego stanowiska wybierając 
wyższość własnych interesów 
nad interesem Boguszowa-
-Gorce i jego mieszkańców. W 
ostatnich dniach, aresztowa-
ny burmistrz Jacek C., próbuje 
kolejny raz wpływać na dzia-
łalność urzędu i manipulować 
wydarzeniami w mieście. Jego, 
w mojej opinii haniebny apel 
do Radnych Rady Miasta Bo-
guszów-Gorce, do którego nie 
ma żadnego moralnego prawa, 
jest dla mnie jednocześnie tak 
policzkiem jak i pochwałą, bo 
utwierdza mnie w przekona-
niu, że podjęte przeze mnie 
działania są słuszne i zmierzają 
do dobrych efektów dla miasta 
i jego mieszkańców. Skanda-
liczny apel burmistrza zza krat 
jest podyktowany moimi ostat-
nimi decyzjami kadrowymi w 
spółce miejskiej, które prawdo-
podobnie bardzo mocno na-
ruszyły „interes” osadzonego 
burmistrza i popierającej go 
frakcji politycznej. Interes, któ-
ry narażał miasto Boguszów-
-Gorce na bardzo poważne 
straty. Chciałbym jednoznacz-
nie oświadczyć, że nie cofnę się 
przed żadnymi decyzjami per-
sonalnymi, które w moim prze-
konaniu służą dobru miasta i 
jego mieszkańców, bez wzglę-
du na osobę której miałyby 
dotyczyć. Ponadto korzystając 
z okazji chciałbym zaapelować 
do Radnych Miasta Boguszów-
-Gorce o zachowanie spokoju 
i nie uleganiu niemoralnej i 
haniebnej manipulacji czło-
wieka, który już w pierwszych 
dniach sprawowania Urzędu 
naraził miasto Boguszów-Gor-
ce na ogromna utratę wize-
runku okrywając hańbą siebie i 
wszystkich którzy go wspierali. 
Słowa osadzonego Jacka C. 
wyrażone w apelu do Radnych 
Rady Miasta poczytuje sobie 
za wyraz bezgranicznego cyni-
zmu, obłudy a przede wszyst-
kim bezwstydności. Mam na-
dzieję, że każdy radny w swojej 
mądrości, potraktuje ten apel 
tak jak on na niego zasługu-
je, wyrzucając go zwyczajnie 
do kosza na śmieci – napisał w 
oświadczeniu Sebastian Drapa-
ła (pisownia oryginalna).

(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, 
w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” 

prowadzi nabory wniosków:
•  o dofi nansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospo-

darczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fi zyczną niezatrudniają-
cą pracowników,

•  o dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,

•  o dofi nansowanie 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
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Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - Plac Wolności - 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 4/2020 wywiesza 
się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
mogą składać wnioski do dnia 07 czerwca 2020 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

Andrzej Duda, który kilka 
dni temu wystąpił publicznie 
w roli rapera, na prezydenta 
RP wybrany został 6 sierpnia 
2015 roku i jeżeli ostry cień 
mgły, jak pancerna brzoza, 
przerwie jego prezydencką 
przygodę, to przyznam szcze-
rze, uznam to za jeden z bar-
dziej radosnych dni mojego 
długiego już życia. Będzie tak, 
ponieważ w moim prywatnym 
odczuciu (do czego mam jesz-
cze prawo) jego prezydentura 
swą jakością nie przewyższa 
wartości rapu, jaki suwere-
nowi zaprezentował. Był to 
widok naprawdę pocieszny i 
mam nadzieję, że owe rapo-
wanie uwiesi się jego jak że-
liwna kula u nogi.

Dla mnie ów raper przestał 
być prezydentem wszystkich 
Polaków – bo tak winno być z 
mocy Konstytucji RP – od mo-
mentu, kiedy podczas przysię-
gi powołał się na Pana Boga, 

O minach
Janusz
Bartkiewicz

co z miejsca dało mi dużo do 
myślenia, bo ja akurat od 10 
roku życia, jestem ateistą, a 
przecież pierwszy polski ate-
ista, Kazimierz Łyszczyński, 
właśnie w imię Boga za ate-
izm został 4 marca 1634 roku 
spalony na stosie. Kiedy więc 
usłyszałem końcowe zdanie 
roty prezydenckiej przysięgi, 
przeszły mi po plecach zimne 
ciarki, bo z miejsca zdałem 
sobie sprawę z tego, czyim 
prezydentem będzie dzisiej-
szy raper. I nie pomyliłem się, 
albowiem bardzo szybko oka-
zało się, iż swoją prezydenturę 
pojmuje on jeno jako obowią-
zek wypełniania woli tego, 
który go na prezydencki sto-
lec nominował, choć w chwili 
nominacji nikt lub prawie nikt 
nie wiedział, kim ów Andrzej 
Duda jest i czym się zajmował. 
Stawiając się w roli wasala sze-
regowego posła i wypełniając 
jego polityczną wolę, stał się 
Andrzej Duda prezydentem 
Jarosława Kaczyńskiego i jego 
ludu pisowskiego, przez co 
stracił prawo do mówienia o 
sobie, że jest prezydentem 
wszystkich Polaków. Zresztą 
– co sam osobiście z jego ust 

słyszałem – mówił o tym pu-
blicznie w 2017 roku w wywia-
dzie udzielonym TVP Historia, 
że „prezydent nigdy nie bę-
dzie prezydentem wszystkich 
Polaków w tym rozumieniu, 
że zaspokoi oczekiwania i wi-
dzimisię każdego obywatela 
z 38 milionów naszych roda-
ków, którzy tutaj na ziemiach 
naszego kraju, w Polsce, żyją”. 
Wynika z tego wprost, że on 
- jako prezydent - będzie za-
spokajać jedynie oczekiwania 
i widzimisię tylko jednego 
obywatela, który w Polsce żyje 
i myślę, że nie muszę już mó-
wić, o którego obywatela cho-
dzi. I to przekonanie, że każde 
widzimisię tego obywatela ma 
być spełnione, spowodowa-
ło, że w sposób niesamowicie 
bezczelny i cyniczny, obywatel 
ów poszedł sobie ze świtą i ch-
marą prywatnych ochroniarzy 
na grób swojej matki, w czasie, 
kiedy wszystkie polskie cmen-
tarze, z powodu stanu epide-
micznego, dla wszystkich oby-
wateli RP zostały zamknięte na 
łańcuchy.

Ta cyniczna bezczelność 
wywołała nawet wściekłość 
innego muzyka, który do tej 

pory był wielkim admiratorem 
Jarosława Kaczyńskiego i jego 
politycznych przybocznych 
wszelkiego autoramentu, że 
popełnił utwór przepełniony 
słusznym przekonaniem, że 
ból posła Jarosława nie ma 
prawa być bólem większym, 
niż ból po stracie bliskich po-
zostałych Polaków. Również 
tych, których zachcianek i 
oczekiwań prezydent Jaro-
sława Kaczyńskiego nie miał 
i nie ma zamiaru spełniać. No 
i okazało się, że wyśpiewana 
piosenka znalazła się na pierw-
szym miejscu Listy Przebojów 
Programu III Polskiego Radia, 
co tak strasznie zbulwersowa-
ło jednego hunwejbina posta-
wionego na czele tej rozgłośni, 
że nakazał usunąć ją z tej listy. 
Bezczelność ta wywołała tak 
wielkie oburzenie dziennika-
rzy tej stacji radiowej, że ci naj-
lepsi odeszli z niej, a w ramach 
ich poparcia najlepsi polscy 
artyści zażądali, aby ich utwo-
ry na antenie tego radia nie 
były już prezentowane. Dzięki 
temu piosenka grana jest co-
dziennie na antenach innych 
rozgłośni radiowych, przez co 
budzi się moja nadzieja, iż jej 
przekaz tra� do znacznie więk-
szej liczby tych, których ocze-
kiwań i zachcianek Andrzej 
Duda nie miał i nie ma zamiaru 
spełnić, a być może i do tych, 
którzy do tej pory tej uzurpacji 
Jarosława Kaczyńskiego i jego 
całego politycznego dworu 
nie dostrzegali.

Uzurpację do stawiania się 
ponad innych dostrzegają też 
ci obywatele, którzy kilka dni 
temu wyszli w proteście na 
ulice Warszawy i zostali po-
traktowani „z buta” przez licz-
nie zgromadzonych funkcjo-
nariuszy policji, którzy niczym 
sławetne ZOMO z czasów PRL 
potraktowało ich nie tylko ła-
maniem podstawowych praw 
obywatelski, ale też gazem 
łzawiącym mimo, iż manife-
stujący nie zachowywali się 
agresywnie i nie dopuszczali 
się jakichkolwiek aktów prze-
mocy lub dewastacji mienia 
publicznego. W swej gorli-
wości, z jednoczesną dziwną 
pogardą dla prawa, policjan-
ci dopuścili się zatrzymania 
chronionego immunitetem 
senatora Rzeczpospolitej Jac-
ka Burego, a chronioną immu-
nitetem posła na Sejm Klaudię 
Jachira, potraktowali – do-
słownie – z buta. Uczynili tak, 
chociaż ci reprezentanci oby-
wateli trzymali w rękach swoje 
parlamentarne legitymacje. 
Obejrzałem w Internecie kilka-

naście różnych nagrań z tych 
wydarzeń i muszę się przy-
znać, że największe wrażenie 
wywołało na mnie to, poka-
zujące jak kilkunastu policjan-
tów przez 19 minut ogranicza 
wolność dwójki aktywistów z 
ruchu Obywatele RP, których 
zatrzymali, kiedy ci spokojnie 
szli sobie (kobieta i mężczy-
zna) chodnikiem. Jestem prze-
konany, że faktycznym powo-
dem zatrzymania był fakt, iż 
mężczyzna niósł megafon i ja-
kiś zwinięty transparent, przez 
co dla policjantów było jasne, 
że brali udział w manifesta-
cji, która przez policję została 
uznana za nielegalną. Tym-
czasem miała ona charakter 
tak zwanego zgromadzenia 
spontanicznego, które zgod-
nie z art. 3 ust. 2 ustawy Pra-
wo o zgromadzeniach, była 
jak najbardziej legalna, a więc 
czynności policjantów były 
rażącym złamaniem obowią-
zującego prawa. Rzecz w tym, 
że policjanci wykonywali po-
lecenia swych przełożonych, 
co ich w jakiś sposób, chociaż 
nie do końca, usprawiedliwia. 
Myślę jednak, że wielu z nich 
miało z tyłu głowy los swych 
poprzedników, których nie 
tak dawno z powodów czysto 
politycznych ograbiono z rent 
i emerytur, co było i jest czymś 
niedopuszczalnym w jakim-
kolwiek innym praworządnym 
i demokratycznym państwie.

Jednak moje zniesmacze-
nie wzbudziło coś innego, a 
mianowicie całkowita niepo-
radność tychże funkcjonariu-
szy, którzy nie potra�li zrozu-
mieć, że powoływanie się na 
art. 15 Ustawy o Policji jest 
uzasadnione tylko wówczas 
kiedy zachodzą przesłanki 

wskazane w art. 14 tej usta-
wy. Jednym słowem policjant 
ma prawo wylegitymować 
obywatela tylko w przypadku, 
kiedy może być podejrzewany 
o popełnienia przestępstwa 
bądź wykroczenia oraz może 
być uznany za osobę poszu-
kiwaną lub zaginioną. Są to 
tzw. faktyczne powody legi-
tymowania i muszą być przez 
policjanta podane legitymo-
wanemu, przy czym policjant 
musi mieć świadomość, że 
nadużycie tego stanu fak-
tycznego jest przestępstwem 
określonym w art. 231 kk. Nie-
stety, policjanci nie mają chy-
ba o tym pojęcia i zachowują 
się, jak milicjanci za czasów 
PRL, kiedy to mogli legitymo-
wać każdego po uważaniu. A 
te czasy dawno się skończy-
ły i dobrze o tym wiedzieli ci 
bezprawnie na chodniku za-
trzymani, bo znudzeni i zbul-
wersowani zachowaniem poli-
cjantów, zapytali ich wreszcie, 
czy są formalnie zatrzymani, a 
kiedy dowiedzieli się, że nie, 
to panom mundurowym po-
kazali plecy. No i całkowicie 
legalnie ośmieszeni funkcjo-
nariusze, pozostali z głupimi 
minami bezradnie na chod-
niku, a ja mam nadzieję, że z 
taką właśnie głupią miną na 
wyborczym chodniku zosta-
nie dzisiejszy Pierwszy Raper 
Rzeczpospolitej.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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- Wirtualna wystawa „Za-
mek Książ w technikolorze” 
pokaże świat którego już nie 
ma - historyczne dziedzic-
two Dolnego Śląska, które w 
wyniku hekatomby II wojny 
światowej i okupacji radziec-
kiej zostało bezpowrotnie 
utracone. Narodowego Cen-
trum Kultury na realizację 
wystawy w ramach progra-
mu Kultura w sieci przezna-
czyło dotację w kwocie 68 
000 zł. Wernisaż już 1 lipca 
– mówi Anna Żabska, prezes 
Zamek Książ sp. z o.o.

Na potrzeby wirtualnej 
wystawy wybranych oraz pro-
fesjonalnie pokolorowanych 
zostanie 30 ponad stuletnich, 
wcześniej niepublikowanych 
fotogra�i wnętrz zamkowych z 
archiwum zamku Książ w Wał-
brzychu oraz Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless. Będą one do-
stępne dla wszystkich na stro-
nie internetowej zamku Książ, 
w postaci bezpłatnej wirtualnej 

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna wspól-
nie z Wałbrzyskim Przed-
siębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji uzbroi teren 
inwestycyjny przy ul. Vil-
lardczyków w wałbrzyskiej 
dzielnicy Poniatów. Wartość 
projektu sięga blisko 6 mln 
złotych. Sieć wodociągowa 
będzie przebiegała przez te-
ren inwestycyjny strefy oraz 
działki należące do gminy 
Wałbrzych.

- W siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park spotkaliśmy 
się z zarządem Wałbrzyskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji, z którym 
podpisaliśmy porozumienie 
dotyczące inwestycji pole-
gającej na uzbrojeniu w sieć 
wodociągową i kanalizacyjną, 
należącego do wałbrzyskiej 

strefy, terenu przy ul. Villard-
czyków – wyjaśnia dr Piotr 
Sosiński, prezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park. - Inwestycja 
w dużej mierze �nansowana 
jest ze środków WSSE i ma 
zostać przeprowadzona szyb-
ko, w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy. To przedsięwzięcie 
wodno-kanalizacyjne będzie 
korzystne dla mieszkańców 
Wałbrzycha i okolic, ale przede 
wszystkim dla przedsiębior-
ców krajowych i zagranicz-
nych, którzy właśnie przy uli-
cy Villardczyków będą mogli 
prowadzić swoją działalność 
gospodarczą i realizować swo-
je projekty. Mamy nadzieję, 
że inwestycja zakończy się w 
pierwszym kwartale przyszłe-
go roku.

Ze strony Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 

Invest-Park porozumienie pod-
pisali: dr Piotr Sosiński - prezes 
WSSE oraz Krzysztof Drynda - 
wiceprezes WSSE, a ze strony 
Wałbrzyskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanaliza-
cji: Marek Mielniczuk - prezes 
WPWiK i jego zastępca Tomasz 
Senyk. Zadanie zakłada bu-
dowę sieci wodociągowej o 
łącznej długości ponad 2 kilo-
metrów oraz 1,5 km sieci kana-
lizacyjnej. Uzbrojone zostanie 
ponad 28 ha terenu, co wpłynie 
na ich atrakcyjność inwestycyj-
ną. Na części terenu przy ul. Vil-
lardczyków wałbrzyska strefa 
realizuje projekt budowy hali 
przemysłowej o powierzchni 
5 000 m kw., która oferowana 
będzie przedsiębiorcom pod 
wynajem. Budowa obiektu po-
winna rozpocząć się w drugiej 
połowie 2020 roku.

(KZ)

Zbudują wodociąg i kanalizację
w dzielnicy Poniatów

Zamek Książ w technikolorze 
ekspozycji ukazującej i opisują-
cej splendor dawnej rezydencji 
w Książu, historię wnętrz rezy-
dencjonalnych, ich wystroju i 
zastosowanych stylów. W tym 
celu powstanie subdomena
wtechnikolorze.ks iaz .wal-
brzych.pl. Opisy do wystawy 
będą w językach polskim i 
angielskim, a towarzyszące 
im nagranie umożliwi odbiór 
treści osobom niewidomym. 
W komforcie własnego fotela 
będzie można odbyć wyjątko-
wą podróż w czasie. Autorem 
większości fotogra�i jest nad-
worny kucharz rodziny książę-
cej - Francuz Louis Hardouin 
(w Książu 1909-1932). Zamek 
Książ w Wałbrzychu pozyskał 
prawa do publikacji zdjęć w 
2016 roku od Jean Wessel - 
wnuczki kucharza, zamiesz-
kałej w Kanadzie. Pozostałe, 
nigdy wcześniej niepubliko-
wane fotogra�e pochodzą z 
prywatnego archiwum Książąt 
Pszczyńskich (wnuków księż-

nej Daisy i księcia Jana Henryka 
XV, księcia Bolko i hrabiny Gioi) 
i zostały udostępnione nieod-
płatnie na potrzeby wystawy 
przez Fundację Księżnej Daisy 
von Pless.

(MM)
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Motto - „Jako racjonalny, ale 
pozbawiony celu w życiu włó-
częga człowiek korzysta z tego 
co może mu przynieść losowość.. 
Jeśli tylko zachowujemy odpo-
wiednią dyscyplinę, potrzebu-
jemy przypadkowości, nieładu, 
przygód, niemal traumatycz-
nych przeżyć - tego wszystkiego, 
dzięki czemu warto żyć, zamiast 
prowadzić zorganizowany, 
sztuczny i nieudolny żywot, z 
pełnym kalendarzem i budzi-
kiem nastawionym na stała go-
dzinę.”  N. Taleb

Niemal wszyscy Polacy zna-
ją przygody Franka Dolasa z 
�lmu „Jak rozpętałem II wojnę 
światową”. Co w nich (oprócz 
znakomitej fabuły i gry aktor-
skiej m.in. Mariana Kociniaka) 
nas tak bardzo w tym �lmie po-
ciąga? Co sprawia, że od pierw-
szej sceny zostajemy wciągnię-
ci w wir wydarzeń głównego 
bohatera? Przygoda. A co jest 
istotą przygody? Jest nią przy-
godność zdarzeń i sytuacji. 
Dolas wydaje się nie mieć więk-
szego wpływu na to, jak poto-
czy się jego życie, sytuacje po 
prostu mu się przytra�ają. Ży-
ciem Franka rządzą przypadek, 
zbiegi okoliczności i nieprzewi-
dywalność. Właśnie to nas tak 
pociąga. Nie mamy pojęcia co 
się za chwilę wydarzy, bowiem 
może wydarzyć się niemal 
wszystko. Przygodami Franka 

Okiem psychologa: ukryta natura rzeczywistości 
- czarne łabędzie, losowość i przypadek (1)

Marek 
Gawroń

nie steruje z góry ustalony plan 
działania, racjonalne i przemy-
ślane decyzje. Tym co sprawia, 
że trwa w sowich przygodach, 
jest nostalgia za utraconą oj-
czyzną. Uczucie, które każe mu 
gnać uparcie po świecie.

Przewidywalność jest nud-
na, zwłaszcza jeśli z bezpiecz-
nego dystansu przyglądamy się 
losom innych ludzi. Jak wynika 
z badań, nieprzewidywalne 
zachowania mężczyzn bywają 
atrakcyjne dla kobiet, bowiem 
kojarzone są z oddaniem, przy-
wiązaniem i miłością. Ale na 
tym kończą się dobre strony 
nieprzewidywalności. Okazuje 
się bowiem, że nieobliczalność 
adoratora bywa atrakcyjna tyl-
ko do czasu, gdy kobiety zdecy-
dują się na trwały z nim związek. 
Wówczas znacznie ważniejsze 
staje się to, by zachowania 
partnera dało się przewidzieć. 
Niewiele osób chciałoby pozo-
stać w związku z osobą, której 
zachowania są w ciągłej kon-
trze do naszych codziennych 
oczekiwań. I nie ma w tym nic 
dziwnego. Ludzie nieprzewi-
dywalni budzą w nas niepokój, 
często uzasadniony, bowiem 
tak zachowują się zwykle oso-
by zaburzone (np. psychotycy, 
psychopaci).

Nieprzewidywalność bywa 
interesująca, przynajmniej 
z pewnej perspektywy, ale 
przede wszystkim jest dręcząca 
i budząca niepokój. Dziś - być 
może częściej niż jeszcze pół 
wieku temu - ludzie doświad-
czają lęku egzystencjalnego, 
wynikającego z rosnącej zło-
żoności świata i równocześnie 
malejącej nad nim kontroli. 

Nie ulega wątpliwości, że już 
od początków rewolucji prze-
mysłowej świat znacząco się 
skomplikował. Zdarzenia, które 
próbujemy poddać analizie i 
przewidzieć, przestały wystę-
pować zgodnie z dotychcza-
sową logiką. Nieprzewidywal-
ność jest niechcianym tłem, 
na którym rozgrywa się nasze 
życie. Nie myślimy o niej na co 
dzień, zanurzeni w rutynowe 
działania, ale stajemy się jej 
świadomi, gdy tracimy nagle 
pracę, rozpada się nasz zwią-
zek, musimy podjąć ważne 
decyzje nie mając żadnych jed-
noznacznych wskazówek czym 
się kierować, albo gdy dociera-
ją do nas niepokojące wiado-
mości o kryzysie klimatycznym, 
czy rozprzestrzeniającej się 
pandemii.

Tymczasem nauka dawno 
już pogodziła się z nieprze-
widywalnością. Matematyka 
zaakceptowała teorię chaosu, 
logika uznała prawo Godla o 
niezupełności, a teoria kwan-
tów musiała przyznać, że natura 
cząstek elementarnych jest nie-
zwykle kapryśna. W 2007 roku 
światło dzienne ujrzała książka 
jednego z najbardziej intere-
sujących, twórczych i wpływo-
wych współczesnych erudytów 
N. Taleba pod znamiennym ty-
tułem „Black Swan” (Czarny Ła-
będź - polski przekład w 2014). 
Pochodzący z Libanu i miesz-
kający w Nowym Jorku �lozof, 
teoretyk rynku i inwestor do-
konał w swoim dziele wszech-
stronnej analizy współczesne-
go świata z perspektywy jego 
zmienności, nieprzewidywal-
ności oraz kalkulowania ryzyka 

(ta książka, zwłaszcza dzisiaj - w 
sytuacji kryzysu pandemii - wy-
daje się niemal prorocza). Taleb 
uświadamia nam, że zdarzenia 
niezwykle rzadkie i w związku 
z tym nieprzewidywalne (czy-
li czarne łabędzie - do czasów 
odkrycia Australii ludzie myśleli, 
że istnieją tylko białe łabędzie), 
charakteryzujące się nietypo-
wością, drastycznym wpływem 
na rzeczywistość i retrospek-
tywną (nie prospektywną) prze-
widywalnością, stanowią nie-
odłączny element życia. Trendy, 
style, mody, idee i epidemie 
można zaliczyć do tej kategorii 
zdarzeń. Czarne łabędzie odsła-
niają naszą niewiedzę, stanowią 
granice naszych opowieści i na-
szych wizji rzeczywistości oraz 
tego, co możemy pojąć i prze-
widzieć. Należą do rzeczywisto-
ści Ekstremistanu (pojęcie auto-
ra), wykraczającej poza domenę 
naszych zwykłych, codziennych 
oczekiwań, przewidywań i 
snutych opowieści (autor na-
zywa tę rzeczywistość Przecięt-
nostatn). Dlatego najczęściej je 
ignorujemy, żyjemy tak, jakby 
nie istniały, jakby były jakaś od-
ległą mroczną krainą, którą zna-
my tylko z mrożących krew w 
żyłach historii (uderzenie mete-
orytu, wojny, kataklizmy).Wyda-
je nam się, że mamy świat pod 
kontrolą i wiemy o nim wystar-
czająco dużo, by poradzić sobie 
z niemal każdą trudną sytuacją. 
Takie zdarzenia - jak obecna 
pandemia - pokazują, że czarne 
łabędzie mogą pojawić się w 
każdej chwili, odsłaniając naszą 
kruchość i bezradność. Są do-
wodem na to, że ustanowiony 
ład i poczucie bezpieczeństwa, 

które - jak sądzimy - gwarantują 
nam nasze lokalne, małe światy, 
są zbudowane na niestabilnym 
gruncie (na gruncie opowieści 
ignorujących chaos, przypad-
kowość i losowość zdarzeń) i że 
w związku z tym w jednej chwili 
mogą runąć. 

Od najmłodszych lat uczy-
my dzieci metod, zasad i reguł, 
dzięki którym rzeczywistość 
wydaje się przewidywalna i 
przekonujemy, że to wiedza 
wartościowa, służąca stawianiu 
celów, planowaniu i prognozo-
waniu. Objaśniamy ludziom na 
czym polega rozkład normal-
ny, poddajemy analizie histo-
rię, odkrywając w niej żelazną 
logikę i uniwersalne prawa (hi-
storycyzm pronaturalistyczny), 
zachęcamy do łączenia faktów 
w zależności przyczynowo-
-skutkowe i odnajdywania w 
nich wzorów i schematów. 
Jesteśmy też przekonani, że 
świat jest sprawiedliwy, że lu-
dzie dostają od życia to, na co 
zasłużyli, wreszcie, że za nasze 
porażki i sukcesy odpowiada-
my my sami oraz nasze talenty 
i umiejętności. Słowem - przy-
gotowujemy się do życia w 
rzeczywistości Przecięstotanu. 
Wszystko po to, by poczuć się 
w niej bezpiecznie, uwierzyć, 
że w naszym świecie istnieje 
jakiś sens i porządek. Jesteśmy 
niezwykle mało tolerancyjni 
na rolę przypadku w naszym 
życiu. Dlatego często padamy 
o�arą myślenia w kategoriach 
przeznaczenia, fatalizmu, spi-
sku i zmowy: „tak musiało być”, 
„wszystko jest po coś” - to nie-
które przypadki takiego myśle-
nia. I zwykle rzeczywistość nie 

przynosi wielkich niespodzia-
nek, zwłaszcza w obszarach co-
dziennych, rutynowych prak-
tyk. Jeśli pojawiają się jakieś 
drobne odchylenia od naszych 
oczekiwań, szybko je koryguje-
my lub najczęściej zniekształ-
camy informacje niezgodne z 
nimi. Jednak od czasu do czasu 
pojawiają się w naszym życiu 
wydarzenia, które nie miesz-
czą się w tym prostym modelu 
rzeczywistości - czyli czarne 
łabędzie. Sytuacje nietypowe 
i nieprzewidziane są źródłem 
niepewności i wywołują lęk. 
Poradzenie sobie z nimi wyma-
ga większego poznawczego 
wysiłku i często może wiązać 
się z kosztami emocjonalny-
mi, które ponosimy. Jak zatem 
sobie z nimi radzimy? Przede 
wszystkim ludzie radzą sobie 
rożnie kiedy nagle ich świat 
chwieje się posadach. Jedni 
wpadają w panikę, inni szybko 
znajdują wyjaśnienie zagraża-
jącej sytuacji i przywracają po-
czucie kontroli, a raczej jej ilu-
zji, jeszcze inni dokonują zmian 
w swoim systemie wiedzy, 
podejmują próbę ponowne-
go zde�niowania sensu życia i 
jego przewartościowania.

Za tydzień ciąg dalszy.

***
Od redakcji: autor jest psycho-

logiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.

www.alfatour.pl

• Ośrodek Wczasowy Alfa w Rewalu
 tel. 503 581 728
Kameralny, komfortowy obiekt w doskonałej lokalizacji, 
usytuowany jedyne 80 m od plaży w Rewalu. Do dyspozycji gości 
są pokoje 2- i 3-os.z łazienkami, balkonami i TV, wyposażone 
w sprzęt plażowy. Na terenie obiektu jest również dostęp do Wi-Fi.

do 26 czerwca 2020 r. i od 1 września 2020 r.
4 dni/3 noclegi 309 zł/os

8 dni/7 noclegów 699 zł/os
9 dni/8 niclegów 899 zł/os

14 dni/13 noclegów 1199 zł/os

Wakacje 2020
6 dni/5 noclegów 699 zł/os
8 dni/7 noclegów 989 zł/os

10 dni/9 noclegów 1259 zł/os
• komfortowe pokoje z łazienką, ręcznikami i balkonem 
(niektóre z widokiem na morze), • śniadania i obiadokolacje w cenie 
• 80 m od morzam, • spokojna okolica • parking

W końcu przyszedł czas podczas, 
którego w końcu możemy 
zaprosić naszych klientów 
do odwiedzenia naszych ośrodków 
wypoczynkowych! Jeżeli więc 
tęsknisz za odpoczynkiem 
od codzienności, to zapraszamy 
Cię do nas – tu nabierzesz nowych 
sił i nacieszysz oczy pięknymi 
widokami. A wszystko 
z zachowaniem najwyższych norm 
bezpieczeństwa, tak by każdy czuł 
się u nas dobrze i komfortowo.

• Ośrodek Wczasowy 
 Willa Alfa Kudowa Zdrój
 tel. 510 150 966, marketi ng@alfatour.pl
Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdroju, w bliskiej odległości 
od parku Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek 
i miłośników aktywności, poszukujących idealnej bazy wypadowej.

Boże Ciało w Willa Alfa w Kudowie-Zdroju 10-14.06.2020 r.
439 zł/os ze śniadaniem i obiadokolacją

379 zł/os ze śniadaniem
Wakacje 2020, wolne terminy 10.07 - 02.08.2020

2 noclegi: 169 zł ze śniadaniem 
lub 199 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

5 noclegów: 399 zł ze śniadaniem 
lub 499 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

8 noclegów: 639 zł ze śniadaniem 
lub 789 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

W ramach każdej oferty: komfortowy pokój z łazienką
• poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem • dostęp 
do kawy, herbaty i wody (24/24h) • nielimitowany dostęp do siłowni 
i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki • Wi-Fi i parking

PROMOCJA -10%
do końca maja
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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

Dolnośląski Oddział Regionalny 
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław

R E K L AMA R E K L AMA

Gmina Wałbrzych urucho-
miła dwa żłobki i dwa przed-
szkola. - 1800 miejsc odpo-
wiada wcześniej zgłaszanym 
przez rodziców potrzebom – 
wyjaśnia Edward Szewczak, 
rzecznik prasowy prezyden-
ta Wałbrzycha.

Na dzieci czekają opiekunki 
w żłobkach przy ul. Hetmań-
skiej oraz Truskawieckiej, a 
przedszkolaków powitają na-
uczycielki w przedszkolach 
przy ul. Grodzkiej i Mącznej.

- W tych placówkach moż-
na było przygotować więcej 
miejsc niż było potencjalnych 
chętnych. Inna sytuacja jest w 
żłobku przy ul. Hetmańskiej, 
gdzie liczba chętnych przewyż-
szyła liczbę miejsc. W żłobku 
tym w pierwszej kolejności z 
opieki skorzystają dzieci opisa-
ne w wytycznych rządu, m.in. 
dzieci pracowników służby 
zdrowia, służb mundurowych 
czy handlu. Gotowych do pra-
cy jest 50 pracowników żłob-
ków i przedszkoli – wyjaśnia 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

Placówki, zgodnie ze 
wskazaniami Ministerstwa 
Zdrowia, Ministerstwa Pracy, 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego, będą 
pracować w ograniczonym 
trybie. Liczba dzieci w pla-
cówkach będzie ograniczona 
do maksymalnie 12 osób na 
grupę, przy czym do grupy 
będą przyporządkowani ci 
sami opiekunowie. Zajęcia 
odbywać się będą w jednej 
sali, a minimalna przestrzeń 
to 4 mkw. na jedną osobę.

Zgodnie z zaleceniami z sal 
usunięto przedmioty i zabawki, 
które trudno zdezynfekować, 
dzieci nie przynoszą własnych 
zabawek, a wyposażenie pla-
cówek będzie regularnie czysz-
czone i dezynfekowane. Sale 
mają być regularnie wietrzone. 
Grupy dzieci nie powinny się 
ze sobą stykać, tak samo należy 
unikać spotykania się rodziców 
różnych grup przy odprowa-
dzaniu dzieci oraz zachowy-
wać odpowiedni dystans – do-
tyczy to zarówno rodziców, jak 
i opiekunów. Rodzice mogą 
wchodzić tylko do przestrzeni 
wspólnej.

- Pracownicy placówek mają 
dostęp do środków ochrony 
osobistej, m.in. rękawiczek 
i maseczek. Przed wejściem 
do budynku znajduje się płyn 
dezynfekujący ręce. Należy 
też dbać o to, by rodzice bądź 
opiekunowie dezynfekowali 

przed wejściem ręce lub korzy-
stali z rękawiczek.

- Ostatni tydzień miasto po-
święciło przede wszystkim na 
przygotowanie się do otwarcia 
placówek, które obejmowało: 
kontakt z dyrektorami placó-
wek i analizowanie dostępno-
ści kadry nauczycielskiej i opie-
kuńczej; sondowanie potrzeb 
rodziców (ok. 20% rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i ponad 30% rodziców dzieci 
w wieku do lat 3 wyraziło go-
towość skorzystania z usług 
naszych placówek); wyposaża-
nie placówek w środki ochro-
ny osobistej: płyny, fartuchy, 
rękawice, maseczki, przyłbice 
ochronne itp.; przygotowywa-
nie i konsultowanie procedur 
przyjmowania i odprowadza-
nie dzieci, tworzenie dodatko-
wych regulaminów i informa-
cji, wzorów niezbędnych do 
przyjęcia dzieci oświadczeń; 
przygotowania „techniczne” 
w placówkach: m.in. usuwanie 
wyposażenia i zabawek trud-
nych do dezynfekcji, przysto-
sowywanie pomieszczeń do 
obecnych warunków, przygo-
towywanie środków ochrony 
do użycia, przeprowadzenie 
dezynfekcji pomieszczeń etc.; 
badania przesiewowe kadry 
oraz rodziców – wyjaśnia za-

Dzieci wracają do żłobków i przedszkoli

stępca prezydenta miasta Syl-
wia Bielawska.

Skala, w jakiej funkcjonu-
ją żłobki i przedszkola zależy 
m.in. od możliwości kadro-
wych i �zycznych przedszkoli i 
żłobków, możliwości zrealizo-
wania zaleceń i wreszcie sytu-
acji epidemicznej, która nadal 
jest dynamiczna.

- Przedszkola będą pracować 
w dotychczasowych godzinach, 
żłobki od 6.00 do 17.00. Pierw-
szeństwo w przyjęciu mają 
dzieci pracowników, w tym: sys-
temu ochrony zdrowia, służb 
mundurowych, handlu i przed-
siębiorstw produkcyjnych, reali-
zujący zadania związane z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. W 
miarę posiadania wolnych 
miejsc przyjmowanie będą 

dzieci rodziców/opiekunów 
prawnych, którzy przedstawią 
zaświadczenie od pracodaw-
cy, o konieczności powrotu do 
pracy. Ograniczamy możliwość 
przebywanie osób trzecich w 
żłobkach i przedszkolach, z 
wyjątkiem służb niezbędnych 
do prawidłowego funkcjono-
wania placówek. Warunkiem 
przyjęcia dziecka jest złoże-
nie przez rodzica pisemnego 
oświadczenia/zobowiązania 
m.in. o świadomości czynników 
ryzyka, szybkiej reakcji w przy-
padku objawów chorobowych 
u dziecka, o zapoznaniu się z 
procedurami obowiązującymi 
w placówce i braku kwarantan-
ny. Do przedszkola lub żłobka 
może przyprowadzać dziecko 
tylko rodzic lub opiekun. Żłobki 
i przedszkola będą organizowa-

ły przyjmowanie i odbieranie 
dzieci na podstawie procedur 
mających ograniczyć kontak-
ty społeczne. Zasady, np. od-
prowadzania i przekazywania 
dzieci pod opiekę, mogą się 
nieznacznie różnić między pla-
cówkami, m.in. ze względów 
architektonicznych. Żłobek 
na Truskawieckiej (65 miejsc) 
przyjmie 13 dzieci, 9 opiekunek 
wyraziło gotowość do pracy. 
Żłobek na Hetmańskiej (130 
miejsc) przyjmie 37 dzieci, 14 
opiekunek gotowych do pracy. 
Przedszkole na Grodzkiej 13 
dzieci, 4 opiekunki. Przedszkole 
na Mącznej – (75 miejsc) 7 dzie-
ci (stan na 18.05.2020 r.). Pla-
cówka może przyjąć maksymal-
nie 36 dzieci – dodaje Edward 
Szewczak.

(ESZ)
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SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

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

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE, MAJĄTKOWYCH , KOMUNIKACYJNYCH

Programów grupowych
Abonamentów medycznych

Programów oszczędnościowo – inwestycyjnych
Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511
Działamy online

Informacja Burmistrza Mieroszowa

Od 15.05.2020 r. Gmina Mieroszów rozpoczyna nabór wniosków o 
udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Mieroszów na budo-
wę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub 
prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.
Dofi nansowanie mogą otrzymać osoby fi zyczne które:
- wykonają przyłącze gazowe do nieruchomości – można otrzymać do 

2000 zł
- dokonają zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości lub lokalu na 

ogrzewanie gazowe lub elektryczne – można otrzymać do 4000 zł.

Wzór wniosku dostępny:
https://bip.mieroszow.pl/…/wniosek_-_dotacja_na_zmiane_ogrz…

Dodatkowe informacje udzielane są przez
- Referat Nieruchomości pod numerem telefonu: (74) 30 30 020

Nabór wniosków trwa od 15.05.2020 r. do 15.09.2020 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Andrzej Lipiński

Burmistrz Mieroszowa

R E K L AMA

Przemierzając Krainę 
Sowiogórskich Tajem-
nic, każdy może poczuć 
się poszukiwaczem, od-
krywcą legendarnych 
podań, przekazywa-
nych z pokolenia na po-
kolenie. W jaki sposób? 
Na terenie Gminy Wa-
lim ustawiono tablice z 
legendami związanymi 
z naszym regionem.

- Legendy opowiadają o 
pięknej Małgorzacie, nocnym 
myśliwym, a także skąd wy-
wodzi się nazwa Góry Sowie. 
Przedstawiają  także historię 
żelaznej lipy, wiernego psa 
oraz szwedzkiego generała. 
Zachęcamy do odwiedzania 
Gminy Walim w poszukiwa-
niu wszystkich sześciu tablic, 
na których w niezwykle arty-
styczny sposób zobrazowano i 
opowiedziano te wspaniałe hi-
storie. A żeby było łatwiej, bę-
dziemy prezentować po jed-
nej historii na naszej stronie 
www.walim.pl oraz na pro�lu 
Kraina Sowiogórskich Tajem-
nic na Facebooku – zachęca 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

A teraz legenda o nazwie 
Gór Sowich:

Czy będąc w Górach So-
wich, słyszeliście pohukiwania 
sów? To siostry przemienio-
ne w sowy opowiadają swoją 
smutną historię. Pewien kmieć 
miał siedem córek, jedną pięk-
niejszą od drugiej. Gdy dziew-
częta dorosły, zaczęły bun-
tować się przeciwko rządom 
ojca tyrana. Od kupca z dale-
kich krajów dziewczęta do-
stały magiczną chustę, dzięki 

- Wirtualne kino to 
nie tradycyjne VOD, 
a pieczołowicie przy-
gotowana platforma 
promująca kino artho-
use’owe. Za pośred-
nictwem platformy po-
szczególne kina będą 
realizowały swój autor-
ski program, wykorzy-
stując kontent dostęp-
ny na platformie, ale 
także przygotowując 
swoje wydarzenia. Na 
platformę widz będzie 
mógł wejść z poziomu 
strony MOJEeKINO.PL, 
ale także z poziomu 
strony swojego ulubio-
nego kina. To ogromna 
szansa dla kin aby prze-
żyć trudny czas pande-
mii, zachować kontakt 
ze swoimi odbiorcami, 
a także zyskać – na po-

Wirtualne kino
Kinoteatr „Zdrowie” w Sokołowsku dołączyło do niezwykłego przedsięwzięcia zrzeszającego 

45 kin w całej Polsce. MOJEeKINO.PL to największe wirtualne kino w kraju, platforma 
realizowana przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Dzięki platformie miłośnicy kina będą mogli 

oglądać repertuar kultowego kinoteatru nie wychodząc z domu! I to już w od najbliższego 
czwartku, 21 maja! Każdy bilet pomaga kinu przetrwać ten trudny czas pandemii.

ziomie ogólnopolskim – więk-
szą rozpoznawalność i nową 
widownię - wyjaśnia Diana 
Dąbrowska, która będzie spra-
wowała opiekę nad �lmową 
ofertą „Zdrowia” (dziennikarka, 
�lmoznawczyni i animatorka 
kultury, która w 2019 zosta-
ła nominowana do nagrody 
Państwowego Instytutu Sztuki 
Filmowej w kategorii „Krytyka 
Filmowa”).

Kinoteatr „Zdrowie” w So-
kołowsku to miejsce o wyjąt-
kowej historii i tradycji. Nie-
gdyś część sławnego na całym 
świecie, dziewiętnastowiecz-
nego kompleksu sanatoryjne-
go dr. Hermanna Brehmera, 
dziś jednosalowe kino studyj-
ne z duszą i wartościowym 
repertuarem. W „Zdrowiu” od 
2010 roku odbywa się mię-
dzynarodowy festiwal �lmo-
wy „Hommage a Kieślowski”, 
którego patronem jest właśnie 
Krzysztof Kieślowski (w latach 
1951-1960 reżyser „Dekalogu” 
mieszkał z rodziną właśnie w 
Sokołowsku i to naprzeciw-
ko historycznego kina). Mot-
to tego niezwykłego miejsca 
brzmi zresztą: „Kino – recepta 
na zdrowie!”. Za reaktywacją 
kina w Sokołowsku stoi Fun-
dacja In Situ. Remontując sta-
re kino, przywraca go miejscu 
zgodnie z jego przeznacze-
niem.

- W repertuarze kina „Zdro-
wie” znajdą się zarówno no-
wości jak i �lmy, które wśród 
bywalców kin studyjnych uzy-
skały status kultowych. Filmy 
fabularne i dokumentalne dla 
starszych i młodszych widzów. 
Sokołowskie kino nigdy nie za-
pomina o dzieciach i młodzie-
ży – na MOJEeKINO.PL pojawi 
się od czwartku (21.05) aż 12 
�lmowych propozycji dla naj-
młodszych. Urocze i mądre �l-
my dla całej rodziny jak animo-
wane „Wielka wyprawa Molly”, 
„Jakub Mimi i gadające psy”, 
„Superagentka” czy aktorskie – 
„Biuro Detektywistyczne Lasse-
go i Mai. Pierwsza tajemnica”, 
„Łowcy czarownic”, „Blanka” – 
dodaje Diana Dąbrowska.

Więcej informacji o re-
pertuarze, cenach biletów 
jak i działaniu platformy 
Mojeekino.pl znajdziecie w 
linku do wydarzenia FB: ht-
tps://www.facebook.com/
events/3108583359164422/

(DD)

Szlakiem legend 
gminy Walim

której mogły przybrać inną po-
stać. Kupiec ostrzegł jednak, 
że trzecia przemiana jest nie-
odwracalna. Siostry uciekły z 
domu, udały się w góry, mając 
nadzieję, że tam ojciec ich nie 
dogoni. Na wieść o zniknięciu 
córek kmieć wpadł w gniew, 
poprosił miejscową wiedźmę 
o czarodziejską gałązkę buko-
wą, która pozwalała zmieniać 
wygląd. Wyruszył w pogoń. 
Biedne dziewczęta z jednego 
ze szczytów zobaczyły ojca, 
natychmiast pomachały chustą 
i po chwili były już szybkimi 
zającami. Ojciec natychmiast 
przybrał postać jastrzębia, 
który wzniósł się wysoko, aby 
potem z niebywałą prędkością 
spaść z obłoków i chwycić je 
w szpony. Gdy córki zobaczyły 
cień ptasich skrzydeł, stały się 
rączymi, pięknymi łaniami. Ale 
i ojciec zmienił postać. Tym 
razem jako wilk rzucił się w po-
goń za córkami. Siostry pamię-
tały, że przemieniając się trzeci 
raz, pozostaną już na zawsze 
w zwierzęcej postaci, nieste-
ty wilk-ojciec był już tuż-tuż. 
Przerażone córki stały się so-
wami i odleciały, zamieszkując 
w górach nazwanych Sowimi.

(AM)
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Często można się spotkać, 
czy to w �lmach (zwłaszcza 
amerykańskich), czy też w co-
dziennym życiu, ze zwrotem 
„wydziedziczę cię”. Kontekst 
takiego stwierdzenia wydaje 
się oczywisty – spadkodaw-
ca posiada majątek, ale nic z 
tego majątku po jego śmierci 
nie przypadnie wydziedziczo-
nemu. Czym jednak jest, w 
myśl polskiego prawa spadko-
wego, wydziedziczenie? Czy 
faktycznie „wydziedziczenie” 
kogoś oznacza, że rzeczywi-
ście nie otrzyma on nic z ma-
jątku pozostawionego przez 
spadkodawcę?

Wyłączenie od dziedzicze-
nia spadku, dokonane testa-
mentem, nie jest wydziedzicze-
niem w znaczeniu prawnym. 
Pominięta, przy powołaniu do 
spadku, osoba nie otrzymuje 
żadnych korzyści majątko-
wych z majątku pozostawio-
nego przez spadkodawcę. 
Zachowuje jednak swoje pra-
wo do zachowku. Zachowek 
zaś, to prawo do określonej 
kwoty pieniędzy przysługują-
ce zstępnym (dzieciom, wnu-
kom), rodzicom i małżonkowi 
spadkodawcy, gdyby - jako 

uprawnieni do dziedziczenia 
- otrzymali w spadku mniej 
niż powinni lub nie otrzymali 
niczego (szerzej o zachowku 
pisałem w poprzednim nume-
rze). Wydziedziczenie, w sensie 
prawnym, to pozbawienie ta-
kiej osoby prawa do należnego 
jej zachowku.

Prawo od wydziedzicze-
nia przysługuje wyłącznie 
spadkodawcy (nie może 
tego zrobić np. pełnomoc-
nik) i wymaga sporządzenia 
odpowiednich zapisów w 
testamencie. Możliwe jest 
dokonanie wydziedziczenia 
częściowego, a nawet wa-
runkowego. Wydziedziczenie 
częściowe sprowadza się do 
zmniejszenia należnej upraw-
nionemu kwoty zachowku na 
przykład zapisem: „wydziedzi-
czam mojego syna z powodu 
(…), ale żeby nie żył w niedo-
statku ma otrzymać połowę 
należnego mu zachowku”. 
Wydziedziczeniem pod wa-
runkiem będzie przykładowo 
taki zapis: „Wydziedziczam 
mojego syna z powodu jego 
niemoralnego prowadzenia 
się i nałogowego nadużywa-
nia alkoholu, ale może otrzy-

mać należny mu zachowek, 
jeżeli podejmie leczenie od-
wykowe”. Przyczyna wydzie-
dziczenia musi występować 
w chwili sporządzania testa-
mentu. Nie jest więc możliwe 
wydziedziczenie pod warun-
kiem, że dopiero w przyszłości 
wystąpią przyczyny je uzasad-
niające. Wydziedziczenie nie 
jest całkowicie pozostawione 
woli spadkodawcy. Podstawą 
dokonania wydziedziczenia 
mogą być wyłącznie zacho-
wania wydziedziczonego, 
które spełniają ustawowo 
określone przesłanki. Doko-
nać wydziedziczenia można, 
bowiem tylko wtedy, gdy 
uprawniony do zachowku:
1) Wbrew woli spadkodawcy 

postępuje uporczywie w 
sposób sprzeczny z zasa-
dami współżycia społecz-
nego. Takie zachowanie 
najczęściej związane jest 
ze sposobem życia np. wy-
wołanym nadużywaniem 
alkoholu lub narkotyków 
czy też agresywnym zacho-
waniem, które ma miejsce 
wbrew woli spadkodawcy. 
„Uporczywość” postępo-
wania oznacza, że chodzi 

o zachowania długotrwałe, 
ciągłe lub powtarzające się, 
a nie jednorazowe. Dodat-
kowo spadkodawca musi 
się takiemu postępowaniu 
wyraźnie sprzeciwiać.

2) Dopuścił się względem 
spadkodawcy albo jednej 
z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu 
lub wolności albo rażącej 
obrazy ich czci. Przesłanka 
ta znajdzie zastosowanie 
np. gdy spadkobierca do-
konał lub planował doko-
nanie umyślnego czynu 
zabronionego. Sam fakt 
popełnienia przestępstwa 
nie musi być stwierdzo-
ny uprzednio wydanym, 
prawomocnym wyrokiem 
sądu karnego. Niemniej 
wyrok karny, co do zasady, 
jest wiążący dla sądu cywil-
nego.

3) Uporczywie nie dopełnia 
względem spadkodawcy 
obowiązków rodzinnych. 
Działanie spadkobiercy, 
spełniające tę przesłankę, 
często można wręcz na-
zwać „porzuceniem” człon-
ka rodziny. Obejmuje ono 

zerwanie z nim kontaktu, 
nie interesowanie się jego 
życiem i zdrowiem czy bra-
kiem pomocy w chorobie. 
Takie postępowanie rów-
nież musi być uporczywe.
Należy również pamiętać, 

że przyczyna wydziedziczenia 
musi zostać wyraźnie wskaza-
na w testamencie. Sąd, w po-
stępowaniu spadkowym, bę-
dzie badał, czy podana przez 
spadkodawcę przyczyna była 
prawdziwa i uzasadniała do-
konanie wydziedziczenia.

Prawo do wydziedziczenia 
wygasa, jeśli spadkodawca 
przebaczył uprawnionemu. 
Przebaczenie to, najogólniej 
mówiąc, wyrażona na ze-
wnątrz decyzja o puszczeniu 
dotychczasowego, nagan-
nego zachowania upraw-
nionego, w niepamięć. Akt 
przebaczenia może być do-
konany wyłącznie osobiście 
przez spadkodawcę i jako 
zdarzenie faktyczne, nie może 
być odwołany. Sam fakt prze-
baczenia nie powoduje bez-
skuteczności wydziedzicze-
nia, które nastąpiło przecież 
wcześniej. Jeżeli spadkodawca 
chce usunąć skutki wydziedzi-

Prawo w pigułce: wydziedziczenie

czenia, z uwagi na to, że prze-
baczył uprawnionemu to musi 
odwołać wydziedziczenie albo 
cały testament, w którym wy-
dziedziczenie było zawarte. 
Uprawniony odzyska w ten 
sposób prawo do zachowku. 
Ponowne wydziedziczenie 
jest możliwe, ale spadkodaw-
ca nie może tego dokonać na 
podstawie zachowań przeba-
czonych, które stanowiły pod-
stawę wcześniejszego, ale już 
cofniętego, wydziedziczenia.

Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Informacja Burmistrza Głuszycy
19 maja zmianie uległ sposób przyjmowania klientów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. Urząd 
będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Obsługa klientów odbywać się tylko 
w wyznaczonych miejscach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

***
Na terenie Gminy Głuszyca zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów zielonych. Najbliższa 
zbiórka zaplanowana jest na 22 maja. Poprzez odpady zielone rozumie się odpady komunalne sta-
nowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (liście, trawa). Biodegradowalne 
worki na odpady dostępne są bezpłatnie w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Odpady będą 
odbierane wyłącznie w takich workach. Adres odbioru odpadów należy wcześniej zgłosić wyłącz-
nie telefonicznie pod numerem 74 88 66 753.

***
Zapraszamy do korzystania z aktywności na świeżym powietrzu na boiskach kompleksu Or-
lik w Głuszycy. W dni powszednie obiekt jest czynny od godz. 16 do 19, w weekendy zgodnie z 
aktualnym grafikiem. Jednocześnie przypominamy o nowych zasadach:
1.  Instruktor/opiekun weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu, tzn. na jednym boisku 

może obecnie przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 osoby prowadzące zajęcia.
2.  Instruktor/opiekun jest zobowiązany do dezynfekcji urządzeń i sprzętu po każdym użyciu i każ-

dej grupie korzystających.
3.  Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu obowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyj-

ściu z obiektu sportowego.
4.  Instruktor/opiekun zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi 

grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających.
5.  Korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp. Zasada ta dotyczy 

tylko samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.
6.  Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas ak-

tywności.
7. Niemożliwe jest korzystanie z obiektu bez nadzoru instruktora/opiekuna.
Regulamin obiektu i szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Kultury-MBP w za-
kładce Orlik oraz pod numerem tel. 503 102 817.

Roman Głód
Burmistrz Głuszycy

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 22.05.2020 r. 

do dnia 12.06.2020 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 7/2020 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w 

trybie bezprzetargowym.

R E K L AMAPSZOK działa
W Gminie Głuszyca funk-
cjonuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). W punkcie 
można bezpłatnie oddać m. in. 
makulaturę, szkło, tworzywa 
sztuczne, jak również zużyte 
opony, przeterminowane leki 
lub odpady zielone. Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych działa przy ul. 
Bohaterów Getta 22 w Głuszy-
cy. Godziny otwarcia: od ponie-
działku do piątku 8.00 – 16.00, 
w sobotę 8.00 – 13.00.

(MC)

Mają opiekę
Dnia 18 maja ponownie zo-
stał otwarty Żłobek Miejski 
w Jedlinie-Zdroju. Ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa 
COVID-19 placówka funkcjo-
nuje w nowym reżimie sanitar-
nym. Żłobek był zamknięty od 
16 marca do 15 maja w związ-
ku z zawieszeniem zajęć opie-
kuńczych. Obecnie w Żłobku 
Miejskim w Jedlinie-Zdroju 
może przebywać 12 dzieci. Ze 
względu na ograniczoną liczbę 
miejsc przyjmowane są tylko 
dzieci rodziców pracujących. W 
szatni może przebywać tylko 1 
dziecko z rodzicem i opiekun-
ką, która mierzy temperaturę 
dziecku przed przyjęciem. Z 
sali zabaw dla dzieci zostały 
wyniesione wszystkie zabawki i 
dywany, które są trudne do de-
zynfekcji. Opiekunki przebywa-
jące z dziećmi nie komunikują 
się bezpośrednio z pozostałym 
personelem żłobka. Na razie w 
żłobku przebywa 4 dzieci, ale 
od czerwca - wraz z powrotem 
do pracy - kolejni rodzice zade-
klarowali swoją wolę posłania 
dziecka do jedlińskiego żłobka.

(KS)

Otwarta hala
Od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 16.00 – 21.00 
wszyscy chętni mogą znów 
korzystać z hali sportowej w 
Walimiu. W związku ze stanem 
epidemii, w hali w tym samym 
czasie może przebywać mak-
symalnie 16 osób. Obowiązuje 
dezynfekcja rąk, a szatnie, �t-
ness i siłownia nadal pozostają 
zamknięte.

(AM)

Gmina Jedlina - Zdrój 
otworzyła wypożyczalnię ro-
werów elektrycznych. Miesz-
kańcy uzdrowiskowej gminy 
mogą bezpłatnie korzystać z 
jednośladów.

W Jedlinie-Zdroju rowery 
dostępne są w wypożyczalni, 
która mieści się przy Urzędzie 
Miasta Jedlina-Zdrój na ul. Po-
znańskiej 2.

 - Z uwagi na panującą pan-
demię koronawirusa COVID-19, 
dbając o Państwa bezpieczeń-
stwo wprowadziliśmy dodat-
kowe zasady:
1. umów się telefonicznie z 

pracownikiem biura obsługi 
klienta na konkretną godzi-
nę odbioru roweru elek-
trycznego,

2. podczas odbioru i zwrotu 
roweru/ów musisz mieć za-
łożoną maseczkę i rękawicz-
ki,

3. przed przyjściem zdezynfe-
kuj ręce.
Wypożyczalnia czynna jest 

od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 - 10.00 – mówi 
Leszek Orpel, burmistrz Jedli-
ny-Zdroju.

Rowery są bezpłatnie wypo-
życzane mieszkańcom Jedliny-

W Jedlinie wypożyczają rowery 
elektryczne

-Zdroju i pracownikom jedno-
stek organizacyjnych w ramach 
obowiązków służbowych na 
jedną dobę lub na weekend. 
Aby wypożyczyć rower należy: 
mieć ukończone 18 lat; przed-
stawić aktualny dokument toż-
samości ze zdjęciem, z którego 
pracownik wypożyczalni spisze 
dane; podpisać umowę wypo-
życzenia roweru elektrycznego 
wraz z wyposażeniem. Wypoży-
czający zobowiązany będzie do 
korzystania ze sprzętu wyłącz-
nie w celach niekomercyjnych, 
zgodnie z przeznaczeniem i in-
strukcją obsługi oraz do zwrotu 

sprzętu sprawnego technicznie, 
w stanie nieuszkodzonym, w za-
deklarowanym terminie. Szcze-
gółowy regulamin wypożyczal-
ni stronie www.jedlinazdroj.eu 
w zakładce Jedlińskie Elektro-
rowery. Jest także możliwość 
rezerwowania rowerów telefo-
nicznie pod numerem telefonu 
74 8455 215 lub osobiście w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta. Rezerwacji dokonać 
można z 14-dniowym wyprze-
dzeniem, a jedna osoba może 
zarezerwować maksymalnie 3 
rowery.

(RED)

Trwa remont i moder-
nizacja tunelu pod Małym 
Wołowcem - najdłuższego, li-
czącego 1601 metrów tunelu 
kolejowego w Polsce.

Tunel na 52-kilometrowej 
linii nr 286, łączącej stacje 
Kłodzko Główne i Wałbrzych 
Główny, jest dwunitkowy. 
Pierwsza nitka o długości 
1560 metrów powstała w la-
tach 1876-1879, druga o dłu-
gości 1601 metrów w latach 
1907-1912. Krótsza nitka zo-
stała wyłączona z eksploatacji 
kolejowej, natomiast dłuż-
sza, obecnie remontowana, 
będzie po zakończeniu prac 

nadal użytkowana. Zakres 
prac obejmuje między innymi 
usunięcie i wymianę poluzo-
wanych elementów i spoin, 
wysokociśnieniowe oczysz-
czenie powierzchni obudowy, 
udrożnienie kanałów wenty-
lacyjnych, oczyszczenie ścian 
czołowych tunelu, uszczelnie-
nie pęknięć i odtworzenie ro-
wów odwadniających. W cza-
sie remontu tunelu pomiędzy 
Głuszycą a Wałbrzychem 
wprowadzona została zastęp-
cza komunikacja autobuso-
wa. Prace będą trwały do koń-
ca sierpnia 2020 r.

(KS)

W Urzędzie Gminy Czarny Bór wójt Adam Górecki wraz z księdzem 
Piotrem Sałagą - proboszczem Parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny w Witkowie Śląskim podpisali umowę dotacji na 
dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich. Prace te dotyczą 
ołtarza w Kaplicy św. Anny w Witkowie Śl. Wartość dofinansowania 
wyniesie 25 000 zł. To kolejne zadanie, na które zostaną przekazane 
środki z budżetu w ramach Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

(JJ)

Gmina do�nansuje 
remont kaplicy

Tunel w remoncie
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… to miejsce idealne do zamiesz-
kania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. To miejsce, które 
już wybrały setki osób, budując na 
terenie gminy Stare Bogaczowice 
swoje nowe domy. A wszechstron-
ny i harmonijny rozwój gminy bę-
dzie stale zwiększał jej atrakcyj-
ność, zdeterminowaną nie tylko 
doskonałym położeniem.

Ostatnie lata to w Gminie Stare 
Bogaczowice okres wzmożonego in-
dywidualnego budownictwa miesz-
kaniowego. Obecnie na terenie gmi-
ny oferowanych jest wiele działek 
budowlanych. Można przebierać 

wśród tych położonych blisko granic 
Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju oraz 
wśród takich, gdzie docenimy spo-
kój i bliskość przyrody.

Kolejnym argumentem za wybo-
rem Gminy Stare Bogaczowice, jako 
swojego nowego miejsca na ziemi, 
jest doskonała woda. Cała Gmina 
zaopatrywana jest w wodę z ujęcia 
głębinowego w Marciszowie. Dłu-
gość sieci wynosi  43,3 km. Co ważne 
– jest to sieć nowa i w dobrym stanie 
technicznym. Miejscowości: Struga, 
Nowe Bogaczowice i Stare Bogaczo-
wice zwodociągowane są w 90% a, 
a pozostałe miejscowości w 100%. 

Gmina Stare Bogaczowice bo…
Budynki komunalne w 99 % podłą-
czone są do sieci wodociągowej.

Stare Bogaczowice to przede 
wszystkim gmina rolnicza. A rol-
nictwo na jej terenie to dziś przede 
wszystkim duże gospodarstwa rol-
ne, spółdzielcze i prywatne, specjali-
zujące się w uprawie zbóż i produk-
cji mleka. Gmina jest potentatem w 
produkcji jaj, a prym w tej dziedzinie 
wiodą Spółdzielnie „Aktiw” i ‚Przy-
szłość”. Producenci rolni dysponują 
nowoczesnym sprzętem i środkami 
produkcji, a metody produkcji nie są 
groźne dla środowiska.

Warunki do życia w Gminie Sta-
re Bogaczowice są więc wręcz wy-
marzone dla rodzin poszukujących 
oazy w niedalekiej odległości od 
wielkomiejskiej aglomeracji. I doce-
niło to już wiele osób, przenosząc 
swoje gniazda do malowniczych 
miejscowości, które wchodzą w 
skład tej gminy. Wiele z nich, zanim 
podjęło tę decyzję, sprawdziło także 
możliwości edukacyjno – rozwojowe 
dla swoich dzieci, a te są wręcz wzo-
rowe. W Strudze działa przedszkole 
i żłobek, a do Szkoły Podstawowej 
w Starych Bogaczowicach uczęsz-
czają także dzieci objęte wychowa-
niem przedszkolnym. Uczniowie 

mogą korzystać ze świetlicy, z zajęć 
wyrównawczych, konsultacji, kół 
przedmiotowych oraz kół zaintere-
sowań. Uczestniczą z sukcesami w 
wielu konkursach pozaszkolnych.

Wizytówką gminy są także młodzi 
sportowcy, którzy mogą korzystać 
ze stale rozwijającej się bazy (sala 
gimnastyczna przy zespole szkół, 
boiska piłkarskie, boiska wielofunk-
cyjne) oraz naturalnych warunków. 
Kolarze z Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Lider Stare Bogaczowi-
ce od lat odnoszą znaczące sukcesy 
w wyścigach szosowych i górskich, 
wygrywając mnóstwo wyścigów 
oraz zdobywając medale mistrzostw 
Polski i Pucharu Polski. A po latach 
przerwy gmina doczekała się także 
klubu piłkarskiego z prawdziwego 
zdarzenia. Prężnie działająca Unia 
Bogaczowice nie tylko zajmuje się 
szkoleniem młodzież, ale także pro-
wadzi zespół seniorów.Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach

Zamek Cisy jest jedną z atrakcji Gminy Stare Bogaczowice

R E K L AMA

Bez przejazdu
• Zamknięty został przejazd i możliwość przejścia przez 
bramę w budynku gospodarczym w okolicach budyn-
ków Ciernie 39 a, b, c w Świebodzicach.
 - Zwracamy się z prośbą o przejazd zastępczy drogą 
przy szkole lub ul. Olszańską. Za utrudnienia przepra-
szamy i dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej 
przywrócić możliwość ruchu na zamkniętym odcin-
ku. Zamknięcie przejazdu było konieczne ze względu 
na zagrożenie życia i zdrowia, spowodowane przez 
zły stan techniczny budynku – informują pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

(WIT)

Park Sportowy
• Trwa budowa parku sportowego między ulicami Kró-
lowej Jadwigi i Księcia Bolka w Świebodzicach. Teren 
parku jest wyrównywany oraz wyznaczane są ścieżki 
pod aleje spacerowe i tor dla rolkarzy, który powsta-
nie wokół parku. Oprócz istniejącego boiska, dodat-
kowo zostanie zbudowane boisko wielofunkcyjne 
(do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej) z centralnie 
położonym kortem tenisowym. Całość zostanie od-
powiednio ogrodzona i oświetlona. Atrakcją dla naj-
młodszych będzie wodny plac zabaw o bezpiecznej 
nawierzchni. Cały teren będzie wzbogacony o ogro-
dy deszczowe, nowe trawniki oraz nasadzenia drzew, 
krzewów i roślin ozdobnych, które będą sprzyjać wy-
poczynkowi oraz aktywności �zycznej. W parku zo-
staną zamontowane, oprócz tradycyjnych ławeczek, 
siedziska w formie kamieni, a przy jednym z ogrodów 
deszczowych zostanie zbudowana ława o długości 20 
m. Cały teren będzie oświetlony latarniami LED i dla 
bezpieczeństwa użytkowników monitorowany. Par-
kiem w pełnej krasie mieszkańcy będą mogli się cie-
szyć w przyszłe wakacje.

(WPK)

Raport ze Świebodzic Wieża do remontu
- Od ubiegłego tygodnia wieża 
widokowa na górze Chełmiec 
jest otwarta od piątku do nie-
dzieli w godz. 10.00 - 18.00. 
Wejście na wieżę odbywa się 
zgodnie z zasadami obowiązują-
cymi z powodu ogłoszonej pan-
demii. Wkrótce wieża widokowa 
na Chełmcu przejdzie remont, o co 
postarał się szczawieński magistrat 
– mówi Andrzej Gniaktowski, który 
z ramienia Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno – Zdrój zajmu-
je się obiektem na Chełmcu.

(RED)

Przedszkole pomaga
- Przedszkole Miejskie w 
Szczawnie – Zdroju przyłączy-
ło się do akcji niesienia pomo-
cy w organizowaniu środków 
�nansowych na zakup pod-
stawowych środków służących 
ochronie indywidualnej dla 
pracowników Szpitala Ginekolo-
giczno – Położniczego oraz Spe-
cjalistycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu. W akcję prowadzoną 
do końca kwietnia 2020 r. Kwo-
ta w wysokości 1000 zł została 
już przekazana na konta szpitali. 
Dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w naszą akcję – mówi 
dyrektor przedszkola Urszula 
Drozdowska.

(RED)

Skromniejsze niż zwykle były 
tegoroczne obchody rocznicy bi-
twy na Czerwonym Wzgórzu.

Przypomnijmy: nieopodal Stru-
gi w Gminie Stare Bogaczowice, 
na Czerwonym Wzgórzu, 15 maja 
1807 roku rozegrała się pamiętna 
bitwa z Prusakami. Wtedy to stanę-
ły naprzeciw siebie wojska pruskie 
pod dowództwem mjr. Losthina 
oraz siły koalicji napoleońskiej, w 
których główną role odegrali pol-
scy ułani, lansjerzy z pułku Legii 
Nadwiślańskiej. Wojska napoleoń-
skie, a wśród nich nasi dzielni ułani 
- rozgromili wroga. Po bitwie zwy-
cięska formacja odśpiewała po raz 
pierwszy w historii słowa Mazurka 
Dąbrowskiego – „Marsz, marsz 
Dąbrowski z ziemi włoskiej do Pol-
ski…” (więcej informacji w książce 
Iwony Czech „Bitwa na Czerwo-
nym Wzgórzu”).

- Jesteśmy w miejscu historycz-
nym, przed pomnikiem Ułanów 
Legii Nadwiślańskiej. To tu co roku 
w maju odbywa się uroczysty Apel 
Pamięci i uhonorowanie bohate-
rów tamtych dni. Ze względów 
epidemicznych, pamiątkowa uro-
czystość 213 rocznicy bitwy na 
Czerwonym Wzgórzu nie może 
się odbyć, jak w latach ubiegłych. 
Składamy symboliczne kwiaty ku 
czci zwycięstwa polskich ułanów. 
Każde działanie, podtrzymujące i 
rozwijające pamięć o lokalnej hi-

213 rocznicy bitwy pod Strugą

storii, wzmacnia poczucie naszej 
tożsamości. Dzięki wiedzy opartej 
o historię, wiemy kim jesteśmy i 
skąd pochodzimy. Mamy niejeden 
powód do autentycznej dumy 
narodowej. Liczymy na to, że uda 
się przywrócić uroczyste obchody 
pamiętnej rocznicy – mówił Marek 
Ćmikiewicz, zastępca burmistrza 
Szczawna-Zdroju.

W kameralnym gronie pod 
pomnikiem spotkali się delegaci: 

Zarządu Towarzystwa Miłośni-
ków Szczawna–Zdroju z preze-
sem Iwoną Czech na czele, wi-
ceburmistrz Szczawna – Zdroju 
Marek Ćmikiewicz, radni Rady 
Miejskiej w Szczawnie – Zdro-
ju, zastępca wójta Gminy Stare 
Bogaczowice Tomasz Fąka oraz 
Przedstawiciel Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Kłodzku 
mjr. Jacek Baran.

(RED)
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• Ogłoszenia 
okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

 Tel. 790 709 590

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

R E K L AMA

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13, 

Świebodzice

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

OCIEPLENIA, 

ELEWACJE, DACHY

wykonujemy 

szybko i solidnie.

Tel. 607 098 400

Siatkarze Aqua Zdrój Wałbrzych 
nie zagrają w II lidze. Zastąpi ich 
Chełmiec?

- Oficjalnie możemy potwierdzić - 
w sezonie 2020/21 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych nie przystąpi do rozgry-
wek II-ligowych. W obecnej sytuacji, 
Zarząd Spółki Wałbrzyskie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-
-Zdrój, w porozumieniu z władzami 
miasta, podjął decyzję o rezygnacji 
z prowadzenia drugoligowego klu-
bu siatkarskiego MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych. Jednocześnie Stowa-
rzyszenie KPS Chełmiec Wałbrzych 
rozpoczęło starania o formalne prze-
jęcie praw do gry zespołu w II lidze 
siatkówki mężczyzn. Jest to decyzja 
niełatwa, ale na ten moment jedyna 
możliwa. Mamy nadzieję, że powrót 
do historycznej nazwy klubu siat-
karskiego Chełmiec Wałbrzych i na-
wiązanie do bogatych tradycji wał-
brzyskiej siatkówki przysporzy tej 
dyscyplinie jeszcze więcej kibiców 
i sympatyków w naszym mieście. 
Dziękujemy naszym sponsorom i 
partnerom za wsparcie przez minio-
ne trzy sezony oraz wszystkim tym, 
którzy dopingowali i trzymali za nas 
kciuki w hali Aqua-Zdrój na naszych 
meczach – informuje wałbrzyska 
spółka.

- Miło mi poinformować, że wał-
brzyska siatkówka ponownie zwiąże 
się z marką, która jest symbolem naj-

większych osiągnięć wałbrzyskich 
zawodników. Czasy świetności tej 
dyscypliny sportu w naszym mieście 
to Chełmiec Wałbrzych. Klub, któ-
ry niemal przez trzy dekady należał 
do krajowej czołówki, sięgając po 
Puchar Polski i mógł się poszczy-
cić reprezentacyjną karierą takich 
zawodników jak Bronisław Bebel, 
Krzysztofa Janczak czy Krzysztof 
Ignaczak. Powrót do korzeni jest 
możliwy po decyzji Zarządu Spółki 
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, który 
w porozumieniu z władzami miasta 
zrezygnował z prowadzenia drugo-
ligowego klubu siatkarskiego MKS 
Aqua-Zdrój Wałbrzych. Towarzyszą 
temu starania o formalne przejęcie 
praw do gry zespołu w II lidze siat-
kówki mężczyzn przez stowarzysze-
nie KPS Chełmiec Wałbrzych. Powo-
dzenie tych planów oznacza, że w 
sezonie 2020/2021 zespół prowa-
dzony przez trenera Fabiana Kurza-
wińskiego mógłby wystartować w II 
lidze pod historyczną nazwą Cheł-
miec Wałbrzych. W przekonaniu ini-
cjatorów tego zamierzenia klub KPS 
Chełmiec Wałbrzych przy wsparciu 
finansowym miasta zapisze nową 
kartę w historii wałbrzyskiej siat-
kówki – dodaje Edward Szewczak, 
rzecznik prasowy prezydenta Wał-
brzycha.

(RED)

Wałbrzych 
bez pólmaratonu
• Wyjątkowa i trudna sytuacja zwią-
zana z zagrożeniem epidemio-
logicznym nie oszczędziła także 
największej imprezy sportowej w 
Wałbrzychu. Działając w poczu-
ciu odpowiedzialności, w sytuacji 
trwającego zagrożenia epidemio-
logicznego, a przede wszystkim w 
trosce o bezpieczeństwo uczestni-
ków biegu podjęto decyzję o odwo-
łaniu XXI Toyota Półmaraton Wał-
brzych. Nie była to łatwa decyzja 
dla organizatorów, niestety w tak 
niepewnej sytuacji nieunikniona. 
W podobnej sytuacji znalazło się 
wielu organizatorów i miast gospo-
darzy imprez masowych. W warun-
kach tak dużej niepewności, co do 
rozwoju sytuacji, terminu trwania 
ograniczeń w organizacji imprez 
masowych, i warunków bezpie-
czeństwa organizacji tego typu wy-
darzeń, utrzymanie terminu biegu 
byłoby zbyt ryzykowane. Organiza-
torzy apelują o zachowanie pakie-
tów startowych na kolejną edy-
cję biegu, liczą, że z większością 
uczestników spotkają się na starcie 
Toyota Półmaraton Wałbrzych już 
za rok. Na zachętę, dla tych którzy 
przeniosą uczestnictwo na przy-
szły rok, przewidzieli możliwość 
zaprojektowania własnego nume-
ru startowego. Dla tych którzy nie 

zdecydują się skorzystać z tej oka-
zji, w najbliższym czasie zostanie 
przedstawiona procedura rezygna-
cji i zwrotu opłaty startowej. Data 
przyszłorocznego wałbrzyskiego 
półmaratonu oraz informacje do-
tyczące zwroty opłaty startowej 
już niedługo będą dostępne na 
stronie polmaraton.walbrzych.pl – 
informuje spółka Aqua Zdrój, która 
jest organizatorem biegu.

Nasi piłkarze 
już nie zagrają
•  Zarząd Dolnośląskiego Związku Pił-
ki Nożnej podjął uchwałę regulującą 
o�cjalny koniec sezonu w prowa-
dzonych ligach i klasach Są awanse, 
ale bez spadków. Rozegrane zostaną 
mecze barażowe oraz rozgrywki Pu-
charu Polski. Nowy sezon - początek 
sierpnia. Drużyna która zwery�kuje 
swoje możliwości sportowe oraz �-
nansowe i zrezygnuje z gry w lidze 
lub klasie, w której do tej pory wystę-
powała, a zgłosi to do 15.06, będzie 
mogła zagrać o klasę niżej – mówi 
Andrzej Padewski, wiceprezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej i prezes 
DZPN.

Ekstraklasa koszykarzy 
zagra już w sierpniu
• Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszy-
kówki podjęła decyzję o rozpoczęciu 
sezonu 2020/21 już 27 sierpnia 2020 

r. Choć koszykarze Górnika Trans.eu 
Wałbrzych o�cjalnie pozostają na 
zapleczu PLK, to jednak klub liczy na 
dziką kartę umożliwiającą grę na naj-
wyższym szczeblu.
- Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszy-
kówki SA, składająca się z przedsta-
wicieli klubów biorących w rozgryw-
kach, zadecydowała, że nowy sezon 
Energa Basket Ligi rozpocznie się 27 
sierpnia 2020 r. Poznaliśmy też datę 
meczu o Suzuki Superpuchar Polski - 
Stelmet Enea BC Zielona Góra zagra 
z Anwilem Włocławek już 26 sierp-
nia 2020 r. – czytamy w komunikacie 
Biura Prasowego Polskiej Ligi Koszy-
kówki.
- Cieszymy się, że Rada Nadzorcza 
podjęła decyzję o tak wczesnym roz-
poczęciu rywalizacji. Wszyscy tęskni-
my już za koszykarskimi emocjami. 
To także szansa dla zawodników na 
szybki powrót do profesjonalnych 
treningów, a co za tym idzie - wy-
sokiej formy sportowej. Przed nami 
sporo pracy, ale już nie możemy do-
czekać się pierwszego o�cjalnego 
meczu o Suzuki Superpuchar Polski 
oraz startu Energa Basket Ligi - mówi 
Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej 
Ligi Koszykówki i Polskiego Związku 
Koszykówki. 
Trwają prace nad szczegółami doty-
czącymi sezonu 2020/21 Energa Ba-
sket Ligi.

(RED)

Siatkówka o�arą kryzysu Sportowy raport
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Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel. 
882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam 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 niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze. Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł. 

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40, 8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, 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 zabudo-
waną 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 zamieszka-
nia. Cena do 70 tys. zł. 

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

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

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

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

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

(2) 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. 

(2) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

PRACA

(2) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 248 935 

MOTORYZACJA

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

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: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2 
pokoje parter cena 85tys zł tel do 
kontaktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-
ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1132

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

oferta dostępna na www. panora-
ma. 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 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MS-1020

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA, 
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-
ko 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, Restaura-
cja, 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 miej-
skie, do remontu, cena 169 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
45m2, 1 piętro, po kapitalnym 
remoncie, spokojna okolica, cena 
179 tys. Tel. 883 334 486

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

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

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

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

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA. 

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 wesel-
ny, na kilka mieszkań, ogrzewanie 
gazowe, cena 196. 000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

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

RENOMA – STARE BOGACZOWICE – 
DZIAŁKA ROLNA, 12, 7ha, cena 299. 
000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE DO WY-
NAJĘCIA, 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 wyna-
jem  mieszkanie   pow.28 m2, 1po-
kój, w pełni wyposażone, 3 piętro. 
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) , 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 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-  miesz-
kanie 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,  ła-
zienka 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 - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 
na działce o pow. 13 324 m2. 
Powierzchnia łączna zabudowań 7 
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566) 
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

BON – na wynajem mieszkanie o 
powierzchni 48 m2 w Szczawnie 
Zdroju. 3 pokoje, aneks kuchenny, 

łazienka, ogród, w pełni wyposa-
żone. Cena 1 300 zł (nr.2617), (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33, 

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE  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 zabudo-
wie, 2 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  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
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Przedszkola „U Mikołaja” 
w Wałbrzychu i Strudze roz-
poczęły nabór dzieci od 1 do 
6 roku życia. Prowadzone są 
także zapisy do jedynego w 
powiecie wałbrzyskim niepu-
blicznego żłobka w Strudze.

Oba przedszkola „U Mikoła-
ja” położone są w bardzo do-
brych lokalizacjach: w Wałbrzy-
chu przy ulicy Andersa 171, 
a w Strudze w Gminie Stare 
Bogaczowice przy ul. Szkolnej 
2. Placówki są wyposażone w 
nowoczesne meble, urządze-
nia oraz zabawki, które – dzięki 
niezbędnym atestom – zapew-
niają komfort i bezpieczeństwo 
użytkowania. Właściwą opiekę 
i edukację zapewnia wszystkim 
dzieciom starannie dobrany 
oraz znakomicie wykwali�ko-
wany personel.

– W naszych placówkach 
nie tylko realizujemy podstawę 
programową, zgodną z wytycz-
nymi Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. Staramy się naszym 
dzieciom zapewnić wszech-
stronną edukację i harmonijny 
rozwój. Dlatego w naszej ofer-

Nabór do Przedszkoli „U Mikołaja” 
i na oddział żłobkowy

cie jest bardzo bogaty pakiet 
zajęć dodatkowych. Poza tym 
wszystkim, co oferują inne 
tego typu placówki, do dyspo-
zycji naszych milusińskich jest 
między innymi nauka gry w 
szachy, czy akademia dźwięku. 
Poza tym dla dzieci przedszkol-
nych realizujemy innowacyjny 
projekt „Poznajemy zawody”, 
który jest współ�nansowany ze 
środków Unii Europejskiej. Nie 
zapominamy także o tym, że 
przedszkole jest miejscem nie 
tylko nauki, ale także zabawy i 
wypoczynku. Nasze dzieci mają 
do dyspozycji salę zabaw z 
dmuchanymi zabawkami, któ-
ra daje im możliwość wyłado-
wania nagromadzonej energii i 
sprawia wielką frajdę – wylicza 
Ramona Bukowska, dyrektor 
Przedszkola „U Mikołaja” w 
Wałbrzychu i Strudze.

Co oczywiste, dzieci z rocz-
nika 2014, które będą chodziły 
w nowym roku szkolnym do 
„zerówki”, mają w Przedszko-
lach „U Mikołaja” zagwaranto-
wany sześciogodzinny pobyt 
bezpłatnie.

Warto podkreślić, że w pla-
cówce w Strudze od 2017 roku 
funkcjonuje jedyny w powiecie 
wałbrzyskim oddział żłobkowy, 
który – zgodnie z ustawą – jest 
wpisany do rejestru placówek 
opieki nad dziećmi do lat 3.

– Zapraszamy rodziców, 
którzy cenią sobie miłą i domo-

wą atmosferę w przedszkolu i 
żłobku, do kontaktu z naszymi 
placówkami w Wałbrzychu i 
Strudze. Wszelkich szczegó-
łowych informacji udzielamy 
pod numerami telefonów: 502 
502 024 oraz 510 120 760 – do-
daje dyrektor Ramona Bukow-
ska.


