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Zakład Pogrzebowy 
Niebieski

ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67 
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
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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 certyfi katem 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.

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

CENA 
PROMOCYJNA!

W Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskie-
go (2020.3604), ogłoszonym 
08.06.2020 r., opublikowany 
został protokół Miejskiej Ko-
misji do spraw Referendum 
w Boguszowie-Gorcach z 8 
czerwca 2020 r., ustalający wy-
nik referendum gminnego w 
sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Boguszów-Gorce przed 
upływem kadencji, zarządzo-
nego na 7 czerwca 2020 r. Do 
głosowania w referendum w 
Boguszowie – Gorcach upraw-
nionych było 12035 osób, 
ale udział wzięły 3992 osoby, 
zatem frekwencja wyniosła 
33,17%. Według protokołu 
Miejskiej Komisji do spraw 
Referendum w Boguszowie-
-Gorcach, który  Komisarz Wy-
borczy w Wałbrzychu wysłał 
do Wojewody Dolnośląskiego 
(8 czerwca 2020 r. tuż po pół-
nocy), w referendum zostało 
oddanych 3970 głosów waż-
nych oraz 22 głosy nieważne. 
By głosowanie miało moc wią-
żącą, w referendum musiało 
wziąć minimum 3089 osób. Za 
odwołaniem Jacka C. z funkcji 
burmistrza Boguszowa – Gorc 
opowiedziały się 3904 osoby, 
a 66 osób głosowało przeciw 
odwołaniu aresztowanego 
włodarza. Zgodnie z art. 67 
ustawy o referendum, mandat 

burmistrza wygasł w momen-
cie ogłoszenia wyników przez 
wojewodę. W ciągu 14 dni Wo-
jewoda Dolnośląski wyznaczy 
komisarza, który w ciągu 90 dni 
zorganizuje wybory nowego 
burmistrza. Z urzędu ustąpi też 
zastępca burmistrza Boguszo-
wa – Gorc Sebastian Drapała.

- 7 czerwca 2020 r. przej-
dzie do historii tego miasta. 
Może warto pomyśleć, aby w 
przyszłości, na pamiątkę tego 
naszego lokalnego święta de-
mokracji, Dni Boguszowa-Gorc 
obchodzić właśnie w okolicach 
7 czerwca ? Byłby to ukłon i po-
dziękowanie dla mieszkańców, 
którzy w liczbie blisko 4000 
udali się do lokali wyborczych i 
wypowiedzieli swoje zdanie w 
temacie, którym żyło to miasto 
od 19 grudnia 2018 roku, czyli 
od dnia aresztowania burmi-
strza Jacka C. Jak wyglądało 
„od kuchni” głosowanie ? Co 
ludzie mówili oddając swoje 
głosy? Przede wszystkim wy-
rażamy ogromny szacunek dla 
wszystkich mieszkańców, któ-
rzy - pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych 
(pochmurno, częściowo z desz-
czem), ale także związanych z 
pandemią koronawirusa, przez 
które aktualna władza po raz 
kolejny chciała odstraszyć od 
wzięcia udziału w głosowaniu 

Mieszkańcy odwołali burmistrza 
Boguszowa - Gorc

Blisko 4 tysiące mieszkańców Boguszowa – Gorc wzięło udział w niedzielnym referendum 
w sprawie odwołania burmistrza tego miasta. Za odwołaniem Jacka C. zagłosowały 3904 osoby.

- tak gremialnie wzięli w tym 
referendum udział. A z grona 
tych wszystkich osób, które 
udały się do urn było wiele 
osób starszych, z problemami 
w poruszaniu się, wejściem po 
schodach, założeniem masecz-
ki itd. itp. To wywierało niesa-
mowite wrażenie a oto, co ci 
mieszkańcy mówili oczekując 
często w kolejkach, żeby ten 
swój głos oddać:

- Nie po to w zeszłym roku 
podpisywałem kartę z popar-
ciem referendum, żeby teraz 
nie pójść na nie.

- Wie Pan ile mam lat? Tylko 
10 brakuje mi do setki, ale nie 
mogłem nie przyjść, całe życie 
tutaj mieszkam i nigdy nie było 
tak, jak jest teraz. Musimy to 
przecież zmienić!

Niektórzy członkowie ko-
misji, kiedy widzieli i słyszeli 
takie słowa, mieli łzy w oczach. 
Przychodziły też na głosowanie 
całe rodziny. Mąż, żona, mama, 
tata, teściowie, i tak właśnie 
uzyskaliśmy tę frekwencję. Na 
więcej podziękowań przyjdzie 
jeszcze czas.

Trzeba podkreślić dobre 
przygotowanie lokali wybor-
czych przez urząd miasta i 
osoby za to odpowiedzialne. 
Pod tym względem nie było 

żadnych zastrzeżeń, 
były środki ochrony 
osobistej dla komisji 
wyborczych, ale także 
dla głosujących. Inicja-
torzy referendum ze 
swojej strony dołożyli 
również maseczki na 
wypadek, gdyby ktoś z 
głosujących zapomniał 
wziąć ze sobą. Wszyst-
kim osobom, które były 
zaangażowane w przy-
gotowanie lokali, na-
leżą się słowa uznania, 
co niniejszym czynimy. 
Szacunek, należy się 
też dla tych głosują-
cych, którzy na pytanie 
referendalne, odpowie-
dzieli „nie”. Nie zboj-
kotowali referendum, 
zaznaczyli odpowiedź, 
którą uznali za słuszną i 
zgodną ze swoimi prze-
konaniami. I to był też 
wyraz zainteresowania 
życiem publicznym oraz 
konkretna odpowiedź 
na postawione pytanie. 
Dziękujemy za państwa 
udział w referendum – 
podkreślają inicjatorzy 
referendum w Boguszo-
wie – Gorcach.

(RED)
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Wysokiej jakości opał w atrakcyjnych cenach
Gdy sezon grzewczy do-

biega końca, to jest właśnie 
najlepszy moment na zakup 
opału przed kolejną zimą. 
- Skład Opału Carboneco w 
Mieroszowie oferuje wyso-
kiej jakości węgiel kamienny 
i pellet drzewny w promocyj-
nych cenach – podkreśla wła-
ściciel �rmy.

Skład Opału Carboneco w 
Mieroszowie działa od 2018 r. 
na terenie spółki ZGKiM przy 
Wolności 27a w Mieroszowie. 
Od początku działalności na-
szym znakiem �rmowym jest 
gwarancja jakości oraz uczciwe 
i precyzyjne odważanie węgla. 
Naszym klientom oferujemy 
bezpłatny transport zakupio-

nego u nas opału (minimum 1 
tona) na terenie Mieroszowa i 
w obrębie 20 km. Prowadzimy 
również sprzedaż hurtową dla 
instytucji, �rm oraz wspólnot 
mieszkaniowych. Oferujemy 
hurtowo każdy rodzaj węgla 
dostępny na rynku. Przy za-
mówieniach hurtowych – mi-
nimum 25 ton – oferujemy 

wysokiej jakości węgiel ka-
mienny (również workowany) 
– orzech i ekogroszek - w cenie 
od 800zł za tonę. Oferowany 
przez nas wysokokaloryczny 
(29 MJ/kg) węgiel orzech jest 
niskozasiarczony, a podczas 
spalania nie spieka się i nie 
powstaje żużel. Jest także u 
nas dostępny węgiel orzech o 
mniejszej kaloryczności 25 MJ/
kg, a także ekogroszek o kalo-
ryczności minimum 27 MJ/kg. 

W bogatej ofercie mamy wę-
giel polski oraz importowany.

Kontakt
Wszystkie osoby zaintereso-

wane kupnem wysokiej jakości 
opału w atrakcyjnych cenach 
zapraszamy do kontaktu pod 
numerami telefonów: 790 351 
884 lub 690 972 136 lub do 
wizyty siedzibie �rmy przy 
ul. Wolności 27a w Mieroszo-
wie(plac ZGKiM).

duże rabaty, które negocjuje-
my indywidualnie z każdym 
klientem – podkreśla właściciel 
�rmy.

Pellet drzewny

Skład Opału Carboneco w 
Mieroszowie jest autoryzowa-
nym sprzedawcą pelletu na 
terenie powiatu wałbrzyskiego 
i kamiennogórskiego. W na-
szej ofercie jest certy�kowany 
pellet drzewny marki Pelleton, 
spełniający klasę A1 EN Plus. 
Granulat drzewny wytwarza-
ny jest z naturalnego surowca 
- trocin drzew iglastych, bez 
sztucznych dodatków. Niska 
zawartość popiołu oraz wyso-
ka wytrzymałość mechanicz-
na powoduje stabilny proces 
spalania oraz brak spiekalności. 
Oferowany przez nas pellet 
drzewny klasy A1 z certy�ka-
tem EN Plus ma średnicę 6 
mm, długość od 5 do 40 mm, 
wilgotność 10%, popiół 0,5%, 
a kaloryczność wynosi 18,3 KJ/
kg. W tej chwili jest u nas do-
stępny w promocyjnej cenie 
880 zł za tonę.

Węgiel kamienny
Skład Opału Carboneco w 

Mieroszowie sprzedaje także 

- Gmina Wał-
brzych zakończyła 
projekt z Komisją 
Europejską! Na te-
lefonie, tablecie, 
komputerze lub 
innym urządzeniu 
z dostępnych sieci 
należ wybrać sieć o 
nazwie “WiFi4EU”. 
Prędkość do 
30Mbits. Po wybra-
niu nazwy pojawi 
się w przeglądarce 
strona z informacją 
powitalną oraz po-
lem, gdzie należy 
wpisać adres e-ma-
il, jako identy�ka-
tor dla użytkowni-
ka, aby skorzystać z 
sieci – mówi Edward 
Szewczak, rzecznik 
prasowy prezyden-
ta Wałbrzycha.

Lokalizacje punktów dostę-
powych do bezpłatnych punk-
tów wi� w Wałbrzychu:
1. ul. Wrocławska (Palmiarnia) 
2. ul. Podwale (przejście Te-

sco) 
3. ul. Dunikowskiego (Ogró-

dek Jordanowski) 
4. Broniewskiego/Główna 

Bezpłatny Internet
w Wałbrzychu Teatr Dramatyczny w Wał-

brzychu rozpoczyna prace 
nad nowatorskim projektem 
teatralno-radiowym Sza-
niawski.Fm. Od czerwca do 
sierpnia 2020 Teatr wypro-
dukuje dwanaście autorskich 
podcastów skupionych na 
opowieściach i doświadcze-
niach ostatnich miesięcy 
zaproszonych artystów. Au-
dycje będą emitowane od 21 
sierpnia na ogólnodostęp-
nych platformach Soundclo-
ud i Spotify.

- Wałbrzyski teatr zamierza 
dotrzeć tym działaniem do 
szerokiej grupy odbiorców – 
zarówno swoich wiernych fa-
nów, ale też do osób, które za-
znajomione z tą formą radiową 
mogłoby przekonać się także 
do teatru – mówi Paweł Zarę-
ba, koordynator ds. promocji 
spektakli i Teatru Teatr Drama-
tyczny im. J. Szaniawskiego w 
Wałbrzychu.

Podcasty opierać się będą 
na autorskim scenariuszu 
przygotowanym przez dyrek-
tora artystycznego Sebastia-
na Majewskiego, kierownika 
literackiego Tomasza Jękota 
i pedagożkę teatru Nikolę Ol-
szak. Oprawę dźwiękową Sza-
niawski.Fm przygotuje zespół 
Polpo Motel (Olga Mysłowska 

i Daniel Pigoński). Autorem 
identy�kacji gra�cznej jest 
twórca komiksów, esejów 
wizualnych, �lmów oraz in-
stalacji, Jakub Woynarow-
ski. Audycje wzbogacone 
będą spotkaniami z gośćmi 
i autorską muzyką.

- Pierwsza seria pod-
castów nosi tytuł „Życie 
domowe” - będzie to pięć 
audycji, które opowiada-
ją o zmaganiach artystów 
w dobie pandemii. Swoje 
podcasty przygotują ak-
torki i aktorzy Szaniawskie-
go, a także zaproszeni artyści: 
Angelika Cegielska i Paweł 
Świątek, Wojciech Świeściak i 
Kinga Zygmunt, Irena Wójcik, 
Karolina Bruchnicka oraz Do-
rota Furmaniuk i Mateusz Flis. 
Artyści, nie stroniąc od poczu-
cia humoru, wymienią się ze 
słuchaczami osobistymi do-
świadczeniami ostatniego cza-
su. Poznamy niezrealizowane 
plany aktorów, ale także emo-
cjonujące podróże, sposoby 
na przetrwanie w zamknięciu 
z dziećmi w domu. W pod-
castach pojawią się zarówno 
słuchowiska, jak i małe formy 
muzyczne. 

Kolejna seria to ”Wieczór 
Dźwiękowy” - skupi się na 
autorskiej muzyce teatralnej 

5. Armii Krajowej 38 
6. Andersa/Wańkowicza 
7. pl. M. Darowskiej 
8. 11 Listopada/Świdnicka 
9. pl. Teatralny 
10. al. Wyzwolenia 2 
11. Schronisko Harcówka 
12. Dworzec PKP Szczawienko 
13. Rondo Solidarności

(RED)

Szaniawski.Fm

i będzie bezpośrednio nawią-
zywać do Festiwalu Muzyki 
w Teatrze Rezonans, który 
organizuje Teatr Szaniawskie-
go. Swoją audycję przygotuje 
Karol Nepelski - laureat Grand 
Prix Festiwalu Rezonans w 
2019 r. Poznamy także indywi-
dualne spojrzenie na muzykę 
aktorki Joanny Łaganowskiej, 
a także kompozytorki We-
roniki Krówki i aktora Rafała 
Kosowskiego. W specjalnej 
audycji prosto z teatralnego 
archiwum, muzykę i spekta-
kle Szaniawskiego przypomną 
Nikola Olszak i aktor Filip Per-
kowski. Realizacja ostatniego 
cyklu - ”Młody Teatr” - prze-
znaczona jest dla grup teatral-
nych działających przy teatrze. 

Powstaną trzy podcasty sku-
pione na doświadczeniach 
teatralnych widzów i uczest-
ników warsztatów (Cienie Te-
atru, Niedorośli 30+ i najdłużej 
działającej przy Szaniawskim 
grupy Trzeci Teatr), dodatko-
wo w ramach jednej z audycji 
odbędzie się spotkanie z do-
świadczonym radiowcem.

Audycje emitowane będą 
regularnie od 21 sierpnia do 
17 października 2020, a towa-
rzyszyć będą słuchaczom nie-
odpłatnie aż do kwietnia 2021 
roku. Projekt Szaniawski.Fm 
do�nansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Kultura w 
sieci – wyjaśnia Paweł Zaręba.

(RED)
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Rodzinna restauracja 
Oberża PRL to już uznana 
marka nie tylko w Aglome-
racji Wałbrzyskiej. - Przez 
lata działałyśmy w Jedlinie-
-Zdroju, ale teraz zaprasza-
my osoby lubiące dobrą, 
domową kuchnię do naszej 
nowej restauracji w Sokolcu. 
To jedyna Oberża PRL – mówi 
Justyna Urbaś, która prowa-
dzi Oberżę PRL wspólnie z  
mamą i młodszą siostrą.

Firma Oberża PRL Justyna 
Urbaś rozpoczęła działalność 
15.05.2010 r. Najpierw w drew-
nianym domku przy ul. Nowo-
rudzkiej 7 na pograniczu Je-
dliny – Zdroju i Głuszycy, przy 

drodze Wałbrzych – Kłodzko. 
Od grudnia 2014 r. restauracja 
pod tym szyldem działała przy 
tej samej drodze, ale bliżej 
Wałbrzycha – przy ul. Kłodzkiej 
81 w Jedlinie-Zdroju. A teraz 
Oberża PRL została przeniesio-
na do Sokolca – do malowni-
czego budynku przy głównej 
drodze.

- Początek naszej działalno-
ści był bardzo trudny, ale cięż-
ką pracą zdobyłyśmy zaufanie 
naszych klientów i już po roku 
miałyśmy dużo gości, którzy 
często do nas wracali oraz po-
lecali naszą kuchnię i restau-
rację innym. Teraz Oberżę PRL 
prowadzimy w malowniczym 

Jedyna Oberża PRL jest w Sokolcu!

hasła, logo, posty, dobre słowo 
i wsparcie od 2011roku – pod-
kreśla właścicielka Oberży PRL..

Nowa – stara restauracja 
Oberża PRL w Sokolcu jest nie-
wielka, ale bardzo klimatyczna. 
W okresie letnim do dyspozycji 
gości jest także namiot (w PR-
L-owskim klimacie) oraz duży 
ogród. Wkrótce ma powstać 
także ogród zimowy. Oczywi-

ście najważniejsze są serwowa-
ne tam posiłki, które od lat są 
przygotowywane z najlepszej 
jakości produktów i gotowane 
„jak u mamy”.

- Oberża PRL to nasze życie, 
nasza bardzo ciężka praca oraz 
nasza marka, którą tworzymy 
i rozwijamy od 10 lat. Dlatego 
proszę nie utożsamiać nas z 
restauracją, która otwiera się w 

naszym poprzednimi miejscu 
w Jedlinie-Zdroju. Wszystkich, 
którzy znają naszą kuchnię oraz 
tych, którzy chcą poznać nasze 
wyjątkowe smaki, zapraszamy 
do jedynej Oberży PRL, która 
jest w Sokolcu. To doskonałe 
miejsce na wycieczkę w prze-
piękne Góry Sowie i domowy 
posiłek po wysiłku – podkreśla 
Justyna Urbaś.

Sokolcu w Górach Sowich – 
wyjaśnia Justyna Urbaś.

Na czym polega fenomen 
Oberży PRL?

- - Nasza praca, czyli goto-
wanie, jest naszą pasją. Go-
ście, którzy nas znają wiedzą, 
że w naszym menu mamy te 
same dania od 10 lat. Wszyst-
kie powstają według naszych 
receptur, w szczególności na-
szej mamy Romy, jak na przy-
kład słynna zupa pomidorowa. 
Mimo bardzo dużej liczby obia-
dów, które wydawałyśmy w po-
przednich lokalizacjach i teraz w 
Sokolcu, zawsze gotujemy tak 
jak w domu. Ale też staramy się 
dbać o klimat naszej restauracji, 
nawiązujący do czasów PRL. Po-
magają nam w tym także nasi 
goście, którzy od 10 lat dostar-
czają nam eksponaty z czasów 
Polski Ludowej, za co serdecznie 
dziękujemy. Cieszymy się, że na 
naszych gości - mimo odległo-
ści oraz pandemii – mogłyśmy 
liczyć również w tym trudnym 
momencie. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do Jedliny-
-Zdroju: dla mieszkańców, pra-
cowników urzędu miasta i �rm 
z nami współpracujących oraz 
do Ewy i Mirosława Michalak za 

Dolnośląscy i łódzcy poli-
cjanci zatrzymali dwie osoby 
podejrzane w sprawie wyłu-
dzeń metodą na „policjanta”. 
Za każdym razem scenariusz 
zdarzeń był podobny: zaczy-
nało się od połączenia telefo-
nicznego, w trakcie którego 
sprawca starał się wywołać 
u swojej o�ary przekonanie, 
że jest prawdziwym funkcjo-
nariuszem. Zatrzymani męż-
czyźni mają na swoim koncie 
dwa takie wyłudzenia, w wy-
niku których powstały straty 
w wysokości blisko 73 tysięcy 
złotych. Część z utraconego 
mienia w wyniku prowadzo-
nych działań funkcjonariu-
szom udało się już odzyskać.

- Funkcjonariusze wydzia-
łów kryminalnych Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu, a także w Łodzi oraz 
jeleniogórskiej komendy miej-
skiej wspólnie z policjantami 
z komisariatów w Kowarach i 
Karpaczu, w wyniku realizacji 
sprawy operacyjnej namierzyli 
i zatrzymali dwóch mężczyzn w 
wieku 34 i 27 lat podejrzanych 
o wyłudzenie sporej kwoty pie-
niędzy od dwóch seniorek z 
Wałbrzycha – relacjonuje nad-
komisarz Kamil Rynkiewicz z 
Komendy Wojewódzkiej Policji 

Kilkunastu funkcjonariu-
szy z I Komisariatu Policji 
w Wałbrzychu, którzy pod 
koniec kwietnia zarazili się 
koronawirusem, ma ujemny 
wynik badań na obecność 
Covid-19. Część z nich już 
wróciła do służby, a dwóch 
oddało swoje osocze, by po-
móc innym, najciężej zakażo-
nym osobom.

- Od wszystkich 14 chorych 
funkcjonariuszy pobrane zo-
stały już po dwie próbki i - tu 
bardzo dobra wiadomość 
- obie mają wynik ujemny. 
Policjanci będą mogli w koń-
cu opuścić miejsce izolacji, w 
której spędzili po kilka tygo-
dni, a także wrócić do służby. A 
dwóch funkcjonariuszy pierw-
szego komisariatu postanowi-
ło pomóc najciężej chorym na 
koronawirusa i w zeszłym tygo-

dniu w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu oddało swo-
je osocze, które - jeżeli zawiera 
przeciwciała neutralizujące wi-
rusa Covid-19 - będzie mogło 
być podane niektórym zakażo-
nym pacjentom. Mimo wszyst-
ko apelujemy po raz kolejny: 
jeżeli wiemy, że znajdujemy 
się w grupie ryzyka - posiada-
my objawy mogące świadczyć 
o zarażeniu, bądź mieliśmy 
kontakt z osobą zarażoną - nie 
okłamujmy funkcjonariuszy, 
dbajmy o zdrowie nas wszyst-
kich. Tylko wtedy jesteśmy 
w stanie zapobiec dalszemu 
rozprzestrzenianiu się choro-
by – mówi młodszy aspirant 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

(RED, fot. KMP)

Policjanci oddali osoczeOszuści pod kluczem

we Wrocławiu. - Cała historia 
zaczęła się od jednego telefo-
nu - w trakcie rozmowy osoba 
po drugiej stronie słuchawki, 
według wciąż powtarzającego 
się modelu zachowania spraw-
ców takich przestępstw, starała 
się przekonać kobiety w po-
deszłym wieku o tym, że jest z 
policji. Następnie podstępem 
obydwie pokrzywdzone zmu-
szone zostały do przekazania 
swoich oszczędności. W jed-
nym przypadku była to kwota 
20 tysięcy złotych oraz warta 3 
tysiące złotych biżuteria. Dru-
ga z kobiet utraciła środki pie-
niężne w wysokości 50 tysięcy 
złotych. Obie pokrzywdzone 
to mieszkanki Wałbrzycha. Do-

datkowo przy 34 - latku zabez-
pieczono amfetaminę w ilości, 
z której w wyniku porcjowania 
można by było uzyskać blisko 
140 porcji handlowych tego 
narkotyku. Obaj mężczyźni 
będą teraz odpowiadali za 
swoje czyny przed sądem. Wo-
bec starszego z mężczyzn sąd 
zastosował już środek zapo-
biegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
3 miesięcy. Obu zatrzymanym 
grozi kara do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Jak nie stać się ofiarą 
oszustów?

Przede wszystkim należy 
zachować ostrożność – je-

żeli dzwoni do nas ktoś, kto 
podszywa się pod policjanta 
i prosi o przekazanie danych 
dotyczących naszego konta, 
bądź wspomina o przekazaniu 
pieniędzy, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych działań. 
Nie informujmy nikogo tele-
fonicznie o ilości pieniędzy, 
które mamy w domu lub jakie 
przechowujemy na rachun-
ku. Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności, ani 
nie przelewajmy ich na żadne 
wskazane konto. Zadzwońmy 
do kogoś z rodziny i poradźmy 
się, dokładnie opisując całą sy-
tuację. Nie ulegajmy presji wy-
wieranej przez oszustów.

- W szczególności pamiętaj-
my o tym, że funkcjonariusze 
policji nigdy nie proszą o prze-
kazanie pieniędzy nieznanej 
osobie. W momencie, kiedy ktoś 
będzie chciał nas oszukać, poda-
jąc się przez telefon za funkcjo-
nariusza – zakończmy rozmowę 
telefoniczną! Nie wdawajmy się 
w rozmowę z oszustem. Jeżeli 
nie wiemy jak zareagować, po-
wiedzmy o podejrzanym tele-
fonie komuś z bliskich. O każdej 
próbie oszustwa informujmy 
policję – dodaje nadkomisarz 
Kamil Rynkiewicz.

(RED, fot. KWP)
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W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwalifi kowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej, 

ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce 
i relaksacji,

• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela 
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej 
(indywidualnie dostosowanej do możliwości 
podopiecznych),

• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia 
i odwiezienia do domu

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
                  Z pasją pomagamy Ludziom

Z końcem czerwca 2020 r. uruchamiamy Dzienny Dom Pobytu 
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu 
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl

R E K L AMA

Jesteś osobą samotną? 
Potrzebujesz opieki, pomo-
cy? Chcesz miło i kreatywnie 
spędzić czas? Fundacja Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Feniks w Wałbrzychu 
uruchamia z końcem czerwca 
2020 r. Dzienny Dom Opieki 
Oaza Seniora. To miejsce jest 
dla ciebie!

Fundacja Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Feniks w 
Wałbrzychu ma 14-letnie do-
świadczenie w działalności opie-
kuńczej. Od początku istnienia 
jej głównym celem jest pomoc 
osobom niepełnosprawnym, 
chorym oraz w podeszłym wie-
ku. Pomoc ta polega głównie 
na opiekowaniu się, myciu i 
zapewnianiu higieny, zmianie 
opatrunków, robieniu zakupów 
itp. Pomoc skierowana jest za-
równo do osób samodzielnych 
jak i leżących, obłożnie chorych. 
Fundacja Feniks prowadzi rów-
nież usługi rehabilitacyjne dla 
osób po wylewach, udarach, ze 
schorzeniami ortopedycznymi, 
neurologicznymi itp. oraz usługi 
�zjoterapii, terapii ultradźwię-
kowej, laserowej, elektroterapii 
oraz magnetoterapii. Personel 
to - poza administracją - kilkana-
ście doświadczonych opiekunek 
osób starszych oraz pracownicy - 
specjaliści branży transportowej 
i sprzątającej.

Oaza Seniora
- Do naszego domu Oaza 

Seniora zapraszamy osoby 
starsze, samotne oraz nie ra-
dzące sobie z czynnościami 
dnia codziennego - mówi Ewa 

Oaza czeka na seniorów
Mizgalska, prezes Fundacji Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Feniks w Wałbrzychu. 

- W naszej placówce zapew-
nimy podopiecznym pobyt w 
dni powszednie od godz. 7:00 

do godz. 17:00 oraz opiekę 
wykwali�kowanego perso-
nelu i obiad (catering). Nasi 

podopieczni będą codziennie 
korzystali z terapii zajęciowej, 
ćwiczeń usprawniających pa-
mięć, relaksacji, a także będą 
mogli codziennie skorzystać z 
fotela masującego, rowerka i 
rehabilitacji usprawniającej in-
dywidualnie dostosowanej do 
ich możliwości. Każdy spędzi u 
nas czas w miłej atmosferze.

Jak zgłaszać się 
do Dziennego Domu 
Pobytu Oaza Seniora?

Telefonicznie - bezpośred-
nio u prezes fundacji - pod nu-
merem telefonu 663 171 113 
lub za pośrednictwem formu-
larza zgłoszeniowy, który jest 
dostępny na stronie interne-
towej Fundacji Feniks. W tym 
przypadku Prezes Fundacji 
skontaktuje się z osobą zgła-
szającą w celu potwierdzenia 
zgłoszenia i omówienia warun-
ków uczestnictwa.

- Oba sposoby zgłoszenia 
chęci uczestnictwa w Dzien-
nym Domu Pobytu są właściwe 
– podkreśla Ewa Mizgalska.

Jak będzie wyglądała 
organizacja usług 
opiekuńczych 
w Dziennym Domu 
Pobytu Oaza Seniora?

- Będziemy dysponowali 
samochodem dostosowanym 
do przewożenia osób niepeł-
nosprawnych, umożliwiają-
cym transport podopiecznych 
do Dziennego Domu Pobytu 
Oaza Seniora. W godzinach od 
7.00 do 8.00 będzie odbywał 
się transport podopiecznych 

od miejsca zamieszkania do 
Dziennego Domu Pomocy sa-
mochodem do przewozu osób 
niepełnosprawnych. W godzi-
nach od 8.00 do 9.00 będzie 
śniadanie z własnych produk-
tów. Miedzy godz. 9.15 a 11.15 
zaplanowane są zajęcia z zakre-
su terapii zajęciowej, a między 
godziną 12.00 a 14.00 ćwicze-
nia usprawniające i rehabilita-
cja. Obiad dla podopiecznych 
będzie między godz. 14.30 
a 15.30, a potem - do godz. 
16.00 – jest zaplanowany od-
poczynek i przygotowanie 
podopiecznych do powrotu do 
miejsca zamieszkania. Trans-
port podopiecznych z Domu 
Dziennego Pobytu do miejsca 
zamieszkania będzie odbywał 
się między godziną 16.00 a 
17.00 – wyjaśnia Prezes Funda-
cji Feniks.

Przy Dziennym Domu Po-
mocy Oaza Seniora jest nie-
wielki ogródek, pozwalający 
na wyprowadzanie podopiecz-
nych na świeże powietrze 
w ciepłych porach roku. Do 
ogródka można wyjść bezpo-
średnio z domu.

- Zakupiliśmy stoły ogro-
dowe i krzesła ogrodowe oraz 
parasole ogrodowe, aby pod-
opieczni mogli przebywać i 
odpoczywać na terenie ogród-
ka. Zapraszamy do kontaktu w 
celu zasięgnięcia bliższych in-
formacji oraz w celu zadeklaro-
wania chęci pobytu w naszym 
Dziennym Domu Opieki Oaza 
Seniora. Uwaga! Liczba miejsc 
jest ograniczona - dodaje pre-
zes Ewa Mizgalska.

Miesiąc później niż zwykle 
rozpoczęły się tegoroczne 
matury, które w wałbrzy-
skich szkołach  średnich zda-
je około 750 osób. 

Za twórcę matur uważa się 
Karla Abrahama von Zedlitz, 
pruskiego ministra stanu i spra-
wiedliwości, a wcześniej prezy-
denta rządu śląskiego. W 1788 
roku opracował egzaminy po-
zwalające na dalszą edukację na 
szczeblu akademickim. To jemu 
dzisiejsi abiturienci zawdzięcza-
ją odbywające się właśnie eg-
zaminy. Karl von Zedlitz urodził 
się 4 stycznia 1731 roku w Czar-
nym Borze (niem. Schwarzwal-
dau), ukończył Szkołę Rycerską 
w Brandenburgu, następnie zo-
stał członkiem najwyższego try-
bunału w Berlinie. W roku 1770 
został ministrem sprawiedliwo-

ści, a rok później ministrem do 
spraw kościoła i szkolnictwa. 
Zasłynął jako autor i krzewiciel 
koncepcji rozwoju pruskiego 
szkolnictwa, szczególnie śred-
niego. Był jednym z najwybit-
niejszych pruskich ministrów. 
Do szkół wprowadził nowy, 
ulepszony typ nauczania i lep-
sze metodycznie podręczniki, 
zgodnie z założeniami Frydery-
ka Wielkiego. Król pragnął bo-
wiem, aby w szkołach zerwano 
z mechanicznym i bezmyślnym 
wkuwaniem niepotrzebnych i 
zbędnych informacji, na rzecz 
kształcenia myślenia i kształ-
towania własnego charakteru. 
Zedlitz, wypełniając królew-
skie wskazania, przyczynił się 
ostatecznie do przestawienia 
pruskiej oświaty na nowe, neo-
humanistyczne i oświeceniowe 

tory. Dokonał istotnego prze-
łomu, wprowadzając zaledwie 
w ciągu dwóch dekad średnie 
szkolnictwo Prus w europejski 
krąg elit. Zedlitz był także refor-
matorem Akademii Rycerskiej 
w Legnicy, a po utracie stano-
wiska ministra, w latach 1788-
1789, również jej dyrektorem. 
To właśnie w pierwszym roku 
jego rządów w legnickiej akade-
mii pisany był po raz pierwszy 
egzamin dojrzałości. Karl Abra-
ham von Zedlitz zmarł 18 marca 
1793 r. w Cierńczycach (niem. 
Kapsdorf), wsi położonej obec-
nie w gminie Kąty Wrocławskie. 
Ostatnie lata swego życia mini-
ster spędził w Walimiu, dlatego 
też został pochowany w krypcie 
kościoła pod wezwaniem świę-
tej Jadwigi w Walimiu.

(AM)

Twórca matur urodził się w Czarnym 
Borze, a spoczywa w Walimiu 10 czerwca 2020 r. o go-

dzinie 8.41 odbędzie się 
uroczyste otwarcie Skweru 
Smoleńskiego przy ul. Sło-
wackiego w Wałbrzychu 
(naprzeciwko poczty). 

Uroczystość będzie po-
łączona z odsłonięciem 
pomnika poświęconego 
pamięci 96 o�ar katastrofy 
smoleńskiej. Autorem i wy-
konawcą pomnika z granitu 
strzegomskiego jest Dariusz 
Dembiński. W uroczystości, 
oprócz władz miasta, wezmą 
udział także przedstawiciele 
rodzin o�ar katastrofy, któ-
ra wydarzyła się 10 kwietnia 
2010 r.: poseł na Sejm RP 
Małgorzata Sekuła-Szmaj-
dzińska - wdowa po Jerzym 
Szmajdzińskim oraz poseł na 
Sejm RP Jacek Świat - wdo-
wiec po Aleksandrze Natalii-
-Świat.

(RED, fot. Dariusz Dembiński)

Skwer Smoleński w Wałbrzychu



Środa, 10 czerwca 2020 r.

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

R E K L AMA

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

Od kiedy sięgam pamięcią 
zawsze chciałem wyruszyć w 
Wielką Podroż. W ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat odwie-
dziłem wprawdzie kilka miejsc 
na świecie, ale podróżą tego 
nazwać nie mogę. Były to zwy-
czajne wyjazdy turystyczne, z 
transportem, miejscami noc-
legowymi, jasno określonym 
czasem, przewodnikiem i tym 
co koniecznie trzeba zoba-
czyć. Żeby uprawiać turystykę 
wystarczy trochę pieniędzy i 
odrobina wolnego czasu. Aby 
podróżować trzeba czegoś 
więcej. Pewnego stanu ducha.

Paul Bowles, w swojej po-
wieści „Pod osłoną nieba”, sło-

Wpatrując się w okna Boga
Marek 
Gawroń

wami narratora wyjaśnia nam 
różnice pomiędzy turystą a 
podróżnikiem:

„Rożnica polegała na cza-
sie. O ile turysta spieszy się do 
domu po kilku tygodniach czy 
miesiącach, podróżnik, który 
do żadnego miejsca nie pra-
gnie przynależeć bardziej niż 
do innego, porusza się powo-
li”. 

I właśnie w tej niespieszno-
ści i braku przynależności tkwi 
- jak mi się wydaje - tajemnica 
podróży. M. Kundera z kolei 
pyta:

„ Dlaczego zniknęła przy-
jemność powolności? Ach, 
gdzież są niegdysiejsi włóczę-
dzy. Czeskie przysłowie określa 
ich słodkie nieróbstwo me-
taforą: - wpatrują się w okna 
Boga”. Ten, kto wpatruje się w 
okna Boga, nie nudzi się, jest 
szczęśliwy”.

Pośpiech jest domeną 
współczesności, dlatego tak 

niewielu jest dziś podróżni-
ków, za to tysiące, miliony tu-
rystów. Szybka praca, szybki 
odpoczynek, szybkie jedzenie, 
szybki seks. Słowo instant (na-
tychmiast) robi dziś zawrot-
ną karierę. W takim świecie 
nie ma czasu na powolność. 
Brak pośpiechu, pozostawie-
nie sobie przestrzeni na przy-
padkowość, ograniczenia w 
planowaniu przyszłości mogą 
współcześnie kojarzyć z jakimś 
de�cytem motywacji, niezor-
ganizowaniem lub prokrasty-
nacją. Dręczy nas obawa, że 
zostaniemy w tyle za innymi, 
że życie nam ucieknie, jakby 
życie było zającem, za którym 
musimy gonić na oślep. Stąd 
nieumiejętność rezygnowania 
z czegokolwiek, co mogłoby 
okazać się dla nas korzystne, 
skutkujące przysłowiowym 
chwytaniem wielu srok za 
ogon oraz rozproszeniem 
uwagi. Jeśli bywamy uważni, 

to głównie wtedy, kiedy boimy 
się przeoczyć kolejną atrakcyj-
ną opcję (uknuto nawet termin 
na ten stan niepokoju FOMO, 
czyli w języku angielskim fear 
of missing out – współczesny 
rodzaj cierpienia, lęk przed 
tym, że może nas coś ważnego 
ominąć). Może właśnie dlatego 
bywamy nieszczęśliwi?

Badania psychologiczne 
pokazują, że nadmierne ob-
ciążenie uwagi ma wpływ na 
nasze przeżycia i doświad-
czenia emocjonalne. Okazu-
je się, że natężenie zarówno 
negatywnych jak i pozytyw-
nych odczuć zmniejszyło się 
pod wpływem obciążenia 
poznawczego. W innym ba-
daniu ujawniono, że nawet 
w przypadku skupiania się na 
doznawanych przyjemnych 
uczuciach ich intensywność 
maleje, gdy nasza uwaga jest 
zajęta wieloma innymi spra-
wami. Co wyniki tych badań 
mogą dla nas znaczyć? Po 
pierwsze, że tzw. wielozada-
niowość, robienie wielu róż-
nych rzeczy w tym samym 
czasie obciąża naszą uwagę 
sprawiając, że cierpi na tym 
jakość poszczególnych za-
dań. Po drugie, i to wydaje się 
szczególnie ważne, pośpiech i 
związane z nim rozproszenie 
uwagi lub nadmierne jej obcią-
żenie wieloma sprawami naraz 
osłabia przyjemności płynące 
z pozytywnych doświadczeń. 
To zła wiadomość. Dobra jest 
taka, że nie musimy się skazy-
wać na takie życie. Pośpiech 
wydaje się domeną młodości i 
jego negatywne skutki dotyka-
ją przede wszystkim tę grupę 
ludzi. Rzeczywiście, badania 
pokazują, że po przekroczeniu 
pewnego wieku, dla jednych 
może to być 50, dla innych 60 
lat, nie mamy ochoty na rewo-
lucyjne zmiany w naszym ży-
ciu. Wystarczająco dużo czasu 
energii zainwestowaliśmy w 
nasze osobiste opowieści, aby 
je zmieniać lub się ich pozby-
wać. Dlatego ludzie starsi prio-
rytetowo traktują obecne cele, 
takie jak maksymalizacja ich 
emocjonalnego samopoczucia 
i koncentrują się bardziej na 
rozkoszowaniu się życiem i po-
głębieniu istniejących relacji. 
Słowem: potra�ą poddać się 
chwili, przestają się spieszyć. 
Ale wszyscy możemy nauczyć 
się niespieszności i skupia-
nia uwagi na bieżącej chwi-
li, bez poczucia, że tracimy 
czas. Psychologowie mówią o 
delektowaniu się chwilą, co-
dziennymi przyjemnościami. 
Nauka delektowania się przy-

jemnościami wymaga jednak 
zwolnienia tempa i uważnego 
poddania się rzeczywistości. 
Delektowanie się jest wyrazem 
powolności, umiejętnością po-
wstrzymania się przed natych-
miastowym zaspokojeniem 
swoich potrzeb. Wymaga cier-
pliwości i umiejętności czeka-
nia. Laura Potter, obserwując 
ludzi w poczekalniach, zauwa-
żyła z zaskoczeniem, że wielu 
ludziom czekającym na zała-
twienie różnych spraw wcale 
nie towarzyszyło uczucie znie-
cierpliwienia lecz pewna przy-
jemność płynąca z czekania.

„Czekanie było przyjemne. 
Stało się luksusem, okienkiem 
w starannie zaplanowanym 
codziennym rozkładzie zajęć. 
W naszej kulturze Black-Berrys, 
laptopów i telefonów komór-
kowych, poczekalnia stała się 
miejscem wytchnienia” (L.Pot-
ter, English Patience, „Ob-
server Magazine” 2007).

Być może wszelkie sytuacje 
przymusowego czekania dają 
nam alibi rezygnacji z pośpie-
chu i uwalniają w ten sposób 
głęboką potrzebę odprężenia i 
niespiesznego rozkoszowania 
się chwilą?

Pozwól Czytelniku i Czytel-
niczko, że zadam Ci pytanie: 
czy masz już zaplanowany 
najbliższy urlop? Jeśli tak, to 
pomyśl o tym przez chwilę. To 
przyjemne uczucie wiedzieć, 
że przed Tobą wielka przyjem-
ność. Możesz tym stanem roz-
koszować się jeszcze tak długo 
dopóki nie nadejdzie w końcu 
ten upragniony dzień wyjaz-
du. Czekanie bywa przyjemne. 
Potwierdzają to badania psy-
chologiczne, które pokazują, 
że oczekiwanie na jakąś rzecz 
bądź wydarzenie wzmaga 

przyjemność z tym związaną. 
Sonia Lubomirski, specjalist-
ka od badań nad szczęściem, 
proponuje pewien myślowy 
eksperyment zapożyczony z 
faktycznych badań. Wyobraź 
sobie, że możesz pocałować 
swoją ulubioną gwiazdę �l-
mowa. Masz przy tym dwa do-
wolne terminy, kiedy możesz 
to zrobić: za trzy godziny bądź 
za trzy dni. Co wybierzesz? 
Większość badanych wybiera 
tę drugą opcję i woli poczekać 
kilka dni, przedłużając w ten 
sposób przyjemność związaną 
z czekającym ich atrakcyjnym 
wydarzeniem. I w tym wypad-
ku niespieszność okazuje się 
niezłą strategią, podnoszącą 
nasz dobrostan.

Podobno najlepszym spo-
sobem przekonania się, czy 
coś na nas działa jest przepro-
wadzenie na sobie ekspery-
mentu (to niezły czas na takie 
eksperymenty).Wybierzmy się 
zatem w podroż wewnętrzną. 
Niespiesznie, bez specjalnego 
celu, spędźmy dzień (może 
z bliskimi), otwierając się na 
to, co niespodziewane i przy-
padkowe. Popatrzmy przez 
chwilę w okna Boga. Może uda 
nam się w nich dostrzec jakąś 
prawdę o sobie i naszym życiu. 
Może też, choć przez chwilę, 
poczujemy się nieśmiertelni.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w 
czasopismach naukowych z 
zakresu psychologii emocji, em-
patii i relacji terapeutycznych. 
Prowadzi prywatny gabinet. 
Kontakt: margaw@op.pl.
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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

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę, zarobki 1200 - 2000 euro

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 8.30 do 16.30! 
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999

lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

Wyjazdy do opieki do Niemiec

Praca na umowę, Zarobki 1200- 2000 euro

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00! 
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999

lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

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

R E K L AMA

Prezydencka kampania wy-
borcza w pełni, a kandydat na 
prezydenta Rafał Trzaskowski 
zebrał już kilkaset tysięcy (a 
ponoć nawet ponad milion) 
podpisów obywateli RP wspie-
rających jego kandydaturę. 
Prawdopodobnie będzie ich 
jeszcze więcej, co powodu-
je przysłowiowy ból zębów 
pewnego szeregowego posła, 
któremu najwyraźniej nerwy 
puściły w trakcie posiedzenia 
Sejmu, obradującego nad vo-
tum nieufności dla ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskie-
go. Otóż będąc w permanent-
nym stanie niesamowitego 
wzburzenia emocjonalnego, 
nazwał polskich opozycyjnych 
parlamentarzystów prostacki-
mi chamami, co według mnie 
świadczyć może jedynie o tym, 
że od dawna w lustro nie spo-
glądał. Ale nie o polityce chcę 
dziś rozprawiać, ale o czymś 
coś co mnie burzy bardziej niż 

Moja chata z kraja
Janusz
Bartkiewicz

to, że tenże szeregowy poseł 
tak rzadko się w lustrze prze-
gląda.

A burzy mnie niezwykle 
bezmyślne zachowanie się 
różnych decydentów, którzy 
głupotą swoją przyczyniają się 
do tego, że życie na planecie 
Ziemia staje się powoli, acz 
nieubłaganie tak nieznośne, że 
najprawdopodobniej jeszcze 
w tym wieku szanse ludzkości 
na przeżycie będą zbliżone do 
zera. I nie jest to żadne scien-
ce �ction, tylko goła i brutalna 
prawda, poparta całą naukową 
wiedzą, jaką ludzkości do tej 
pory udało się zdobyć. Pro-
blem w tym, że mało komu 
chce się z tą wiedzą zapoznać, 
a już szczególnie z niej korzy-
stać na codzień, bo ludzie w 
swej masie nie potra�ą myśleć 
przyszłościowo, czego dowo-
dem mogą być chociażby róż-
nego rodzaju przysłowia i po-
wiedzonka. Na przykład takie 
jak: moja chata z kraja, po nas 
choćby potop, bliższa koszu-
la ciału i wiele innych, tylko z 
pozoru z przyszłością dalszych 
losów naszego ziemskiego ży-
cia mających niewiele wspól-
nego. A jednak mają, ponieważ 

świadczą o naszej mentalności, 
która powoduje, że najbardziej 
ważne dla nas jest to, co doty-
czy nas dziś bezpośrednio, bo 
to co może dotyczyć nas sa-
mych lub naszych najbliższych 
potomków w przyszłości, ra-
czej mało nas obchodzi. Oczy-
wiście nie wszystkich, bo mnie 
osobiście obchodzi bardzo, 
chociaż zdaję sobie sprawę, że 
z uwagi na mój wiek, przewidy-
wane kataklizmy już mnie nie 
obejmą. Cóż z tego, że takich 
jak ja jest o wiele więcej, kiedy 
tych nie myślących takimi ka-
tegoriami są całe masy, a jesz-
cze więcej jest tych, których 
cechą charakterystyczną jest 
bezmyślność. Jest ona – ta bez-
myślność – całkowicie apoli-
tyczna, ale najgorszy jej rodzaj 
to bezmyślność tych, którzy na 
różnych poziomach decydują 
za nas i nie zawsze chodzi o ja-
kieś niebotyczne decydenckie 
poziomy, lecz te, znajdujące się 
w naszym bardzo bliskim oto-
czeniu.

Dlaczego nagle, w środku 
politycznej kampanii prezy-
denckiej, o tym piszę? Ano 
dlatego, że już niedługo za-
cznie się lato, a z nim palące 

słońce i wysokie temperatury, 
ponieważ zmiany klimatyczne, 
jakie dzięki ludziom zachodzą 
na Ziemi, gwarantują nam nie 
tylko rosnące temperatury, ale 
też coraz większy de�cyt wody, 
szalejące wichury, które już 
wielu Polakom dają tak mocno 
w kość, że żyć się odechciewa. 
Ten nagły pesymizm wzbudziły 
we mnie obrazki z poniedział-
ku i niedzieli, kiedy w telewizji 
ujrzałem fruwające nad doma-
mi całe dachy, zerwane przez 
kilkunastosekundowy poryw 
wichury, jaka się np. 7 czerwca 
pojawiła nagle - bez żadnego 
ostrzeżenia - w Kaniowie. I to 
nie pierwszy, ale i nie ostat-
ni zapewne raz. Ale co to ma 
wspólnego ze wspomnianą 
bezmyślnością, zapyta ktoś 
roztropnie? Niestety ma, bo to 
wszystko, co się dziać zaczyna 
lub dziać się będzie, jest jej nie-
uchronnym efektem. Lawina 
zawsze zaczyna się od tego, 
że jako pierwszy zaczyna to-
czyć się mały kamyczek, który 
powoli porywa wszystkie inne, 
aż przeobrazi się w potężną 
siłę niszczącą wszystko, co na 
swej drodze napotka. Dla mnie 
takimi kamyczkami są na przy-
kład czyjeś bezmyślne decyzje, 
dotyczące koszenia w miastach 
i innych ludzkich siedziskach 
trawy i wycinania drzew, które 
nie tylko swą zielenią stanowią 
ukojenie dla naszych oczu, ale 
także są źródłem życiodajnego 
tlenu, albowiem dzięki swemu 
zmyślnemu biologicznemu 
aparatowi zapewniają nam do-
stawy tlenu oraz oczyszczają 
powietrze z rożnych świństw, 
które sami - tam gdzie mieszka-
my - produkujemy. Dla bliskich 
korzyści, ale też odległych cza-
sie, acz nieuchronnych, strat. 
Ledwo trawy na moim osiedlu 
wyrosły, a już słyszę denerwu-
jący warkot pił spalinowych, 
którymi posługują się ich 
mordercy. Dlaczego ta miej-
ska zieleń jest tak bezmyślnie 
niszczona, przecież na żadne 
kiszonki (pasza dla zwierząt) 
się nie nadaje z uwagi na liczne 
zanieczyszczenia, jakie miejska 
zieleń każdego dnia wchłania, 
ratując w ten sposób nasze or-
ganizmy. Rozumiem wiosenne 
i jesienne pokosy traw na sia-
no, które rolnicy wykorzystują 
jako karmę dla swych hodowa-
nych zwierząt roślinożernych. 
Ale przecież ani prezydenci 
miast, ani szefowie spółdziel-
ni mieszkaniowych lub różne 
wspólnoty mieszkaniowe ho-
dowlą zwierząt się nie zajmują. 
I nie przyjmuję do wiadomości, 
że zatrutą różnymi miejskimi 

wyziewami trawę i inne rośli-
ny, nasi miejscy lub osiedlowi 
włodarze sprzedają komuś 
jako paszę, po to abyśmy my 
następnie tę truciznę w mięsie 
i mleku spożywali. To po co tę 
zieleń niszczą? Bo razi ich ro-
snąca na trawniku lebioda czy 
pokrzywa? A dlaczego? Bo kie-
dyś im ktoś powiedział, że to 
zielsko mogące rosnąc jedynie 
w zapuszczonych wiejskich 
gospodarstwach i w miastach 
wygląda nieprzystojnie? To 
jest właśnie ta bezmyślność, 
od której trzeba jak najszybciej 
odjeść, ponieważ jedną z nie-
uchronnych gróźb, jest groźba 
postępującego de�cytu wody. 
A każda roślinność, zwłaszcza 
wysokie trawy, przyczynia się 
do zachowania tejże wody w 
glebie, o czym każdy powinien 
wiedzieć. Ponadto ścięta trawa 
przestaje chronić miliony nie-
wielkich stworzonek żyjących 
w jej gąszczu, wystawiając je 
na palące promienie słońca. A 
te miliony żyjątek spełniają w 
całym łańcuchu życia na Zie-
mi swoją ważną rolę, o której 
nie wszyscy zdaje się wiedzą. 
Ścinając trawy pozbawiamy 
warunków do życia niezliczo-
ne okazy latających owadów, 
które są gwarancją zapylania 
tych roślin, które bez zapylenia 
wkrótce przestaną istnieć. A w 
jakiś czas po tym przestaniemy 
istnieć także my, najbardziej 
dla życia na Ziemi niebezpiecz-
ne istoty.

Bronię miejskich traw tak 
samo, jak bronię przed wy-
cinką Puszczę Białowieską, jak 
każe pojedyncze nawet drze-
wo, które różne bezmyślne 
dwunożne istoty każą w mia-
stach i przy drogach wycinać. 
Zastanawiam się na przykład 

dlaczego wycięto tak wiele 
pięknych i dorodnych drzew 
na pewnym odcinku zbocza 
biegnącego wzdłuż ulicy Wro-
cławskiej. Jedne ścięto, ale inne 
pozostawione, a więc chyba 
nie wycięto ich z powodu pro-
wadzonych w mieście inwesty-
cji drogowych. A przecież drze-
wa nie tylko produkują tlen, 
nie tylko wiążą w glebie wodę, 
ale także wiążą samą glebę, 
zabezpieczając pochyłe sto-
ki przed osuwiskami. Drzewo 
rosnące przy drodze nagle na 
nią nie wkroczy i dlatego to nie 
ono jest dla kierującego nie-
bezpieczne, bo niebezpieczny 
jest tylko i wyłącznie sam kie-
rujący. Kierujący bezmyślnie. 
Czy ktoś o tym w ogóle myśli? 
Mam wrażenie, że coraz gorsza 
jakość powietrza powoduje 
istotne problemy z jasnością 
umysłu, co ma - jak widać - 
bezpośredni związek z wycinką 
miejskich traw i drzewostanu. 
Dając żyć roślinom, dajmy sami 
sobie szansę na to, że Ziemia 
nas ze swej powierzchni sama 
wkrótce nie usunie. Bo trapiące 
nas coraz częściej i coraz bole-
śniej susze, potopy, wichury i 
pandemie same z siebie się nie 
wzięły. I o tym też pomyślcie 
wszyscy decydenci. I ci wielcy 
i najmniejsi także. Po nas choć-
by potop, to hasło zabójcze i o 
tym pamiętajcie.

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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Mieszkańcy Boguszowa-
-Gorc, Starych Bogaczowic, 
Szczawna – Zdroju i Wałbrzy-
cha oraz innych gmin wzię-
li udział w społecznej akcji 
„Posprzątajmy razem Cheł-
miec”.

Uczestnicy akcji zorganizo-
wanej przez: Jaro w Biegu, Gru-

pę Biegową Dzikowiec, Grupę 
Biegową Predators Wałbrzych, 
Lekkie ZaDyszki, @KatKross 
oraz Sekcję Biegową i Nordic 
Walking Trójgarb Stare Boga-
czowice przemierzali szlaki z 
ul. Piasta w Wałbrzychu, ze sta-
dionu w Boguszowie, Dworzy-
ska w Szczawnie-Zdroju oraz z 

parkingu w Lubominie. U osób 
prowadzących akcję w miejscu 
zbiórki były dostępne worki. 
Na szczycie czekała herbata 
oraz kawa oraz ognisko.

- Dzisiaj pokazaliście, że ra-
zem możemy więcej. Taka fre-
kwencja, entuzjazm i mnóstwo 
pozytywnej energii po akcji 

Posprzątali Chełmiec

IV Dyktando o Pióro Bur-
mistrza Szczawna-Zdroju 
odbędzie się 16.06.2020 r. 
o godz. 17.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
T. Boya-Żeleńskiego przy 
ul. Wojska Polskiego 4a w 
Szczawnie-Zdroju.

Organizatorem dyktanda 
jest Miejska Biblioteka Publicz-
na im. T. Boya-Żeleńskiego w 
Szczawnie-Zdroju, a funda-
torem nagrody głównej jest 
Burmistrz Szczawna - Zdroju 
Marek Fedoruk. W konkursie 
mogą uczestniczyć osoby po-
wyżej 15. roku życia mieszkają-
ce na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej (nie mogą uczestni-
czyć absolwenci �lologii pol-
skiej). Warunkiem uczestnic-
twa jest osobiste zgłoszenie 
się oraz wcześniejsza rejestra-
cja, wypełnienie formularza 
i przekazanie go organizato-
rom wraz z oświadczeniem 
związanym z sytuacją epide-
miologiczną w Polsce. Udział 
w dyktandzie należy zgłosić 
do 15.06.2020 roku do godz. 
16.00, a organizator gwa-
rantuje udział w 20 osobom, 
które jako pierwsze dokonają  
rejestracji. Udział w konkursie 

jest bezpłatny, a uczestnik, 
przystępując do konkursu i 
podając swoje dane osobowe, 
wyraża zgodę na ich przetwa-
rzanie przez MBP w Szczaw-
nie-Zdroju w celu dokumen-
tacji (zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z 
dnia 29.08.1997, z późniejszy-
mi zmianami Dz. U. 133/97). 
Każdy z uczestników konkursu 
wyraża nieodwołalną zgodę 
na bezpłatne zarejestrowanie 
w czasie konkursu, utrwalenie 
na nośnikach audiowizual-
nych jego wizerunku i danych 
w materiałach wydawanych i 
rozpowszechnianych publicz-
nie i niepublicznie, w każdej 
formie i technice, w nieograni-
czonym czasem i przestrzenią 
polu eksploatacji, służących 
pośrednio lub bezpośrednio 
promocji konkursu.

Ogłoszenie wyników od-
będzie się 18.06.20 r. o godz. 
17.30 w bibliotece. Zwycięzcy 
dyktanda otrzymają nagrodę 
główną (pióro) i tytuł Uzdro-
wiskowego Mistrza Ortogra�i. 
Wszyscy uczestnicy dyktanda 
otrzymają pamiątkowe dyplo-
my.

(RED)

Napiszą dyktando

Teatr Zdrojowy 
dla widzów
•  Czerwiec jest miesiącem, w 
którym na nowo otwieramy 
się dla publiczności. Chociaż 
decyzja o otwieraniu ośrodków 
kultury była nagła, to zdążyli-
śmy przygotować dla państwa 
dwie propozycje: 12 czerwca 
dla dzieci i 27 czerwca - na po-
czątek wakacji. Chcemy też ten 
miesiąc dedykować postawie 
otwarcia się na świat: skoro 
otwierają się nasze granice, 
my też chcemy je symbolicznie 
otworzyć. Zapraszamy do śle-
dzenia naszej strony interne-
towej i Facebooka, będziemy 
tam prezentować twórczość 
artystów, którzy wybrali nasz 
kraj, żeby w nim mieszkać i 
tworzyć, a którzy pochodzą z 

Grecji, Surinamu, Ukrainy, czy 
Senegalu – mówi Mirosław Ko-
walik, dyrektor Teatru Zdrojo-
wego w Szczawnie - Zdroju.

KIS znów działa
• Klub Integracji Społecznej w 
Szczawnie - Zdroju wznowił 
funkcjonowanie. Jednocześnie 
wznowiły działalność: Klub Se-
nior Plus, Punkt Opieki Dzien-
nej dla Dzieci, Klub Abstynenta 
i meetingi grup AA oraz AL-A-
NON, a także telefon zaufania - 
74 663 81 04. - Prosimy o prze-
strzeganie obowiązujących 
zasad higieny. Dziękujemy wła-
dzom miasta za pomoc przy 
uruchomieniu klubu – pod-
kreśla Zarząd Stowarzyszenia 
Nowe Życie.

(RED)

sprzątania Chełmca są budujące. 
Dziękujemy wszystkim za udział 
w akcji, Ochotniczej Straży Po-
żarnej Boguszów także za odbiór 
zebranych śmieci, a Uzdrowi-
skowej Gminie Szczawno-Zdrój 
za przygotowanie ogniska i po-
częstunek ciepłymi napojami. 
Zrobiliśmy razem kawał dobrej 
roboty – mówi Jarosław Kowal-
czyk w imieniu organizatorów 
akcji sprzątania Chełmca.

(RED)

Raport 
ze Szczawna - Zdroju
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R E K L AMA

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

Przepisy Kodeksu cywilnego 
wprost stanowią, że pod ochro-
ną prawa cywilnego znajdują 
się dobra osobiste człowieka. 
Pod pojęciem dóbr osobistych 
mieszczą się w szczególno-
ści: zdrowie, wolność, cześć, 
swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twór-
czość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska. 
Katalog tych dóbr jest otwarty, 
chociaż samo pojęcie „dóbr 
osobistych” nie zostało praw-
nie zde�niowane. Bez wątpie-
nia jednak dobrami osobisty-
mi są wartości niematerialne, 
obejmujące zarówno sferę cie-
lesną jak i psychiczną człowie-
ka. Dobra osobiste przysługują 
na równi wszystkim ludziom, 
bez względu na ich osobiste 
cechy jak wiek, stopień rozwo-
ju itp. i jako związane ściśle z 
określoną osobą są niezbywal-
ne. 

Każdy, czyje dobro osobi-
ste zostaje zagrożone cudzym 
i bezprawnym działaniem, 
może żądać zaniechania tego 
działania, a gdy do naruszenia 
dóbr już dojdzie – usunięcia 
skutków naruszenia. Takie usu-
nięcie skutków może zostać 
wykonane np. poprzez złoże-
nie przez osobę dobro naru-
szającą, oświadczenia o odpo-
wiedniej treści i w stosownej 
formie. Należy pamiętać, że za-
równo treść jak i forma takiego 
oświadczenia powinny być, w 
żądaniu uprawnionego, okre-
ślone z jak największą dokład-
nością. Osoba, która poniosła 
szkodę majątkową wskutek 
dokonanych naruszeń jej dóbr 
osobistych, może żądać na-
prawienia szkody – odszko-

dowania. Dodatkowo, jeżeli 
taka osoba doznała wskutek 
naruszeń krzywdy, czyli nega-
tywnych odczuć psychicznych, 
może żądać zapłaty zadość-
uczynienia pieniężnego lub 
zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej na wskazany cel 
społeczny.

Wspomniana wyżej „bez-
prawność” działania oznacza, 
że w pewnych sytuacjach naru-
szenie dóbr osobistych będzie 
mogło być uznane za dozwolo-
ne. Działanie, które wprawdzie 
może naruszać dobra osobiste, 
lecz nie będzie bezprawne, 
winno być uznane za działa-
nie dozwolone. Dla przykładu 
zwolniony od odpowiedzial-
ności będzie dziennikarz, który 
opublikował materiał narusza-
jący dobra osobiste, jeśli wyka-
że, że przy zbieraniu i wykorzy-
staniu materiałów prasowych 
działał w obronie społecznie 
uzasadnionego interesu oraz 
wypełnił obowiązek zacho-
wania szczególnej staranno-
ści i rzetelności. Jeżeli jednak 
okaże się, że opublikowane 
informacje nie są prawdziwe, 
dziennikarz zobowiązany jest 
do ich odwołania (uchwała 
Sądu Najwyższego z 18 lutego 
2005 r. sygn. akt III CZP 53/04). 
Bezprawność wyłącza również 
udzielenie zgody. Z taką sytu-
acją mamy do czynienia także 
podpisując zgodę na operację, 
która ingeruje w integralność 
cielesną. Pamiętać należy, że w 
sprawie sądowej o naruszenie 
dóbr osobistych, od powoda 
wymagane jest samo wykaza-
nie faktu naruszenia tych dóbr. 
Na pozwanym spoczywał z ko-
lei będzie obowiązek wykaza-
nia, że owo naruszenie nie było 
bezprawne.

W dobie rozwoju no-
woczesnych technologii, 
w tym zwłaszcza forów 
internetowych i portali 
społecznościowych, na-
leży zadać sobie pytanie: 
jak wygląda kwestia odpo-
wiedzialności cywilnej za 
udostępnianie linków do 
różnych treści umieszczo-
nych w Internecie? Oce-
na prawna danej sytuacji 
przez sąd zależy od jej ca-
łościowego kontekstu. Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku 
stwierdził, że samo prze-
kazanie przez użytkowni-
ka Internetu innej osobie 
linku do artykułu praso-
wego nie stanowi, co do 
zasady, naruszenia dóbr 
osobistych i nie jest bezprawne, 
jednak inaczej jest w sytuacji, 
gdy osoba przekazująca działa 
w określonym celu i jest świa-
doma możliwości wystąpienia 
negatywnych skutków takie-
go działania oraz możliwości 
wyrządzenia krzywdy innej 
osobie, której dotyczy przeka-
zywana informacja (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z 27 
kwietnia 2016 r. sygn. akt I ACa 
1068/15). Liczy się więc, przede 
wszystkim zamiar z jakim działa 
się udostępniając określoną in-
formację. Jeżeli udostępniający 
ma świadomość, że informacja, 
którą udostępnia o danej oso-
bie jest nieprawdziwa, to swo-
im działaniem może prowadzić 
do naruszenia dóbr osobistych 
osoby, której informacja doty-
czy.

Trzeba również uczulić, że 
chociaż czasem zaistniałe zda-
rzenie, którego ktoś osobiście 
doświadczył, może bulwerso-
wać i uzasadniać jego opisanie 
w sieci, czy to na forach lub 

Prawo w pigułce: ochrona dóbr osobistych

portalach społecznościowych, 
to już używane w jego opisie 
i ocenie zwroty oraz sformu-
łowania mogą stanowić naru-
szenie dóbr osobistych. Nawet 
realizacja uzasadnionego in-
teresu społecznego, aby wyłą-
czyć bezprawność zachowania 
sprawcy, musi w przypadku 
wypowiedzi wartościujących 
przybierać formę tzw. rzeczo-
wej krytyki. Tego rodzaju kryty-
ka, co do zasady nie może być 
napastliwa, dyktowana wzglę-
dami osobistej animozji, ani też 
nie może naruszać godności 
krytykowanego. Wykroczenie 
zaś poza granice wyznaczone 
rzeczową krytyką jest zasadni-
czo działaniem sprzecznym z 
zasadami współżycia społecz-
nego i jako takie nie mieści się 
w zakresie wolności wypowie-
dzi (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 19 września 
2014 r. sygn. akt I ACa 284/14).

Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Gmina Czarny Bór pozy-
skała kolejne środki �nan-
sowe. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na drogi oraz 
zabytki.

1 czerwca 2020 r. Wicemar-
szałek Województwa Dolnoślą-
skiego Grzegorz Macko odwie-
dził Gminę Czarny Bór. Podczas 
spotkania z wójtem gminy 
Adamem Góreckim wręczył 
promesę w wysokości 190 000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
na do�nansowanie realizacji 
zadania pn. Czarny Bór – Bo-
równo - Witków etap I droga 
dojazdowa do gruntów rol-
nych.

Z kolei pałac w Czarnym 
Borze otrzymał z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego dotację w kwo-
cie 40 000 zł na remont więź-
by dachowej wraz z wymianą 
pokrycia dachu. - Dziękujemy 
za zrozumienie potrzeb miesz-

kańców gminy i wsparcie w 
realizacji kolejnej inwesty-
cji drogowe - mówi włodarz 
Gminy Czarny Bór. Gmina z 
własnego budżetu stara się 
również wygospodarować 
systematycznie środki, które 
poparte zaangażowaniem ze 
strony mieszkańców zmieniają 
oblicze gminnych zabytków. 
Mam tu na myśli chociażby 
Kaplicę Św. Anny. Przypomnę, 
że w ostatnim czasie trzy za-
bytki z naszej gminy otrzy-
mały wsparcie �nansowe. 
Oprócz wspomnianego pa-
łacu,  Gmina Czarny Bór do�-
nansowała remont ołtarza w 
Kaplicy Św. Anny w Witkowie. 
A wcześniej, bo w marcu 2020 
r. kościół p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Jaczkowie 
otrzymał dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego - podkreśla Adam 
Górecki, wójt gminy.

(RED)

Wsparcie 
dla Czarnego Boru
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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 Bogaczo-
wice swoje nowe domy. A wszech-
stronny i harmonijny rozwój gminy 
będzie stale zwiększał jej atrakcy-
jność, zdeterminowaną nie tylko 
doskonałym położeniem.

Od pięciu lat Gmina Stare Bo-
gaczowice jest jedną z najdynam-
iczniej rozwijających się gmin Aglom-
eracji Wałbrzyskiej.

– Przede wszystkim inwestujemy 
w bezpieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców. Remontujemy drogi, 
budujemy chodniki, wyznaczamy 
nowe przejścia dla pieszych, stawi-

amy latarnie, a w sołectwach powsta-
ją wielofunkcyjne boiska sportowe 
oraz centra integracji społecznej. Cały 
czas inwestujemy w szkołę, poza tym 
na wysokim poziomie funkcjonują 
w gminie przedszkola, a w 2018 r. 
został w otwarty żłobek. Rozwijamy 
komunikację, by mieszkańcy bez sa-
mochodu mieli możliwość dotarcia 
do Wałbrzycha, Szczawna – Zdroju i 
Świebodzic – wylicza Mirosław Lech, 
wójt gminy.

Takie podejście samorządowców 
sprawiło, że ostatnie lata to w Gminie 
Stare Bogaczowice okres wzmożo-
nego indywidualnego budownictwa 
mieszkaniowego. Obecnie na tere-
nie gminy oferowanych jest kilkaset 
działek budowlanych. Można prze-

Gmina Stare Bogaczowice bo…
bierać wśród tych położonych blisko 
granic Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju 
oraz wśród takich, na których do-
cenimy spokój i bliskość przyrody. 
Warunki do życia w Gminie Stare Bo-
gaczowice są więc wręcz wymarzone 
dla rodzin poszukujących oazy w 
niedalekiej odległości od wielkomie-
jskiej aglomeracji. I doceniło to już 
wiele osób, przenosząc swoje gniaz-
da do malowniczych miejscowości, 
które wchodzą w skład tej gminy.

Wielkimi atutami Gminy Stare Bo-
gaczowice są doskonałe położenie i 
sieć dróg. Na jej obszarze znajduje się 
17,2 km dróg gminnych publicznych 
o dobrej nawierzchni. W ciągach dróg 
gminnych znajduje się 47 obiektów 
mostowych. Drogi powiatowe (32 
km) i drogi wojewódzkie (16 km) poz-
walają na szybkie przemieszczanie 
się w dowolnym kierunku. W 2017 
roku nastąpiła przebudowa drogi 
wojewódzkiej w Strudze i Lubominie, 
poza tym trwa budowa drogi szyb-
kiego ruchu S-3 w północnej części 
gminy (z węzłami drogowymi Kami-
ennej Górze i Sadach Dolnych). Pro-
jekt budowy drogi uwzględnia szcze-
gólne uwarunkowania przy przejściu 
przez tereny leśne Gór Wałbrzyskich 

– między innymi budowę tuneli lub 
przejść dla zwierzyny.

Przeważająca część obszaru gmi-
ny, związana ze zlewnią rzeki Strze-
gomki, znajduje się w stre� e ochrony 
zbiornika wody pitnej w Dobromier-
zu. W szczególności w stre� e tej zna-
jdują się obszary wsi: Nowe i Stare 
Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, 
Lubomin i Struga. Obszarami prawnie 
chronionymi są również tereny o na-
jwyższych walorach przyrodniczych, 
usytuowane na jej obrzeżach. Należą 
do nich: Książański Park Krajobra-
zowy oraz Obszar Chronionego Kra-
jobrazu Masywu Trójgarbu. Część 
gminy, sąsiadująca z obszarem mi-
asta Szczawno Zdrój, znajduje się 
ponadto w stre� e C (ochrony gór-
niczej) – ochrony uzdrowiska Szcza-

wno Zdrój. Co ważne, gmina dba o 
czystość i bezproblemowo wprow-
adziła nowy system segregacji oraz 
odbioru odpadów komunalnych.

Malownicze położenie oraz 
liczne i cenne zabytki sprawiają, że z 
każdym rokiem rośnie liczba turys-
tów korzystających z tych atrakcji. A 
samorząd gminy od trzech lat nie tylko 
inwestuje w zwiększenie ich dostęp-
ność i atrakcyjności (między innymi 
przez imprezy kulturalne), ale także 
wspiera inicjatywy mieszkańców, an-
gażujących się w akcje ich ratowania, 
jak np. zalewu w Startych Bogaczowi-
cach. Poza tym wzmacnia ofertę tury-
styczną, inwestując - między innymi 
- w zagospodarowanie Trójgarbu, na 
którym stanęła wieża widokowa.

(TP)

R E K L AMA

- Najwyższa pora, by zacząć się przygotowywać do rozpoczęcia sezonu 
aktywności! W tym celu nie znajdziecie lepszego miejsca, niż Park 
Aktywności w Jedlinie - Zdroju. Emocje na wysokim poziomie zapewnią 
dzieciom trasy Maluch (3-8) oraz Junior (6+), natomiast przejażdżki 
na torze saneczkowym przypomną nam jaka to frajda! Czekamy na was 
już od tego czwartku – 10 czerwca - w godz. 10.00-17.00, oczywiście przy 
sprzyjających warunkach pogodowych – mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

(LS)

Park Aktywności 
zaprasza

Wypożyczają rowery 
elektryczne
W Jedlinie-Zdroju rowery elek-
tryczne dostępne są w bezpłat-
nej wypożyczalni, która mieści 
się przy Urzędzie Miasta Jedli-
na-Zdrój na ul. Poznańskiej 2. 
Ze względu na pandemię koro-
nawirusa COVID-19 wprowadzo-
ne zostały dodatkowe zasady: 
1. umów się telefonicznie z pra-
cownikiem biura obsługi klienta 
na konkretną godzinę odbioru 
roweru elektrycznego; 2. pod-
czas odbioru i zwrotu roweru/ów 
musisz mieć założoną maseczkę 
i rękawiczki; 3. przed przyjściem 
zdezynfekuj ręce. Wypożyczalnia 
czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 – 10.00.

(RED)

Szanujmy 
wspomnienia
W związku z planowaną orga-
nizacją wystawy fotogra�cznej 
pod roboczym tytułem „Jedli-
na – Zdrój w latach dziewięć-
dziesiątych – wspomnienia” 
Urząd Miejski w Jedlinie – 
Zdroju zwracamy się z prośbą 
o wypożyczenie (do zeskano-
wania) zdjęć miasta z lat 1990 – 
1995. Zdjęcia można dostarczyć 
do magistratu do 22 czerwca br. 
Szczegółowych informacji udzie-
la Krystyna Szemiel pod nume-
rem telefonu (74) 8455 215/216.

(RED)

Zdalna szkoła
Gmina Walim w kwietniu 2020 
r. złożyła wniosek w programie 
grantowym „Zdalna Szkoła”, 
realizowanym przez Minister-
stwo Cyfryzacji. Było to dzia-
łanie w odpowiedzi na obecną 
sytuację szkolnictwa związaną z 
wprowadzeniem stanu epidemii, 
w celu wsparcia organów prowa-
dzących szkoły. Gmina otrzymała 
grant w wysokości 60 tys. złotych 
na zakup sprzętu komputero-
wego, według zapotrzebowa-
nia złożonego przez Publiczną 
Szkołę Podstawową w Walimiu i 
Publiczną Szkołę Podstawową w 
Jugowicach. Placówki otrzymają 
21 laptopów wraz z oprogra-
mowaniem i 1 tablet. Z drugiej 
edycji programu Zdalna Szko-
ła+ gmina dostała kolejny grant 
w wysokości 55 tys. złotych na 
zakup sprzętu komputerowego 
dla szkół z wysokim wskaźnikiem 
rodzin wielodzietnych, tak aby 
zabezpieczyć możliwość zdalnej 
nauki uczniom. Zakup został s�-
nansowany w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego 
współ�nansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

(AM)

- Zapraszam do odkrywania najciekawszych miejsc Aglomeracji 
Wałbrzyskiej! Nas tu nie mogło zabraknąć. Zamek Grodno i Sztolnie 
Walimskie również biorą udział w akcji. Bilet lub rachunek z każdego 
z zaznaczonych miejsc uprawnia do skorzystania z 10 procent rabatu 
lub biletu ulgowego w innych obiektach. Termin trwania akcji 
promocyjnej - czerwiec 2020. Ponadto zachęcam do poznania 
najlepszych dań z lokalnych restauracji i kawiarni. W ramach akcji 
„Smaki Aglomeracji Wałbrzyskiej” - bezpiecznie i smacznie zapraszam 
do Karczmy Rycerskiej w zamku Grodno. „Śląskie Niebo” to po prostu… 
niebo w gębie - mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Atrakcje i smaki 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej



Środa, 10 czerwca 2020 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...
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MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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

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
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

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

Odpracuj dług 
za mieszkanie
• Program odpracuj swój dług 
za mieszkanie funkcjonuje w 
Gminie Mieroszów od 2015 roku 
i ma na celu ułatwienie spłaty 
zadłużenia mieszkańcom komu-
nalnych lokali, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej.
- Mając na uwadze trudną sytu-
acje mieszkańców Gminy Mie-
roszów związaną ze skutkami 
epidemii, w szczególności rodzin 
już wcześniej dotkniętych bezro-
bociem, w których ktoś jeszcze 
stracił pracę w wyniku epidemii, 
29 maja 2020 r. podjąłem decy-
zję o zmianie wysokości stawki 
za czynności wykonywane w ra-
mach świadczenia zastępczego 
na rzecz Gminy Mieroszów ze 
stawki 10 zł/godz. na stawkę 15 
zł/godz. – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa. - Warto 
podkreślić, że do odpracowywa-
nia długu może przystąpić też 
rodzina dłużnika bądź inne oso-
by, które zechcą mu pomóc. W 
pierwszej kolejności dłużnik od-
pracuje należność główną, po-
tem odsetki, a na końcu – koszty 
sądowe i egzekucyjne. Podsta-
wowym warunkiem skorzystania 
z tego programu jest bieżące 
płacenie czynszu, a rozliczenie 

pracy następuje w systemie go-
dzinowym. Praca powinna być 
wykonana rzetelnie i sumiennie 
– co potwierdza swym podpisem 
osoba nadzorująca. Charakter 
wykonywanej pracy uzależnio-
ny jest od aktualnych potrzeb 
gminy. Przeważnie są to drobne 
prace porządkowe. Osoby za-
interesowane odpracowaniem 
zaległości czynszowych proszę o 
kontakt pod numerem telefonu 
(74) 303 00 20.

Pomogą w opiece
• Gmina Mieroszów została za-
kwalifikowana do realizacji pro-
gramów związanych z opieką 
nad osobami zależnymi. Na reali-
zację tych zadań gmina otrzyma: 
9720 zł na usługi opiekuńcze dla 
osób niepełnosprawnych oraz 19 
392 zł na opiekę wytchnieniową.
Program „Usługi opiekuńcze dla 
osób niepełnosprawnych”skie-
rowany jest do osób w wieku do 
75 roku życia ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności oraz 
do dzieci do 16 roku życia z orze-
czeniem o niepełnosprawności, 
łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej 
opieki, albo pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edu-
kacji. Ponadto, których dochód 
nie przekracza 400% kryterium 
dochodowego określonego w 
art. 8 ustawy o pomocy społecz-
nej. Wsparcie planowane jest dla 
5 osób.
Program „Opieka wytchnienio-
wa” to wsparcie członków ro-
dzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad: 
dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności oraz osobami 
ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, przez możliwość 
uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usługi opie-
ki wytchnieniowej. Wsparcie w 
tej formie planowane jest dla 5 
osób.
Ponadto, w okresie od 
01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. na 
terenie Gminy Mieroszów reali-
zowane będą usługi asystenckie. 
Wsparcie będzie realizowane 
przez Fundację Rozwoju Ekono-
mii Społecznej oraz Spółdzielnię 
Socjalną Nasze Wsparcie. Usługi 
asystenckie skierowane będą 
do seniorów 60+. Szczegółowe 
informacje na temat wsparcia 
udzielana SA pod numerem tele-
fonu: (74) 845 82 62.

(RED)

Wybory do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego
• Zapraszam przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych oraz przedstawicieli 
innych podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego na terenie 
Gminy Głuszyca do udziału w wyborach 
do Gminnej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Głuszycy kadencji 
2020-2023. Wybory odbędą się w dniu 
30.06.2020 r o godz. 16.00 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Głuszycy – 
mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
Kandydatów do Gminnej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego można zgłaszać 
do 23.06.2020 r. Kandydatury powinny 
zawierać: dokument potwierdzający 
status organizacji pozarządowej lub po-
żytku publicznego, krótką prezentację 
kandydata i uzasadnienie jego zgłosze-
nia, zgodę kandydata na reprezentację 
podmiotu/organizacji pozarządowej. 
Kandydatury należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1). Lista 
zgłoszonych kandydatów zostanie po-
dana do publicznej wiadomości na stro-
nie BIP Urzędu Miejskiego w Głuszycy w 
zakładce „Rada Pożytku” oraz na stronie 
www.gluszyca.pl. Spośród zgłoszonych 
kandydatów na otwartym spotkaniu w 
dniu 30.06.2020r zostanie wybranych 
sześciu członków Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego kadencji 
2020-2023. Pozostałych członków Gmin-
nej Rady Działalności Pożytku Publiczne-

go zgłosi Rada Miejska w Głuszycy oraz 
Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

W obiektywie i w sieci
• Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Partnerstwo Sowio-
górskie, zadanie „Sowiogórskie skarby 
– w obiektywie i w sieci” złożone przez 
Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Głuszycy zostało wybrane do 
finansowania. Pomysł będzie realizowa-
ny w ramach projektu grantowego re-
alizowanego przez LGD "Wzmocnienie i 
wykorzystanie potencjału Gór Sowich" w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Instytucja Zarządza-
jąca PROW 2014-2020 – Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek złożony 
przez głuszycką instytucję kultury zajął 
pierwsze miejsce na liście rankingowej 
i rada LGD ustaliła kwotę wsparcia dla 
CK-MBP w Głuszycy w wysokości 8998 zł.
 - Zadanie przewiduje organizację kon-
kursu fotograficznego ukazującego po-
tencjał przyrodniczo-krajobrazowy 5 
gmin Partnerstwa Sowiogórskiego oraz 
przeprowadzenie warsztatów ekologicz-
nych w formie on-line wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu. Realizacja zadania 
zaplanowana jest w okresie nadchodzą-
cych wakacji - dodaje koordynator zada-
nia Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP w 
Głuszycy.

(MC)

Raport z Gminy Mieroszów Raport z Gminy Głuszyca
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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 lokal mieszkalny- wy-

soki standard, po remoncie w 

spokojnej części Białego Kamienia- 

okolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2. 

Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam działkę budowlano- rol-

ną w gminie Głuszyca- Sierpnica z 

warunkami zabudowy o pow. 4127 

m2. Cena 35 zł/m2 do negocjacji. 

Sprzedam lokal mieszkalny w 

gminie Szczawno- Zdrój o pow. 

84,03m2. Dwa pokoje, kuchnia 

łazienka- po remoncie. Piwnica 

około 17m2. Cena 155 tys. zł. 

Sprzedam dwie przyległe do siebie 

działki budowlane 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 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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Rynku w Świebo-
dzicach: 40 m kw. po moder-
nizacji, ogrzewanie gazowe, 2 
pokoje, łazienka z WC, panele na 
podłodze. Idealne dla młodych i 
samotnych. Te. 74 641 98 13

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170. 

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. 

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

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. 
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- W sobotę, po 84 dniach 
przyszedł moment, na który 
wszyscy czekaliśmy. Wznow-
iliśmy funkcjonowanie Wod-
nego Centrum Rekreacji w 
Świebodzicach oraz kręgiel-
ni. Jest trochę ograniczeń i 
nie wszystko jest takie samo 
(przynajmniej na razie), ale 
przy wzajemnej wyrozu-
miałości damy radę – mówi 
Mariusz Gawlik, prezes 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Świebodzicach.

Bez zmian pozostaną cen-
nik i godziny funkcjonowania 
Wodnego Centrum Rekreac-
ji. Ważność kart abonamen-
towych zostanie wydłużona o 3 
miesiące. Karty abonamentowe, 
które straciły ważność po 1 mar-
ca zostaną aktywowane i także 
przedłużone o 3 miesiące. Co 
się zmieni? Poniżej wykaz zasad 
obowiązujących na pływalni w 
trakcie epidemii z Covid-19:
• Do odwołania wyłączone z 

użytkowania są strefa saun 
oraz tężnia solankowa.

• Na terenie obiektu obow-
iązuje zasada zachowania 
dystansu społecznego wyn-
oszącego 2 m.

• Przed wejściem i przy wy-
jściu z Wodnego Centrum 
Rekreacji obowiązuje nakaz 
dezynfekcji rąk.

• Na terenie holu i przebi-
eralni obowiązuje nakaz 
zakrywania ust i nosa przy 
użyciu maseczki, przyłbicy 
lub chusty (obowiązek nie 
dotyczy części pływackiej i 
pryszniców).

•  Osłona ust i nosa powinna 
być zdjęta i pozostawio-
na wraz z ubraniem w pr-
zebieralni, z której należy 
bezpośrednio udać się pod 
natrysk i poprzez brodzik 
do płukania i dezynfekcji 
stóp, przejść do hali base-
nowej. Ubierając się po 
kąpieli należy ponownie 
założyć osłonę ust i nosa w 
pomieszczeniu przebieralni.

• Bezpośrednio przed kasą 
może znajdować się jed-
na osoba (kolejne osoby w 
odstępach co 2 m).

• Zalecane dokonywanie 
płatności kartą płatniczą.

• Obowiązuje zakaz korzysta-
nia z pływalni osób z obja-
wami jakiejkolwiek ostrej 
infekcji, przede wszystkim 
dróg oddechowych. Kasjer 
ma prawo nie wpuścić na 
obiekt osoby z wyżej wy-
mienionymi objawami.

• Na terenie obiektu obow-
iązuje zasada ograniczenia 
pobytu do czasu kąpieli w 
basenie oraz przebrania się 

(hol nie może być wykorzy-
stywany jako „poczekalnia” 
na osoby pływające).

• Na terenie hali basenowej, 
sanitariatów i przebieralni 
może przebywać maksy-
malnie 80 osób (nie dotyczy 
obsługi).

• Przy zachowaniu zasady 
dystansu społecznego 2 
metrów, w poszczególnych 
nieckach jednocześnie 
może przebywać:
- niecka sportowa – maksy-
malnie 4 osoby na torze,
- niecka rekreacyjna – 
maksymalnie 38 osób w 
tym 4 osoby na torze,
- brodzik – maksymalnie 6 
osób,
- jacuzzi duże – maksymal-
nie 3 osoby (nie dotyczy 
rodzin lub osób wspólnie 
zamieszkujących),
-jacuzzi małe – maksymal-
nie 2 osoby (nie dotyczy 
rodzin lub osób wspólnie 
zamieszkujących),
- hamowni zjeżdżalni – 
maksymalnie 1 osoba.

• Organizatorzy zajęć gru-
powych, takich jak np.: 
aerobik, nauka pływania, 
zobowiązani są do nadzo-
rowania liczebności osób w 
grupach i prowadzenia za-
jęć w sposób umożliwiający 

Świebodzice otworzyły basen i kręgielnię

zachowanie wymaganych 
odległości między ćwiczą-
cymi.

• Użytkownicy pływalni 
zobowiązani są przestrze-
gać ścisłych zasad higieny 
– przed wejściem do hali 
basenowej obowiązuje 
dokładne umycie całego 
ciała pod natryskiem. Do 
hali basenowej należy prze-
jść przez brodzik do płuka-
nia i dezynfekcji stóp.

• Na terenie obiektu prow-
adzona jest regularna 
dezynfekcja powierzchni 
wspólnych takich jak: klam-
ki, drzwi, uchwyty szafek, 
półki, ławki, włączniki świ-
atła, kurki baterii, poręcze, 
schody, suszarki, transpon-
dery, powierzchnie sani-
tarne itp. W czasie dezyn-

fekcji niektóre elementy 
mogą być wyłączone z użyt-
kowania.

• Należy korzystać z szafek 
według numeru wskazane-
go na transponderze („ze-
garku”).

• Obowiązuje zakaz pozos-
tawiania odzieży i obuwia 
w szatni zewnętrznej (w 
holu Wodnego Centrum 
Rekreacji).
W przypadku regulacji nie 

ujętych niniejszymi zasadami, 
obowiązują zapisy regulaminu 
Wodnego Centrum Rekreacji.

- Zalecenia zostały opra-
cowane na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów 
z 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii oraz Wytyc-
znych Ministerstwa Rozwoju i 
Głównego Inspektoratu San-
itarnego z dnia 01.06.2020 r. 
dla funkcjonowania basenów 
i saun w trakcie epidemii 
SARS-CoV-2 w Polsce – mówi 
Mariusz Gawlik i dodaje: - Dla 
bezpieczeństwa musieliśmy 
wprowadzić parę dodatkow-
ych wymogów i zmian także 
na kręgielni. Główne z nich to 
skrócony czas gry do 45 minut 
i wyłączenie jednego toru 
do kręgli klasycznych. Zmie-
niliśmy także godziny funkc-
jonowania. Kręgielnia będzie 
teraz czynna w od ponied-
ziałku do piątku w godzinach 
od 15:00 do 20:00, w soboty, 
niedziele i święta od 12:00 do 
22:00.

(RED)


