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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
Kontrole autokarów

Jednym z punktów „ABC
bezpiecznej podróży” jest
sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem
na planowany urlop. Wałbrzyska drogówka przypomina, że
istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli stanu technicznego autobusu, który ma
zawieźć nas lub nasze pociechy
do miejsca wypoczynku.
- Bezpieczna podróż to
sprawny technicznie pojazd,
posiadający
odpowiednie
wyposażenie oraz trzeźwy i
wypoczęty kierujący. Aby zaplanowana podróż przebiegała spokojnie i zakończyła się
bezpiecznym powrotem do
domu, policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu dokonują kontroli stanu
technicznego autokarów oraz
stanu trzeźwości kierujących.
Organizator wycieczki lub
rodzic wysyłający swoją pociechę w podróż, który zdecyduje się na kontrolę autobusu
powinien zgłosić potrzebę
takiej kontroli - dzwoniąc w
godz. 7.30-15.30 do Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu
pod numerem telefonu 47 87
51 420 lub do oficera dyżurnego 47 87 51 234, 47 87 51 360.
Najlepszym rozwiązaniem jest
poinformowanie policjantów
o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Wtedy mamy większą szansę
uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu policji - mówi aspirant sztabowy
Agnieszka Głowacka-Kijek z
Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu.

Ostrożnie nad wodą

Wałbrzyscy policjanci przypominają jak powinniśmy
zachować się, aby uniknąć
tragedii podczas korzystania z
basenów, czy też wyjeżdżając
nad jezioro lub morze. Pamiętajmy, że w okresie letnim powinniśmy spodziewać się także

gwałtownych burz, które mogą
spowodować zagrożenie dla
naszego życia lub zdrowia.
Warto więc zadbać o własne
bezpieczeństwo.
- Kiedy mamy pod opieką
dzieci, starajmy się je kontrolować w taki sposób, aby nie
stracić ich z oczu. Podczas
pływania zakładajmy naszym
najmłodszym pociechom kamizelki ratunkowe lub inne
elementy, które pozwolą im
utrzymać się na wodzie. Nie
korzystajmy z dzikich plaż.
Stosujmy się do poleceń ratowników oraz do samego regulaminu kąpieliska. Podczas
pobytu nad wodą nie należy
spożywać alkoholu. Jest on
główną przyczyną tragicznych wypadków. Korzystajmy
z pięknej pogody w sposób
bezpieczny, gdyż każde nieodpowiedzialne zachowanie
może się skończyć dla nas
kalectwem lub nawet śmiercią. Nie wchodźmy szybko do
wody, gdy jesteśmy mocno
rozgrzani. Grozi to szokiem
termicznym lub omdleniem.
W sytuacji, w której złapie nas
skurcz nie panikujmy, a okrzykiem wezwijmy pomoc. Ratownik na pewno udzieli nam
szybkiej interwencji – wyjaśnia młodszy aspirant Marcin
Świeży, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w
Wałbrzychu.
Ostatnie lata to także wzrost
liczby niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych, które nasilają się w okresie letnim.
- Jeżeli natrafimy na gwałtowną burzę, nie szukajmy
schronienia pod drzewami lub
innymi wysokimi elementami
infrastruktury drogowej. Gdy
burza zaskoczy nas podczas
jazdy samochodem, zatrzymajmy pojazd w bezpiecznym
miejscu i nie wychodźmy z niego. Nie zbliżajmy się także do
linii energetycznych. Może się
okazać, że burza zaskoczy nas
podczas kąpieli nad jeziorem.
Wtedy szukajmy schronienia
na brzegu – wyjaśnia Marcin
Świeży.
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Bezpieczne wakacje
26 czerwca kończy się rok szkolny. Przed nami wakacje, które w tym roku – z
powodu pandemii – będą różniły się od poprzednich. Wraz z Komendą Miejską
Policji w Wałbrzychu przypominamy co zrobić, by wypoczynek był bezpieczny.
Na dwóch kółkach

Letnia pogoda sprzyja podróżowaniu jednośladami, w
tym rowerami. Wyjeżdżając
tym środkiem lokomocji na
drogi publiczne zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie,
gdyż jesteśmy niechronionymi
uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego zanim wybierzemy się w podróż właściwie
przygotujmy swój rower do
jazdy. Zaopatrzmy się także w
kask ochronny, który w trakcie
ewentualnego zdarzenia może
uratować nam życie.
- Przypominamy, że rower
powinien być wyposażony w
co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej z przodu, a także
w co najmniej jedno światło
odblaskowe barwy czerwonej
o kształcie innym niż trójkąt
oraz w jedno światło pozycyjne
barwy czerwonej z tyłu. Każdy jednoślad musi mieć także
co najmniej jeden skutecznie
działający hamulec oraz być
wyposażony w dzwonek lub
sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku – wylicza
Rzecznik wałbrzyskiej policji.
Według przepisów Kodeksu
Drogowego kierujący rowerem:
• jest obowiązany poruszać
się po poboczu, chyba że
nie nadaje się ono do jazdy
lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych;
• na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia
opuszczenie skrzyżowania
w więcej niż jednym kierunku;
• może wyprzedzać inne niż
rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony;
• jest obowiązany korzystać z
drogi dla rowerów lub pasa
ruchu dla rowerów, jeśli są
one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub
zamierza skręcić;

• korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować
miejsca pieszym;
• może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych
rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy
zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.
Dziecko w wieku do 7 lat
może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest
ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym
bezpieczną jazdę.
Kierującemu rowerem zabrania się:
• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba
że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom
ruchu albo w inny sposób
nie zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego;
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
lub podnóżkach;
• czepiania się pojazdów.
Korzystanie z chodnika lub
drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolo-

ne wyjątkowo, gdy kierujący
rowerem:
• opiekuje się on osobą w
wieku do lat 10 kierującą rowerem;
• szerokość chodnika wzdłuż
drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h,
wynosi co najmniej 2 m i
brakuje wydzielonej drogi
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
• warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla
pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować
miejsca pieszym. Dodatkowo
kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu
pieszych w przepisach art. 11
ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on
osobą kierującą rowerem w
wieku do lat 10.
Pamiętajmy, że korzystanie
przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko
w razie braku chodnika lub

pobocza albo niemożności
korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest
obowiązany ustąpić miejsca
rowerowi.
Należy także pamiętać, że
kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany:
• zachować
szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe;
• skręcając w drogę poprzeczną, zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa rowerzyście
jadącemu na wprost po
jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów
lub innej części drogi, którą
zamierza opuścić;
• przejeżdżając przez drogę
dla rowerów poza jezdnią,
jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa rowerowi.
Kierującemu pojazdem zabrania się także wyprzedzania
pojazdu na przejeździe dla
rowerzystów i bezpośrednio
przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
(RED)
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Zaczarowana łopatka
Działania inwestycyjne rządu, a szczególnie prezydenta,
w okresie przedwyborczym
można nazwać „zaczarowaną
łopatką”. Szczególnym chwytem medialnym jest obrazek z rozpoczętej inwestycji,
przedstawiający elegancko
ubranych w markowe garnitury panów wbijających łopaty
w dowiezioną przed chwilą pryzmę piaseczku. Okres
przedwyborczy powoduje konieczność kuszenia elektoratu
zapowiedziami wielkich inwestycji, stwarzającymi nieprzebrane ilości nowych miejsc
pracy dla okolicznej ludności.
Budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, która
rozpoczęła się jeszcze w latach
siedemdziesiątych za tak zwanej „komuny”, daje nam żywy
obraz jak to wygląda. Oprócz
braków materiałowych, w tym
stali i cementu potrzebnych do
budowy, występował wtedy
tragiczny brak ciężkiego sprzętu, w tym wysoko tonażowych
ciężarówek, koparek i spychaczy potrzebnych przy sprawnej
realizacji tego typu inwestycji.
Jak przed laty, tak i teraz, budowa obwodnicy, której trasa
- niestety - przebiega w dużej

części przez samo miasto, to
także włączenie się wszystkich
jej instalacji podziemnych do
będącej w bieżącej eksploatacji
sieci instalacji miasta. W głębokich wykopach, towarzyszących
tej budowie, możemy zobaczyć
skomplikowane „wężowisko”
rur i kabli. Te wszystkie roboty
instalacyjne wykonują specjalistyczne firmy, które wcale
nie zatrudniają mieszkańców
Wałbrzycha. Tak samo wygląda
samo wykonanie obwodnicy.
Takiego nagromadzenia specjalistycznego sprzętu i pojazdów
transportu technologicznego
nikt w Wałbrzychu nigdy nie
widział. Z tablicy informacyjnej
budowy, która kiedyś była na
ogrodzeniu placu budowy przy
ul. Żeromskiego wyczytałem, że
na budowie pracuje 500 osób.
Przypuszczam, że ta liczba zatrudnionych zawiera operatorów specjalistycznego sprzętu
dozoru oraz podwykonawców,
którzy np. przygotowywali teren po ogródkach, karczując
drzewa i krzewy owocowe. Zatrudnienie podwykonawców
wielkich inwestycji ma na celu
jednorazowe działanie i nie jest
sposobem na likwidację bezrobocia. Jest to typowa umowa o

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
dzieło lub tak zwane śmieciówki. Stwarzaniem nowych stanowisk pracy nie jest też budowa
drogi, która trwa 2 do 3 lat.
Koszty i czas budowy kalkulowane są przy założeniu właśnie
takiej ilości specjalistycznego
sprzętu, którego obsługi nie powierza się pracownikom z naboru lokalnego urzędu pracy, tylko
są wieloletnim pracownikom
firm krajowych, a często zagranicznych.
Likwidacją bezrobocia jest
tylko budowa lub modernizacja
obiektów użyteczności publicznej, jak żłobki, przedszkola, czy
domy pomocy społecznej lub
powtarzalnych, jak np. mieszkań na wynajem lub zakładów
produkcyjnych o ugruntowanych możliwościach zbytu
produkcji, których działalność
dodatkowo da możliwość zatrudnienia lokalnych firm usługowych, jak gastronomia, prace
porządkowe, utrzymanie zieleni
i konserwacji obiektów. Takim
przykładem może być w Wałbrzychu Toyota - największy
zakład specjalnej strefy ekonomicznej, uruchomienia którego - jak sobie przypominam
- nie zainicjował ani prezydent
Duda, ani premier Morawiecki
REKLAMA

tylko rząd pod przywództwem
Włodzimierza Cimoszewicza.
Nie zapominał on o poprzednikach, którzy doprowadzili do
powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o
czym z uporem zapominają inicjatorzy „dobrej zmiany”, którą
rozpoczynali z hasłem „Polska
w ruinie”.
Pokazywanie w telewizji panów zapowiadających wielkie
inwestycje z łopatkami przesypujących piasek może trafić tylko do widzów, którzy dopiero
opuścili piaskownicę na osiedlowym placu zabaw. Budowa
powinna zaczynać się od bilansu potrzeb i możliwości, w tym
finansowych. Tak jest na całym
normalnym świecie, a nie jak u
nas - po przeglądzie sondaży
poparcia w okresie przedwyborczym.
Jan Kołodziejczyk

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

Kino pod chmurką
Stara Kopalnia wraz z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury
zapraszają na kolejną edycję kina plenerowego. W nawiązaniu do zakończenia roku
szkolnego, 26 czerwca na ekranach pojawi się propozycja dla
najmłodszych widzów - bajka
„Munio. Strażnik Księżyca”.
Start projekcji o godzinie 21.30,
ale już od godziny 20.00 będą
czekały specjalnie przygotowane atrakcje dla dzieci. Bilety dostępne online na www.
bilety.wok.walbrzych.pl – bilet
dla dziecka za złotówkę. Regulamin wydarzenia dostępny
jest na stronach organizatorów: Stara Kopalnia, Wałbrzyski
Ośrodek Kultury i miasto Wałbrzych. Akcja Kino Open Air
potrwa do końca września.
(MA)

Nocne zwiedzanie
W sobotę 27 czerwca o godzinie 21.00 odbędzie się Nocne
Zwiedzanie Starej Kopalni z
pracami górniczymi. Uczestnicy zwiedzania otrzymają specjalny ekwipunek i wraz z przewodnikiem udadzą się na trasę,
gdzie będą czekały na nich górnicze prace do wykonania. Liczba miejsc jest ograniczona, bilety dostępne online na www.
starakopalnia.pl. Wydarzenie
skierowane jest do osób powyżej 16. roku życia.
(MA)

CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
ZAPRASZAMY NA MITINGI AA
• każdy wtorek - godz. 18.00 - grupa AA
„Na Palestynie” - ul. Św. Józefa 1, Wałbrzych (Sobięcin)
• każda sobota - godz. 17.00 - grupa AA
„Mimo Wszystko” - adres jw.
• każda niedziela - miting on-line NA SKYPE
- nazwa: „MEETING NA PALESTYNIE,
link: https://join.skype.com/iM5cY8EbOP7m

Skontaktuj się z nami: 801 033 242
Punkt Informacyjno - Kontaktowy (PIK)
tel. 71 321 21 24, email: dolnoslaski@aa.org.pl, www.aa.org.pl

Piotr Rachwalski
już nie jest prezesem
Aqua-Zdroju
Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój
w Wałbrzychu podjęła jednomyślnie uchwałę o odwołaniu Piotra Rachwalskiego
z funkcji prezesa zarządu
spółki.
- Oceniono, że postawione
przed prezesem zarządu cele
o charakterze ekonomicznym
nie zostały zrealizowane. Ponadto nowa sytuacja związana
z pandemią wymaga podjęcia
działań oraz modyfikacji strategii funkcjonowania spółki.
Rada nadzorcza uważa, że wymaga to zmian personalnych
w zarządzie spółki. Spółka
kontynuuje swoje działania i

stopniowo powraca do uruchomienia wszystkich usług
sprzed pandemii. W związku
z tym rada nadzorcza podjęła decyzję o delegowaniu ze
swojego grona Pawła Kurylika do czasowego pełnienia
czynności członka zarządu, do
momentu wyłonienia nowego prezesa w drodze konkursu – mówi Edward Szewczak,
rzecznik prasowy prezydenta
Wałbrzycha.
Odwołany prezes w marcu
2019 roku zastąpił na tym stanowisku wieloletniego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mariusza Gawlika, który teraz
kieruje OSiR Świebodzice.
(RED)
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Prawo w pigułce: sąsiedzkie immisje
Zgodnie z art. 144 Kodeksu
Cywilnego, właściciel nieruchomości, przy wykonywaniu
swojego właścicielskiego prawa, powinien powstrzymywać
się od działań, które mogłyby
zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad
przeciętną miarę, wynikającą
ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i
stosunków miejscowych. Chodzi tu o aktywne zachowanie
właściciela, które jest podejmowane w ramach wykonywania
jego prawa, a które to działanie
równocześnie oddziałuje na
sferę sąsiedniego prawa własności. Immisje stanowią więc,
najogólniej mówiąc, działania
na swojej nieruchomości, które
zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Immisje
mogą wywierać np. negatywny wpływ na stan nieruchomości, zdrowia ludzi lub zwierząt,
wzrost i rozwój roślin. Przez
nieruchomość rozumie się zarówno nieruchomości rolne i

domy wolnostojące, jak i lokale mieszkalne znajdujące się w
budynkach wielorodzinnych.
Wyróżnić można kilka podziałów immisji. Do najczęściej
spotykanych należy podział
na immisje bezpośrednie, wywołane przez działania celowe
i pośrednie, wywołane przez
działania niezamierzone. Immisje bezpośrednie są całkowicie
zakazane. Do takich należy np.
skierowanie spływu deszczówki ze swojej nieruchomości, na
nieruchomości sąsiednie. Immisje pośrednie z kolei mogą mieć
charakter materialny oraz niematerialny. Immisje materialne
polegają na przechodzeniu
elementów materialnych na sąsiednie nieruchomości. Do tego
kryterium zaliczają się np. cząstki materii jak pyły, sadze, gazy,
pary, zapachy, ciecze lub siły,
takie jak wstrząsy, hałas, fale
elektromagnetyczne (np. emitowane przez linie wysokiego
napięcia). Immisje niematerialne stanowią z kolei oddziaływa-

nie na sferę psychiczną człowieka lub jego uczucia. Działania
te najczęściej wywołują strach,
niepokój, poczucie zagrożenia,
dyskomfort psychiczny, odrazę.
Przykładem takiej immisji może
być umieszczenie na swojej nieruchomości toalety publicznej,
plaży nudystów, domu pogrzebowego.
Kryterium, które służy ocenie czy dana immisja jest dopuszczalna, czy też nie, stanowi
„przeciętna miara”. Przy ustalaniu owej „przeciętnej miary”
uwzględnia się społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości emitującej zakłócenia,
jak i nieruchomości doznającej
zakłóceń. Dopuszczalne są tylko
takie immisje, które po pierwsze
wynikają z normalnej eksploatacji nieruchomości, na której
umiejscowione jest ich źródło
(zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem), a po
drugie nie naruszają normalnej eksploatacji nieruchomości
doznającej immisji (również

zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem).
Pamiętać przy tym należy, że
społeczno-gospodarcze przeznaczenie danej nieruchomości wynika z jej charakteru. Te
elastyczne kryteria „przeciętnej
miary” oraz przeznaczenia nieruchomości, pozwalają brać pod
uwagę wiele różnorodnych okoliczności i czynników towarzyszących immisjom. Warto przy
tym dodać, że nawet zachowanie się właściciela zgodne z decyzjami i normami administracyjnymi nie pozbawia właścicieli
nieruchomości sąsiednich roszczeń w stosunku do niego, w
razie zakłócenia korzystania z ich
nieruchomości ponad przeciętną miarę.
Co robić gdy uznamy, że
działanie sąsiada wpływa na
naszą nieruchomość w sposób
przekraczający ową przeciętną
miarę? W pierwszej kolejności,
warto porozmawiać z właścicielem nieruchomości, z której
płyną immisje. Gdy rozmowa
nie przyniesie pozytywnego
dla nas skutku, należy owego
właściciela wezwać pisemnie
(np. listem poleconym) do za-

przestania naruszeń naszego
prawa własności. Jeżeli wysłane wezwanie nie przyniesie
oczekiwanego rezultatu, to
koniecznym będzie wystąpienie na drogę postępowania
sądowego z tzw. powództwem
negatoryjnym określonym w
art. 222§2 KC. W ramach tego
przepisu przysługują dwa
roszczenia: 1) żądanie przywrócenia stanu zgodnego z
prawem oraz 2) o zaniechanie
dokonywania naruszeń. Można
zatem żądać, by właściciel nieruchomości podjął określone
działania, które usuną całkowicie lub zmniejszą immisję do
akceptowalnego poziomu (np.
poprzez założenie filtrów w
kominie). Wnioskować można
również o ustanowienie przez
sąd określonych zakazów (np.
zakazu organizowania imprez)
lub nakazów (np. nakazu przeniesienia gołębnika w inne
miejsce swojej nieruchomości).
W zależności od okoliczności
danej sprawy, roszczenia mogą
znajdować także oparcie w
przepisach dotyczących ochrony dóbr osobistych, czy też
dotyczących obowiązku napra-

wienia wyrządzonej immisjami
szkody.
Przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie oznacza, że w
każdym przypadku dojdzie do
całkowitego wyeliminowania
immisji. Stan zgodny z prawem
zaistnieje również w sytuacji,
gdy zmniejszenie intensywności immisji nastąpi do poziomu,
który nie będzie przekraczał
„przeciętnej miary”.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA
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Czy twoje dziecko jest ubezpieczone?
Warto sprawdzić, czy nasze dziecko na pewno jest
ubezpieczone, czyli czy zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Nic się
za to nie płaci, a dzięki temu,
nasza pociecha w razie potrzeby może bezpłatnie korzystać z publicznej służby
zdrowia.
Rodzice nie zawsze wiedzą
o tym, że fakt rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
nie oznacza równoczesnego
zgłoszenia do ubezpieczenia.
Dziecko powinien jeden z rodziców zgłosić w kadrach swojego zakładu pracy – tedy
zostanie ono „dopisane” do
ubezpieczenia swojego rodzica. Jeśli rodzice prowadzą
firmę, wtedy dziecko zgłaszają
w ZUS. Czyli, rodzic, który pracuje i został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, musi

zgłosić do tego ubezpieczenia
swoje dzieci. Rodzice powinni
ustalić między sobą, które z
nich poinformuje pracodawcę o konieczności dokonania
zgłoszenia do ZUS, ponieważ
może to zrobić tylko jedno z
nich. Jeśli żaden z rodziców
tego nie zrobi podczas wizyty
u lekarza dziecko „zaświeci się
na czerwono”, czyli system wykaże, ze nie ma ono żadnego
ubezpieczenia.
- Warto o tym pamiętać
szczególnie teraz, gdy zbliżają
się wakacje, a wtedy o drobne
urazy nie jest trudno – zachęca
Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku.
Zakład pracy matki bądź
ojca dziecka, jako płatnik składek, po otrzymaniu potrzebnych informacji ma obowiązek niezwłocznie sporządzić i
przekazać do ZUS zgłoszenie

do ubezpieczenia zdrowotnego pociechy pracownika
na formularzu ZCNA. W dokumencie tym firma musi podać
numer PESEL dziecka. Płatnik,
który nie sporządzi zgłoszenia dziecka do ubezpieczeń,
mimo otrzymania niezbędnych danych, naraża się na
ukaranie grzywną do 5000 zł.
Niezależnie jednak od tego czy
zapomniał czy zgubił wniosek,
powinien zrobić to zgłoszenie
możliwie najszybciej po wyjaśnieniu sytuacji, podając w nim
faktyczną datę uzyskania przez
dziecko uprawnień do ubezpieczenia (jest to data podana
przez pracownika we wniosku).
Identyfikator z ewidencji
ludności jest konieczny do
sporządzenia zgłoszenia do
ZUS. Do czasu jego nadania
nie uda się, więc skutecznie
zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzic

powinien otrzymać ten numer
z urzędu stanu cywilnego w
ciągu 30 dni od zgłoszenia narodzin potomka. Jeśli go nie
dostał a musi iść z dzieckiem
do lekarza, nie powinien się
obawiać. Zgodnie, bowiem z
art. 50 ust. 9 ustawy zdrowotnej dziecko do ukończenia szóstego miesiąca życia nie musi
mieć dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania
z opieki zdrowotnej w sytuacji
konieczności skorzystania z jej
usług. Tym samym nie musi
być zgłoszone do ubezpieczeń.
Rodzice mają, więc aż pół roku
od narodzin.
- Dziecko może być ubezpieczone „przy rodzicu” do ukończenia przez nie 18 roku życia
lub jeśli się uczy, do ukończenia
26 lat. Jeśli dziecko ma znaczny
stopień niepełnosprawności,
wówczas można ubezpieczyć je
bez względu na to, w jakim jest

wieku. Należy przy tym zauważyć, że dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka, dopiero wtedy,
gdy rodzice nie mają tytułu do
ubezpieczenia zdrowotnego –
dodaje rzeczniczka.
W czasie wakacji studenci
często pracują a wtedy, jeżeli
zatrudniani są, jako pracowni-

cy, zgłaszani są także do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji dziecko „wypada”
z ubezpieczenia rodzica, dlatego trzeba ponownie zgłosić
studenta do ubezpieczenia rodzica, gdy ten wróci na studia i
przestanie pracować.
(IKM)
REKLAMA

Oaza czeka na seniorów
Jesteś osobą samotną?
Potrzebujesz opieki, pomocy? Chcesz miło i kreatywnie
spędzić czas? Fundacja Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 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 doświadczenie w działalności opiekuńczej. Od początku istnienia
jej głównym celem jest pomoc
osobom
niepełnosprawnym,
chorym oraz w podeszłym wieku. Pomoc ta polega głównie
na opiekowaniu się, myciu i
zapewnianiu higieny, zmianie
opatrunków, robieniu zakupów
itp. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samodzielnych
jak i leżących, obłożnie chorych.
Fundacja Feniks prowadzi również usługi rehabilitacyjne dla
osób po wylewach, udarach, ze
schorzeniami ortopedycznymi,
neurologicznymi itp. oraz usługi
fizjoterapii, terapii ultradźwiękowej, laserowej, elektroterapii
oraz magnetoterapii. Personel
to - poza administracją - kilkanaście doświadczonych opiekunek
osób starszych oraz pracownicy specjaliści branży transportowej
i sprzątającej.

Oaza Seniora

- Do naszego domu Oaza
Seniora zapraszamy osoby
starsze, samotne oraz nie radzące sobie z czynnościami
dnia codziennego - mówi Ewa

Mizgalska, prezes Fundacji Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.

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

do godz. 17:00 oraz opiekę
wykwalifikowanego
personelu i obiad (catering). Nasi

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

W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwaliﬁkowany 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
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

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

Jak zgłaszać się
do Dziennego Domu
Pobytu Oaza Seniora?

Telefonicznie - bezpośrednio u prezes fundacji - pod numerem telefonu 663 171 113
lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowy, który jest
dostępny na stronie internetowej Fundacji Feniks. W tym
przypadku Prezes Fundacji
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia
zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.
- Oba sposoby zgłoszenia
chęci uczestnictwa w Dziennym 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 niepełnosprawnych,
umożliwiającym 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 samochodem do przewozu osób
niepełnosprawnych. W godzinach od 8.00 do 9.00 będzie
śniadanie z własnych produktów. Miedzy godz. 9.15 a 11.15
zaplanowane są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, a między
godziną 12.00 a 14.00 ćwiczenia usprawniające i rehabilitacja. Obiad dla podopiecznych
będzie między godz. 14.30
a 15.30, a potem - do godz.
16.00 – jest zaplanowany odpoczynek i przygotowanie
podopiecznych do powrotu do
miejsca zamieszkania. Transport podopiecznych z Domu
Dziennego Pobytu do miejsca
zamieszkania będzie odbywał
się między godziną 16.00 a
17.00 – wyjaśnia Prezes Fundacji Feniks.
Przy Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora jest niewielki ogródek, pozwalający
na wyprowadzanie podopiecznych na świeże powietrze
w ciepłych porach roku. Do
ogródka można wyjść bezpośrednio z domu.
- Zakupiliśmy stoły ogrodowe i krzesła ogrodowe oraz
parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i
odpoczywać na terenie ogródka. Zapraszamy do kontaktu w
celu zasięgnięcia bliższych informacji oraz w celu zadeklarowania chęci pobytu w naszym
Dziennym Domu Opieki Oaza
Seniora. Uwaga! Liczba miejsc
jest ograniczona - dodaje prezes Ewa Mizgalska.
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Praca na umowę, Zarobki 1200- 2000 euro

Krzysztof Kumorek komisarzem
w Boguszowie - Gorcach

Skwitowali wójta

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00!
- Dziękuję690-967-999
Radzie Gminy Sta533-202-626, 534-255-277,
re Bogaczowice za udzielenie
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Wojewoda
Dolnośląski
powołał Krzysztofa Kumorka
na stanowisko komisarza Boguszowa-Gorc.
Krzysztof Kumorek urodził
się 04.12.1984 r. i jest mieszkańcem Boguszowa-Gorc. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, w latach
2003 – 2008 studiował analizę
ekonomiczną na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu,
a potem ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną
na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory
pracował w fabryce Toyoty i w
spółce Tauron Ekoenergia jako
specjalista ds. controlingu, a w
okresie od grudnia 2015 r. do
marca 2018 r. był asystentem
Wicewojewody Dolnośląskiego.
Powołanie
komisarza
jest konsekwencją udane-

mi absolutorium. Jeszcze raz
dziękuję radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice za cały 2019 rok.
Dzięki współpracy i pełnemu
zaangażowaniu udało nam
się zrealizować kolejne plany.
Jeszcze wiele przed nami, dlatego proszę o dalszą owocną
współpracę na rzecz rozwoju
naszej małej ojczyzny – mówi
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(RED)

Pomogą dzieciom
w zdalnej nauce

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa przedstawił
w Boguszowie-Gorcach rządowego komisarza Krzysztofa Kumorka
(w środku, fot. UW we Wrocławiu).
go referendum o odwołania
aresztowanego
burmistrza
Boguszowa – Gorc Jacka C.
Przypomnijmy, że 7 czerwca
2020 r. blisko 4 tysiące mieszkańców Boguszowa – Gorc
wzięło udział w głosowaniu, a

za odwołaniem Jacka C. zagłosowały 3904 osoby.
Komisarz rządowy ma 90
dni na rozpisanie nowych wyborów burmistrza Boguszowa
-Gorc.
(RED)
REKLAMA

Druga edycja programu
„Zdalna szkoła +” zaowocowała zakupami tabletów,
laptopów oraz sprzętem do
zdalnej nauki dla uczniów z
Gminy Mieroszów. Dzięki dofinansowaniu w kwocie blisko
45 000 poprawi się jakość zdalnej nauki, która prawdopodobnie będzie także prowadzona
w nowym roku szkolnym.
(RED)

Jarzębinki
pożegnały
przedszkole
W Mieroszowskie Centrum
Kultury odbyła się uroczystość
zakończenia
roku
szkolnego dla dzieci z grupy
“Jarzębinek”
Przedszkola
Miejskiego w Mieroszowie.
Od września – już jako uczniowie klas I – dzieci rozpoczną
przygodę ze szkołą. Sześciolatki żegnała zarówno dyrektor
Iwona Schienke wraz z kadrą
pedagogiczną
przedszkola
oraz młodsze przedszkolaki.
Nie zabrakło chwil wzruszeń i
łez oraz wyrazów uznania wobec pracy pani dyrektor oraz
pań wychowawczyń, które zostały obdarowane przez Jarzębinki specjalnie przygotowanym na tę okazję wierszykiem,
przepięknymi bukietami kwiatów oraz upominkami. - My
również składamy przyszłym
pierwszoklasistom najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów edukacyjnych, odwagi w
poznawaniu świata oraz zdobywaniu nowych przyjaciół, a
pani dyrektor oraz wszystkim
pracownikom
Przedszkola
Miejskiego w Mieroszowie –
najserdeczniejsze podziękowania za codzienną pracę oraz
towarzyszące jej niezmiennie
– serce, oddanie i zaangażowanie – mówi Zastępca Mieroszowa Burmistrza Mariusz Pawlak.
(RED)

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.

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

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Trzeba zwiększyć
recykling odpadów
- Sprawa segregacji odpadów jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze powinno nam zależeć na ochronie
środowiska, po drugie wysokie koszty opłat za niesegregowane śmieci dotykają nas
wszystkich mówi Andrzej
Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
- Chcę podzielić się z mieszkańcami raportem na temat
gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, przygotowanym za okres od stycznia do
maja bieżącego roku. Odpady
zmieszane – zdecydowanie
zmniejszyła się ilość ich wytwarzania – o – 10%, bioodpady – segregacja wzrosła aż
6-krotnie, papier – segregacja
wzrosła również aż 6-krotnie,
zmieszane odpady opakowaniowe (żółty pojemnik)

– segregacja wzrosła o 13%,
szkło – segregacja wzrosła
o 32%, beton i gruz – segregacja spadła o 54%, odpady
wielkogabarytowe – ilość tych
odpadów zwiększyła się sześciokrotnie, opony – wzrost
aż ośmiokrotny. Ogólna ilość
zebranych odpadów utrzymała się niemal na tym samym
poziomie. Łączna masa odpadów zebranych do ponownego użycia i recyklingu jest zbyt
niska. Bardzo ważne jest ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do
składowania. Zbierajmy bioodpady do brązowych worków, oddajmy do PSZOK i nie
wrzucajmy do pojemnika na
odpady zmieszane – podkreśla burmistrz Andrzej Lipiński.
(RED)

Napiszą bajkę
Gminne Centrum Biblioteczno Kulturalne w Starych
Bogaczowicach, wraz z grupą Miłośników Książek i Czytelnictwa, realizuje kolejny
projekt.
- „By wygrać z pandemią
walki piszemy dla dzieci bajki” to warsztaty online, które
pozwolą uczestnikom przeżyć niezwykłą przygodę. Pod
okiem profesjonalisty doktor
Eweliny Koniecznej, rodzice
wraz ze swoimi dziećmi napiszą fantastyczną i jedyną
w swoim rodzaju bajkę oraz
stworzą do niej ilustracje. Z

gotowych prac wydana zostanie książka. Zapraszamy
do zapisów na warsztaty
mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice, przy pomocy e-mail: centrumstbog@
op.pl lub pod numerem telefonu:74 844 35 03. Liczba
miejsc ograniczona! Projekt
realizowany z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Działaj Lokalnie”
– mówi Ilona Bujalska, dyrektor Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach.
(RED)
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Kolejny sukces krwiodawców
W centrum Świebodzic
po raz kolejny stanął mobilny punkt poboru krwi,
a zbiórka krwi cieszyła się
dużym zainteresowaniem:
przyszło 35 osób, a 30 z nich
zostało dawcami. W ten sposób mieszkańcy Świebodzic
uczcili – przypadający 14
czerwca - Światowy Dzień
Krwiodawcy.
Z tej okazji burmistrz miasta
Paweł Ozga złożył pracownikom Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu życzenia i
podziękowanie za bezinteresowną pomoc innym oraz dobrą współpracę przy organizacji kolejnych miejskich zbiórek.
Słowa podziękowania skierował również do uczestników
akcji. Załoga krwiobusa oraz
krwiodawcy otrzymali słodkie upominki. Do czerwcowej
akcji włączyli się także: prezes
OSiR Świebodzice Spółka z o.o.
Mariusz Gawlik wraz z pracownikami oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych ze
Świebodzic. Dla bezpieczeństwa krwiodawców oraz pracowników RCKiK, zachowano
podwyższone środki ostrożności, m.in. mierzenie temperatury wszystkim zgłaszającym się
osobom.

Zbierają zielone

Tartak Urbaniak oferuje:

W Gminie Głuszyca prowadzona jest zbiórka odpadów
zielonych- najbliższa zaplanowana jest na piątek - 26
czerwca. Odpady zielone to
odpady komunalne stanowiące części roślin, pochodzące z
pielęgnacji terenów zielonych
(liście, trawa). Biodegradowalne worki na odpady dostępne są bezpłatnie w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Odpady będą odbierane wyłącznie w takich workach. Adres odbioru odpadów należy
wcześniej zgłosić - wyłącznie
telefonicznie - pod numerem
74 88 66 753.
(MC)

- Teren działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
to 11 powiatów. W wakacje z
dnia na dzień widzimy ogromny spadek osób oddających
krew, a szpitale codziennie
wysyłają do nas transporty po
ten bezcenny lek, my natomiast za chwilę nie będziemy
mogli go wydać. Pomimo pandemii, krew nadal jest bardzo
potrzebna. Chorzy czekają na
ten niezastąpiony lek w szpitalach – podkreśla Joanna Ziejło

– Augun, specjalista do spraw
promocji krwiodawstwa w
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu.
Osoby, które chcą przyjść
oddać krew, mogą umówić
się na konkretną godzinę, aby
ograniczyć kontakt z innymi krwiodawcami, dzwoniąc
pod nr telefonu 74 664 63
45. Krew może oddać osoba
pełnoletnia, zdrowa, ważąca
ponad 50 kg.
(RED)
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu,
w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”
prowadzi nabory wniosków:
• o doﬁnansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą ﬁzyczną niezatrudniającą pracowników,
• o doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,
• o doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych,
• o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje, dokumenty do wypełnienia są dostępne
na stronie internetowej www.walbrzych.praca.gov.pl

Dotacja na usuwanie
azbestu
Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Głuszyca –
2020 r.” znalazło się na liście
zadań
zakwalifikowanych
do dofinansowania w ramach
przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursu
związanego z realizacją gminnych programów usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. Celem programu jest usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków
zdrowotnych
spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko. Kwota dofinansowania
zależeć będzie od ilości usuniętego materiału. Szczegóły
na stronie gluszyca.pl.

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

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

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

Inwestują w mieszkania

Trwają prace wykończeniowe oraz montaż balustrad i szyb balkonowych
w budynku komunalnym, powstający przy ul. Wesołej w Czarnym Borze.
Blok z 12 mieszkaniami jedno i dwupokojowymi poprawi sytuację
mieszkaniową w Gminie Czarny Bór. Wartość inwestycji wyniesie
ponad 2,8 mln zł, a termin zakończenia prac planowany jest w drugiej
połowie 2020 r. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900 000 zł. Wkrótce nastąpi
rozstrzygnięcie kolejnego przetargu, tym razem na adaptację budynku
w Jaczkowie na cele mieszkaniowe.

(JJ)

(MC)

Można pływać
Kryta pływalnia Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr
3 funkcjonuje zgodnie z nowymi wytycznymi służb sanitarnych. Obiekt jest czynny od
środy do niedzieli w godzinach
12:00 – 20:00 zgodnie ze szczegółowym
harmonogramem
dostępnym na stronie internetowej gluszyca.pl. Wstęp na
pływalnię jest możliwy tylko z
zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa i obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa.
(MC)

Wygodnie
i ekologicznie
Trwa budowa instalacji
gazowych w mieszkaniach
komunalnych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wesołej w Czarnym Borze.
Prace, obejmujące budowę
3 takich instalacji, wykonuje Domy Czystej Energii Sp. z
o.o. z Wrocławia. Ich wartość
wyniesie ponad 26 000 zł. - To
kolejne środki z budżetu gminy przekazane na gospodarkę
mieszkaniową, mające na celu
nie tylko polepszenie komfortu
życia mieszkańców, ale także

działania proekologiczne –
podkreśla Adam Górecki, wójt
gminy. W mieszkaniach wykonana będzie instalacja gazowa,
wentylacja oraz zamontowane
zostaną kuchenki gazowe.
(JJ)
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Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach
o powierzchni 200 metrów kwadratowych z dwoma odrębnymi mieszkaniami. W bryle budynku jest garaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na dwa duże samochody.
Dom ma strych o powierzchni 200 metrów kwadratowych,
który można zaadoptować na pokoje. Dach domu jest po
remoncie, pokryty dachówką Brass, kominy są nowe. W
budynku okna zostały wymienione na plastikowe ze szprosami, a na podłogach są płytki ceramiczne i panele.
W salonie jest piękny kominek z rozprowadzeniem ciepła
(nawiew) na pozostałe pomieszczenia.
W skład nieruchomości wchodzi ogrodzona działka o
powierzchni 880 metrów kwadratowych, która jest zagospodarowana pięknym ogrodem; podwórko jest wyłożone
granitową kostką, w której zamontowano oświetlenie.
Dla osoby zdecydowanej gratis przylegająca do domu
działka budowlana o powierzchni 660 metrów kwadratowych, z osobnym wjazdem od asfaltowej drogi, dla
której jest także osobna księga wieczysta.

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines,
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
Dom z dużym potencjałem, np. dla dwóch rodzin, położony w
spokojnej enklawie. Można go przeznaczyć na mały pensjonat
– jest zlokalizowany w pobliżu Książańskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu są: przystanki autobusowe, sklepy, szkoła,
szpital.

Cena: 420 tys. zł. • Tel. 600 496 707

Mamy dość!
Janusz
Bartkiewicz

Do dnia wyborów nowego
prezydenta pozostało już tylko
trzy dni, więc namawiam, aby
je wykorzystać do głębokiego
namysłu, w jakim kraju chcemy
dalej żyć. Czy ma to być państwo
demokratyczne, rządzone w
oparciu o konstytucję i wszelkie
inne ustawy, w którym prawa
będą przestrzegać wszyscy bez
wyjątku? I ci maluczcy i ci wielcy.
Państwo przyjazne dla obywatela, ze sprawnymi urzędami,
w których urzędować będą fachowcy, a nie słabo wykształcone i źle wychowane partyjne
sługusy lub zwykli najmici, zdolni na polecenie swych politycznych panów do popełnienia największego świństwa, byle tych
panów zadowolić i przy żłobie
się utrzymać. Czy w państwie,
w którym najczęściej stosowanym argumentem jest kłamstwo, ponieważ rządzący już
na stałe przyswoili sobie hasło
pierwszego propagandzisty PiS,
że „ciemny lud wszystko kupi”?
W państwie rządzonym przez
pozakonstytucyjny ośrodek władzy, a w zasadzie przez jednego
zwykłego obywatela, który - kiedy będzie mu to pasowało - z
kucharki stworzy ministra, a generała z cywila bez odbytej służby wojskowej. Wszystko w stylu
„poza trybem”, co stało się już
hasłem wywoławczym faktycznie rządzącej Polską tej persony.
Takie państwo już kiedyś mieliśmy i jak to się skończyło starsi
powinni jeszcze pamiętać, a

młodzi naukę z tej historii wziąć
sobie do serca.
Wspomnianą personą na
pewno nie jest obecny prezydent, który - jak powszechnie
wiadomo - jest tylko posłusznym wykonawcą wszystkiego, co mu zostanie przez ową
personę zlecone i to nawet nie
zawsze osobiście, ale przez różnych posłańców, trzymanych
na krótkiej politycznej smyczy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że
dla znakomitej większości tak
zwanego suwerena, sprawy te
nie znajdują większego zainteresowania, albowiem owego
suwerena bardziej interesuje
to, czy będzie miał co do garnka
i na grzbiet włożyć, a więc czy
będzie miał na to pieniądze. Jak
wiadomo pieniądze uzyskuje
się z pracy, która - niestety - w
naszym kraju jest bardzo kiepsko opłacana, czego skutecznie
pilnują tak zwani przedsiębiorcy, czyli mówiąc językiem zapomnianego nad Wisłą Karola
Marksa, kapitaliści. Dlatego też
mile przez wspomnianego suwerena widziani są ci, którzy
pieniądze nie za pracę dają, ale
za to, aby właśnie na nich głosować. a przez to zapewnić im
spokojne rządzenie. Niestety,
nie w interesie tych, którym te
różne „pincet” dają, tylko by
sobie zapewnić bezkarne korzystanie z bezprawnych przywilejów i różnej maści innych korzyści. To się kiedyś nieelegancko
nazywało łapówkarstwem czyli
korupcją, która dziś panoszy
się – jak widać bezkarnie – jako
korupcja polityczna. Warto więc
uświadomić sobie, że jeżdżący
po kraju kandydat na prezydenta, któremu jego obecny
mandat koniecznie chce przedłużyć wspomniany polityczny

pryncypał i nadzorca, bez żadnego skrępowania takimi korupcyjnymi argumentami bez
przerwy się posługuje. Kto nie
wierzy, niech się wsłucha w to,
co na różnych wyborczych wiecach opowiada. A opowiada,
że to on dał suwerenowi owe
„pincet” i inne różne „trzynastki
i czternastki” oraz bony na wakacje. A da jeszcze więcej, kiedy
zostanie wybrany. I - niestety spora część obywateli daje się
temu słowotokowi uwieść, bo
faktycznie jakieś pieniądze – nie
za pracę – dostali, więc wierzą,
że będą one w dalszym ciągu
płynęły do nich tylko wtedy,
kiedy władze będzie sprawował
tenże polityczny pryncypał i
nadzorca obecnego prezydenta. Wspomniane „pincet” tak się
ludziom na oczy rzuciły, że nie są
w stanie dostrzec niesamowitej
ilości kłamstw, jakie przy okazji
obietnic są im prezentowane
przez kandydata i jego wyborczą świtę. Trochę się temu nie
dziwię, albowiem zdaję sobie
sprawę, że lawina tych kłamstw,
jaką przez ostatnie 5 lat byliśmy
i jesteśmy każdego dnia zasypywani, tak spowszedniała, że już
nikt na to nie zwraca uwagi, bo
przez ten cały polityczny jazgot
przebija się jedynie, jak mantra:
„ja wam dam, bo już raz dałem,
a oni wam zabrali i was okradali, w odróżnieniu od nas, którzy
nie ukradli ani jednej złotówki”.
I tak w koło, jak w chocholim
tańcu.
Piszę o tym dlatego, że obecny kontrkandydat, jedyny który
realnie może obecnemu prezydentowi zagrozić, żadnych takich korupcyjnych obietnic nie
składa, a swe hasło wyborcze
zamknął w jednym króciutkim
zdaniu „Mamy dość”. I na szczęście hasło to jest powtarzane
codziennie przez coraz większą
rzeszę obywateli, co widać na
każdym jego wyborczym wie-

niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
cu w miastach, miasteczkach i
wsiach. I najważniejsze, że Rafał
Trzaskowski – bo jak się chyba
każdy orientuje, o nim piszę –
na wiecach tych nie krzyczy,
lecz z uśmiechem na twarzy do
zebranych przemawia, starając
się ich przekonywać, że może
być inaczej, że można i trzeba
nawzajem się szanować, nie
zwracając uwagi na wyznawany światopogląd, przekonania
polityczne, preferencje seksualne, czy zasobność portfela. Że
trzeba szanować prawo, zwłaszcza naszą polską konstytucję,
której prezydent jest pierwszym
strażnikiem, jak i nasze europejskie prawo oraz wszelkie zasady
demokracji. W odróżnieniu od
swego kontrkandydata – a chodzi oczywiście o Andrzeja Dudę
– który na swych wiecach coraz
głośniej krzyczy i prezentuje coraz bardziej zaciekły wyraz twarzy, obrażając tysiące obywateli,
którym odmawia publicznie
prawa do człowieczeństwa. Kiedy obiecuje, że załatwi to i owo,
zapominając o dziesiątkach
obietnic z poprzedniej kampanii, których absolutnie nie
dotrzymał, chociaż składając
prezydencką przysięgę powoływał się na Pana Boga. A więc
nie tylko ludzi, ale i Boga swym
krzywoprzysięstwem obraził. A
ja osobiście krzywoprzysięscy
nie chciałbym mieć za prezydenta i dlatego, mimo że Rafał
Trzaskowski wywodzi się z środowiska politycznego, które
jest mi całkowicie obce, namawiam wszystkich wokół siebie,
aby właśnie na niego głos swój
oddali. I chociaż sercem i duszą
jestem przy Lewicy i Robercie
Biedroniu, to jednak kierując
się rozumem, zagłosuję za Robertem Trzaskowskim, którego
zwycięstwo postawi pierwszą
realną tamę temu całemu złu,
jakie Polskę od kilku lat opanowało. A że jest to strach uzasad-

niony, widać po publicznym
zachowaniu licznych prominentnych postaci z obozu tak
zwanej Zjednoczonej Prawicy,
którzy starają się Rafała Trzaskowskiego
zneutralizować,
obrzucając go niewybrednymi
i kłamliwymi pomówieniami
oraz przezwiskami. Nie będę ich
przywoływał, bo każdy mógł to
zobaczyć i usłyszeć. Jedno jest
pewne, a mianowicie to, że jego
wybór zagwarantuje powrót
do politycznej równowagi, bo
chociaż prezydent nie ma zbyt
wielu uprawnień, to jednak
dysponuje czymś, co różne niedemokratyczne i anty pracownicze zapędy obozu Andrzeja
Dudy jest w stanie skutecznie
zatrzymać. Tym czymś jest prawo weta, którego Zjednoczona
Prawica (czyli de facto PiS) nie
będzie w stanie odrzucić, ponieważ ma 235 posłów, a aby to
uczynić musi ich mieć 276, czego nie zapewni jej nawet ewentualne poparcie posłów Konfederacji. I tu słowo pocieszenia
dla zwolenników Lewicy, która
dzięki temu będzie mogła prezydenta również kontrolować,
bo bez jej głosów żadne weto
prezydenta się nie utrzyma.
Dlatego namawiam, głosujcie
na tego, który daje nam realną
gwarancję powrotu do normalności i Unii Europejskiej, która
- jak się okazuje - nie jest jakąś
wyimaginowaną wspólnotą, o
czym nie tak dawno publicznie, a kłamliwie prawił Andrzej
Duda.
http://janusz-bartkiewicz.eu

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

Sala Krzywa
odzyskuje blask
Do końca września potrwają prace konserwatorskie w
sali krzywej w zamku Książ
w Wałbrzychu. Dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w
kwocie 42500 zł projekt przewiduje odsłonięcie i odtworzenie malowideł, które zdobiły
komnatę przed II wojną światową. Podczas przygotowań
do remontu sali pod warstwą
tynku na ścianie z kominkiem
ukazała się polichromia przedstawiająca kotarę oraz monochromia drugiej. We wnękach okiennych polichromie
zostały pokryte warstwą farby.
Stan zachowania malowideł
był na tyle dobry, że wałbrzyska konserwator zabytków,
Anna Nowakowska-Ciuchera
zaleciła zdjęcie tynków z okresu hitlerowskiego oraz jeszcze
późniejszych warstw farby
i odkrycie całej zachowanej
polichromii. Sala Krzywa znajduje się na pierwszym piętrze
południowego skrzydła zamku
Książ w jego najstarszej, średniowiecznej części. Jej wystrój została niemal całkowicie
zniszczony podczas wojennej
przebudowy,
prowadzonej
w latach 1944-45 przez nazistowską organizację Todt.
Sala Krzywa, która jest jedną z
najstarszych sal w tzw. „zamku
górnym”, przed II wojną światową uchodziła także za jedną
z najpiękniejszych.
(MM)
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
+ SYLWESTER I 11 DNI
1300 ZŁ/OS Z WYŻYWIENIEM

Wyżywienie - śniadanie
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 189 zł zamiast 350 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 669 zł zamiast 986 zł

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
5 dni I 4 noce I 1 os. 599 zł zamiast 799 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 699 zł zamiast 899 zł

Wyżywienie – śniadanie + obiadokolacja
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 219 zł zamiast 450 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 739 zł zamiast 1249 zł

Wyżywienie HB, wigilia świąteczna

SYLWESTER
4 dni I 3 noce I 1 os. 649 zł zamiast 999 zł
5 dni I 4 noce I 1 os. 769 zł zamiast 1100 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 809 zł zamiast 1200 zł
7 dni I 6 nocy I 1 os. 899 zł zamiast 1300 zł

OPCJA Z WYCIECZKĄ DO PRAGI
LUB SKALNEGO MIASTA LUB DVUR KRALOVE
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 299 zł zamiast 550 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 799 zł zamiast 1349 zł

Wyżywienie, zabawa sylwestrowa

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Życie w czasach pogardy (2)
Marek
Gawroń

„Non ridere, non lugere, neque
detestari, sed intelligere” (Nie
śmiać się, nie płakać, nie przeklinać, lecz rozumieć) – B. Spinoza
Innym mechanizmem poznawczym regulującym nasze
myślenie o świecie i przeżywane
emocje (choć związanym z tym
o którym pisałem przed tygodniem) jest tak zwany naiwny
realizm, to jest przekonanie,
że świat, w którym żyjemy jest
taki jakim go widzimy, a więc
wprawdzie zróżnicowany (różne
narody, przekonania, religie itd.),
ale w gruncie rzeczy dość przejrzysty, prosty, uporządkowany, a
przede wszystkim sprawiedliwy.
Wedle tej wizji mieszkańcy naszej
planety dzielą się na tych, którzy
błądzą i tych, którzy żyją w prawdzie (i oczywiście do tej grupy się
zaliczamy), na tych, którzy dzięki
swojej pracy i talentom osiągają
sukces i na nieudaczników bez
ambicji, na uczciwych i oszustów,
na dobrych i złych itd.
Takie uproszczone i spolaryzowane widzenie świata ułatwia nam sprawne poruszanie
się w nim i wzmacnia poczucie
kontroli, a także upewnia nas, że
jesteśmy wobec życia po tej właściwiej stronie. Wszelkie odcienie
szarości i zjawiska nie pasujące
do tej wizji są systematycznie
ignorowane. W ten oto sposób
mylimy nasze opinie i spekulacje
na temat rzeczywistości z prawdą o niej, co stanowi przyczynę
kolejnej iluzji, że nasza wiedza o

świecie jest pełna i wiarygodna
(iluzja wiedzy). Jak pokazują znane badania (Kruger i Denning),
im bardziej jesteśmy pewni swojej wiedzy i przekonani, że wiemy
o świecie naprawdę dużo, tym
większy jest nasz poziom ignorancji. Tym, którym wydaje się,
że wiedzą już niemal wszystko
towarzyszy zaskakujący niski
poziom rzeczywistej, posiadanej
wiedzy oraz jej skrótowość i schematyczność. Jednak to silne przekonanie (iluzja), że znamy świat
dobrze, że rozumiemy doskonale
jego mechanizmy sprawia, że
często z lekceważeniem i pogardą traktujemy tych wszystkich,
którzy żyją inaczej, wedle innych
reguł, znaczeń i wierzeń budują
swój świat.
Widać to wyraźnie w przypadku części tzw. inteligencji
(jeśli takowa w Polsce istnieje),
ludzi przyzwoicie wykształconych, zabierających głos w wielu
sprawach, nawet tych, o których
mają mętne pojęcie. Wnioski z
najnowszego raportu z badań
Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW (2019) nie pozostawiają wątpliwości. Otóż wyborcy
partii opozycyjnych (jak wynika
z innych analiz to mieszkańcy raczej dużych miast, ludzie dobrze
wykształceni,
przedstawiciele
klasy średniej, także elity intelektualnej i gospodarczej) żywią
bardziej negatywne uczucia, w
większym stopniu dehumanizują
i mają mniejsze zaufanie do swoich oponentów politycznych (ludzi raczej starszych, zamieszkujących małe miejscowości i wsie, o
niższych dochodach, gorzej wykształconych i bardziej religijnych
- co potwierdzają inne badania z
których wynika, że istnieje dość
wysoka korelacja pomiędzy wyższym wykształcaniem a mniejszą

religijnością) niż zwolennicy partii rządzącej (http://cbu.psychologia.pl/uploads/f_bulska/Polaryzacja%20polityczna%202.pdf).
Zatrzymując się na chwilę
przy charakterystyce socjologiczno-psychologicznej
wyborców poszczególnych partii
politycznych trzeba np. wspomnieć, że z kolei cechą wyróżniająca wyborów PiS jest większa niepewność i neurotyzm,
mniejsza otwartość poznawcza
oraz niski poziom ugodowości
(https://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/1424770,wybory-parlamentarne-portret-wyborczy-pis.
html). Jeśli chodzi o tę ostatnią,
rozumiana jest ona jako unikanie konfliktów, chęć współpracy
i budowania kompromisów. Biorąc pod uwagę, że w tej grupie
społecznej dominują osoby o
silnie dogmatycznych przekonaniach i jasnych jednoznacznych
opowieściach (wiara w Boga,
w tradycyjne wartości: rodzina,
ojczyzna) sprawia, że ich zagrożenie (z jakim mamy dziś do czynienia) budzi większy niepokój,
a za tym silniejsze, stanowcze
i bezkompromisowe reakcje
obronne. Sami wyborcy PiS
uważają to za pozytywny aspekt
swojej osobowości. Ugodowość
kojarzy im się z zawieraniem
zgniłych kompromisów, rezygnacją z wyznawanych wartości.
Stąd znacznie częściej pojawiającą się negatywną emocją w
tej grupie społecznej jest gniew
oraz skłonność do ataków i do
agresji słownej.
Przestrzegałbym
jednak
przed zbyt pochopnym wyciąganiem wniosków z przytoczonych badań, bowiem zawsze są
one jedynie obrazem pewnych
ogólnych tendencji i niewiele
nam mówią o poszczególnych

Neonów moc
jednostkach. Nie ma przecież
wątpliwości, że w każdej grupie
wyborców istnieją ludzie bardziej lub mniej otwarci, tolerancyjni, ugodowi. Warto mieć to na
uwadze podczas rzeczywistych
relacji społecznych. Powinniśmy
też pamiętać o innym uprzedzeniu, nazwanym w psychologii
podstawowym błędem atrybucji, polegającym na przecenianiu
w zachowaniu innych ludzi roli
cech osobistych (talentów, przymiotów, motywacji) i niedocenianiu wpływu kontekstu sytuacyjnego. Ludzie bardzo często
zachowują się w oparciu o wskazówki sytuacyjne, a nie posiadane cechy i stałe preferencje.
Nie chcę jednak zostawić
naszych Czytelników z poczuciem, że nic zrobić się nie da, by
przynajmniej złagodzić te niekorzystne zjawiska. To byłoby
uproszczenie i wyraz fatalizmu.
Ludzie - mimo swoich dużych
wewnętrznych i zewnętrznych
ograniczeń i niedoskonałości,
które odkrywa psychologia bywają też twórczy, elastyczni
i skutecznie radzący sobie z
własnymi słabościami. I tak np.
badania nad mechanizmem zamkniętości umysłowej (mające
w psychologii długą tradycję)
pokazują, że wprawdzie podlegamy mu wszyscy, to istnieją
różnice indywidualne w tym
zakresie. Słowem: są ludzie bardziej lub mniej zamknięci na
przekonania i poglądy, czy też
ogólniej - na opowieści inne niż
własne. O tych drugich mówimy,
że są otwarci na świat, co niewątpliwie wpływa na ich większą tolerancje wobec innych. Inne badania wskazują, że owa większą
otwartość może być wynikiem
własnego rozwoju, pogłębionej
refleksji, a przede wszystkim

rozległej i wszechstronnej faktycznej wiedzy o świecie. Ludzie
o takiej wiedzy wykazują większą tolerancję wobec innych
niż własne opowieści. O takich
osobach mówi się, że wykazują
się życiową mądrością. I rzeczywiste badania nad mądrością
potwierdzają te potoczne obserwacje. Ludzie mądrzy starają się
zrozumieć, a nie z góry oceniać
otaczającą rzeczywistość oraz
zachowania własne i innych ludzi zanim podejmą jakiekolwiek
działania. Spinoza miał rację - rozumienie jest podstawą moralnego, godnego i sprawiedliwego postępowania, chroniąc nas
przy tym przed nietolerancją,
uprzedzeniami, pogardą i nienawiścią.
Myślę, że życie w czasie pogardy uświadamia nam jak ważne jest mądre postępowanie, jak
przydaje się mądrość, która wiąże
się z dystansem do siebie i głębokim przekonaniem o ograniczeniach własnej mądrości, kultywowaniem postawy „nie wiem” albo
„mogę się mylić”, tolerowaniem
różnic w wyznawanych wartościach i priorytetach życiowych,
szanowaniem jednostkowych
przekonań innych ludzi, Warto,
jak się wydaje, i jak tylko jest to
możliwe otaczać się w swoim
życiu ludźmi mądrymi, dzięki nim
bowiem, sami stajemy się mądrzejsi, a świat odrobinę lepszy.
Od redakcji: autor jest psychologiem – terapeutą, coachem,
ekspertem w wielu krajowych i
międzynarodowych projektach
badawczych oraz rozwojowych.
Publikował w czasopismach naukowych z zakresu psychologii
emocji, empatii i relacji terapeutycznych. Prowadzi prywatny
gabinet. Kontakt: margaw@op.pl

„Neonów moc” to piąty już
singiel z wydanej w 2018
roku płyty wałbrzyskiego
zespołu SILENTlive pt. „Czarny Żółty Biały”. - Utwór ujrzał
światło dzienne w miniony
piątek o godzinie 12:00. Termin został idealnie dobrany
pod zbliżające się wakacje, a
w szczególności do oczekiwanych w tym czasie przez każdego z nas weekendów. Na całej
płycie „Czarny Żółty Biały” to
jedyna tak komercyjna piosenka, która wyróżnia się spośród
innych utworów swoim stylem. Jest skoczna i rytmiczna, a
smaczkiem tego kawałka pozostaje mocna, rockowa solówka. Wersja singlowa, w odróżnieniu od albumowej, została
skrócona o minutę. To piosenka o naszym codziennym życiu. Każdy przecież czeka na
ten „piątek, piąteczek, piątunio”! Na tę chwilę kiedy może
spotkać ze znajomymi i miło
spędzić czas - twierdzi Marcin
Klasik, autor tekstu. Wokalista grupy dodaje, że poranek
następnego dnia niestety nie
zawsze jest już taki przyjemny.
- Jeżeli komuś podoba się twórczość SILENTlive, to zachęcamy
do kontaktu bezpośredniego
z zespołem poprzez stronę internetową lub profil na Facebooku. Tam też można nabyć
oba albumy kapeli: pierwszy z
2015 roku „Treści do wolności
Waszego umysłu” oraz drugi z
2018 roku „Czarny Żółty Biały”
- mówi Marcin Świeży odpowiedzialny w zespole za instrumenty klawiszowe.
(MS)
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Zmiany w urzędzie
Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju wprowadził kolejny
etap łagodzenia ograniczeń
związanych z bezpośrednią obsługą klientów. Każdy
klient będzie mógł być przyjęty
na wyznaczonym do tego celu
stanowisku bądź na stanowiskach obsługiwanych przez
poszczególnych pracowników
merytorycznych. W jednym
pomieszczeniu, w tym samym
czasie, nie może jednak przebywać więcej niż 1 osoba na
jedno stanowisko obsługi przy
zachowaniu obowiązujących
środków bezpieczeństwa.

Seniorzy grają w kulki
W Szczawnie – Zdroju zostało oddane do użytku boisko do gry w bule.
Z okazji otwarcia odbył się pokaz gry z instruktorem. Była radość,
emocje związane z grą, szczypta rywalizacji, a na końcu pyszny tort.
Europa inwestująca w obszary wiejskie za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Kwiat Lnu. Pozyskana kwota
to 30 000 zł.

Świąteczne nagrania

(RED)

nymi, a także przedstawiciele
LGD Kwiat Lnu.
- Nowy bulodrom to świetny
sposób aktywizacji seniorów,
inny niż tradycyjna rehabilitacja. Gra na świeżym powietrzu
sprawia wiele radości, seniorzy
są w grupie, rozmawiają, są radośni – podkreśla Grażyna Lelito – Dąbrowa.
(RED)

Mistrzowie ortografii

(RED)

- Teatr Zdrojowy pracuje przygotowujemy świąteczne
nagrania i mamy dla Państwa propozycję. Zapraszamy
chętne osoby do zaśpiewanie
z zespołem Liko Band kolęd
„Wśród nocnej ciszy” i „Jezus
Malusieńki”. Zainteresowanych
prosimy o zgłaszanie się mailowo: teatrzdrojowy@autograf.pl
albo o wysyłanie wiadomości
na naszej stronie na Facebooku. Czekamy do końca czerwca – mówi Mirosław Kowalik,
dyrektor teatru.

W uroczystości otarcia
szczawieńskiego bulodromu
udział wzięli pomysłodawcy
nowego obiektu sportowego,
czyli prezes Stowarzyszenia
Ogród Sztuki Grażyna Lelito
– Dąbrowa wraz z seniorami
z Domu Senior – Wigor oraz
burmistrz Szczawna – Zdroju,
przewodniczący Rady Miejskiej
Szczawna – Zdroju wraz z rad-

Bulodrom znajduje się tuż
za budynkiem Villa Kosmowski w Szczawnie-Zdroju.
Środki finansowe na budowę

tego obiektu zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Poznaliśmy laureatów IV
Dyktanda o Pióro Burmistrza
Szczawna-Zdroju.
Podczas
podsumowania
imprezy, burmistrz Marek Fedoruk pogratulował uczestnikom znajomości ortografii i
wręczył pióro Uzdrowiskowemu Mistrzowi Ortografii,
którym w tym roku została
Bogumiła Nastawska. II miejsce
zajęła Ilona Tradecka, a III miejsce Wanda Chabros. W szranki
z ortografią w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie
– Zdroju stanęło osiem osób.
(RED)
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i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

Okna LUCH

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330
Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

Jedlina zaprasza
na Czarodziejską Górę

Ulica jak
nowa

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa,
Park Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju
wznowił działalność. Gdy
dopisuje pogoda można już
korzystać z wszystkich atrakcji parku.
Znajdujący się przy ulicy Poznańskiej w Jedlinie
– Zdroju Park Aktywności
Czarodziejska Góra, czynny
jest w godzinach 10.00-17.00.
Jednak należy zaznaczyć,
że korzystanie z parkowych
atrakcji jest uzależnione od
warunków atmosferycznych:
podczas deszczu czy przy silnym wietrze obiekty zostaną
zamknięte. Oczywiście należy
też przestrzegać obowiązujących reguł sanitarnych, czyli
dwumetrowych
odstępów
lub jeżeli nie jest to możliwe,
korzystania z maseczek zakrywających usta i nos.
Na aktywnych czeka tor
saneczkowy, a także pięć tras
parku linowego:
• Trasa maluch, przeznaczona dla dzieci od 3 do 8 lat.
Na długości 110 metrów
rozmieszczonych jest16 fa-

W Walimiu zakończył się
remont ulicy Słowackiego.
Prace zostały wykonane na
całym odcinku o długości
786 metrów.
W trakcie remontu wykonano kanalizację deszczową
w dolnym biegu ulicy, umocniono i wykonano nową podbudowę drogi oraz całość
pokryto masą bitumiczną.
Odwodnienie drogi zostało
poprawione poprzez oczyszczenie przydrożnych rowów
wraz z odbudową przepustów
drogowych. Zostały także ustawione nowe bariery oraz oznakowanie. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. wymieniło
w drodze instalację wodociągową. Zadanie „Remont drogi
gminnej ul. Słowackiego w
Walimiu” zrealizowane zostało
dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu „Fundusz
Dróg Samorządowych”. Łączna
wartość zadania: 612 348,49
zł, kwota dofinansowania:
225 775 zł, kwota środków własnych z budżetu Gminy Walim
to kwota 386 573,49 zł.

scynujących, kolorowych
przeszkód. To niezwykle
emocjonująca i całkowicie
bezpieczna zabawa – asekurację zapewniają atestowane siatki asekuracyjne.
• Trasa junior - ekscytujący tor
przeszkód dla odważnych
maluchów. Z każdym następnym krokiem poczują
się jak prawdziwi zdobywcy.
Długo niezapomniane przeżycia gwarantowane!
• Trasa standard - spróbuj
sił na standardowej trasie i
przekonaj się o swoich możliwościach sprawności fizycznej. Trasa jest niezmiernie zróżnicowana, dlatego
pasjonaci wspinaczki znajdą
tutaj zarówno elementy do
balansowania, przejeżdżania, wspinania się oraz do
przeskoków.
• Trasa extremum - jest to trasa dla lubiących wyzwania i
dreszczyk emocji. W miarę
wzrostu wysokości, na której się poruszasz nad ziemią,
rośnie adrenalina i poczucie
własnej wartości. Kończąc
trasę możesz śmiało zaliczyć
się do grona twardzieli!

- Trasa tyrolska, przeznaczona
dla nieustraszonych wielbicieli naprawdę mocnych
wrażeń, bez lęku wysokości,
pragnących poczuć się jak
Tarzan. Prawdziwa „jazda
bez trzymanki”, choć pod
czujnym okiem instruktora.
Kontakt: Park Aktywności tel. 606 786 569 (w godzinach
otwarcia parku) oraz Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju - tel.
74 845 52 49 (w godzinach
7.30-15.30).
(LS)

DOMOFONY
MONITORING

- 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

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

KREDYTY

SKUP AUT

Gotówkowe, dla firm,
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)

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Sukcesy Zuzanny

(RED)

Zuzanna Figlak - uczennica IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jugowicach zajęła II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisowym
do lat 12 Warta Poznań 2020 oraz uzyskała tytuł laureata, zajmując 9
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego Olimpus. Zuziu, nasza szkolna dumo, serdecznie gratulujemy Ci kolejnego sukcesu
i za wszystkie następne już trzymamy kciuki - mówi dyrektor Elżbieta
Malucha.

(AM)
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USŁUGI
(4) Usługi budowlane, płytkowanie, łazienki, tynkowanie itp. Tel.
666 201 604
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(1) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam mieszkanie własnościowe w Rynku w Świebodzicach: 40 m kw. po modernizacji, 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.

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MS-1020
NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900, -zł
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta 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 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1130
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remoncie, spokojna okolica, cena
179 tys. Tel. 883 334 486

gazowe, cena 196.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

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

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi,
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan,
działka 1614m2 cena 450.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125
tys. Tel. 833 334 481
MS-4079 Boguszów- Gorce (Gorce), 38, 5 m2, 2 pokoje, parter, do
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481
MD-4085 Dom Poniatów, wolnostojący, 150m2, działka 895m2,
cena 299 tys. Tel. 606 976 630
MD-4056 Dom Świebodzice Centrum, 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 KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA.

RENOMA – ŚWIEBODZICE - DOM,
dwa osobne wejścia, dla dwóch
rodzin, 206m2, 1540m2 działka,
cena 420.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1100zł z wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

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

(HALA TARGOWA MANHATAN)

PRACA

Oferty na stronie:

(2) Osoby niepełnosprawne. Pakowanie. 2 zmiany. Wałbrzych.
734 108 163

www. eurodom. walbrzych. pl

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

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

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restauracja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2,
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.

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

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757

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

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

MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje,
67m2, rozkładowe, parter, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie, do remontu, cena 169 tys. Tel.
883 334 481

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

MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje,
45m2, 1 piętro, po kapitalnym

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
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 – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa 2 pokoje, 48m2, 2 piętro,
ogrzewanie gazowe, po kapitalnym
remoncie – NOWE! cena 199.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, 2 pokoje,
34m2, 2 piętro, bardzo dobry stan,
ogrzewanie gazowe, cena 124.500zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO - 3
pokoje, ogrzewanie gazowe, 68m2, 4
piętro, po remoncie, cena 189.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
bud. kawalerka, 3 piętro w 4, 28,5m2,
spokojna okolica, cena 89.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA - PIASKOWA GÓRA, ul. Malczewskiego, 2
pokoje, 37m2, 4 piętro, cena 1300zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE,
obiekt do własnej aranżacji, 414m2,
nadaję się na pensjonat, dom weselny, na kilka mieszkań, ogrzewanie

BON- PIASKOWA-GÓRA, na wynajem mieszkanie pow.28 m2, 1pokój, w pełni wyposażone, 3 piętro.
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena: 249 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - 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 wyposażone. Cena 1 300 zł (nr.2617), (74)
666 66 06, (74) 843 33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 2 pokoje, ogrzewanie miejskie, cena: 185 000 zł (nr:2583)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.
Cena: 590 000 zł, ( nr: 2592)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia,
2 łazienki z WC , Działka 1700 m
2. Cena: 1 600 000 zł, ( nr: 2599)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o
pow 190 m2, Działka 490 m2.5
pokoi, jasna kuchnia, 2 łazienki,
do remontu cena: 498 000 zł
(nr:2601) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 49,8m2,
2 pokoje,jasna kuchnia, łazienka,
wc , ogrzewanie miejskie, po
kapitalnym remoncie, cena: 169
000 zł (nr:2602) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, na sprzedaż
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC,
ogrzewanie gazowe. CENA: 135
000 zł (nr: 2609) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –MIEROSZÓW Dom o pow.
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC, , Działka 751 m 2.
Cena: 630 000 zł, ( nr: 2612)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom o
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC
, Działka 540 m 2. Cena: 640 000
zł, ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie,
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.
Cena: 790 000 zł, ( nr: 2620)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 1750 m 2. Cena: 650 000
zł, ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrodem o pow.56 m2, 2 pokoje,
parter.,( połowa willi) Cena:119
000 zł (nr: 2622) , (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.
882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam lokal mieszkalny w
Wałbrzychu ul. Uczniowska o
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC i
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz
354 zł./mies.
Sprzedam lokal mieszkalny- wysoki standard, po remoncie w
spokojnej części Białego Kamieniaokolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2.
Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.
Sprzedam działkę budowlano- rolną 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 niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40,8 m2 w samym centrum Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
o pow. 1500 m2 w miejscowości
Kowalowa w gminie Mieroszów.
Cena 110 tys. zł
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Strefa wspiera kluby sportowe
25 tys. zł. przekazała Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna
Invest-Park
kolejnym klubom sportowym z Wałbrzycha i powiatu
wałbrzyskiego. Symboliczne
czeki otrzymały z rąk Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk: Uczniowski
Klub Narciarski Melafir Czarny Bór, Lekkoatletyczny Klub
Sportowy Górnik Wałbrzych,
Szkółka Piłkarska „Szczyt”
Boguszów-Gorce, Uczniowski Klub Sportowy Baszta
Wałbrzych oraz Klub Sportowy Imperium Boxing.
Wizyta w siedzibie WSSE
minister Dmowskiej-Andrzejuk i szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Michała Dwor-

czyka, była okazją do przedstawienia sytuacji wałbrzyskiego sportu oraz omówienia
rządowych programów mających na celu wsparcie lokalnych klubów i stowarzyszeń
sportowych.
- Rządowe wsparcie sportu
powszechnego dla województwa dolnośląskiego w latach
2016-2019 wyniosło blisko
43,7 mln złotych. W ciągu
czterech lat nakłady te wzrosły o blisko 93 procent. W ramach upowszechniania sportu
wśród dzieci i młodzieży dużym powodzeniem cieszy się
ministerialny program „Klub”,
z którego korzystają również
podmioty z regionu wałbrzyskiego – mówiła podczas kon-

ferencji szefowa resortu sportu.
Minister Michał Dworczyk
przekazał podziękowania zarządowi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która poprzez swoją statutową
działalność tworzy warunki do
podejmowania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Tylko w tym roku
WSSE wsparciem sponsorskim
objęła 15 inicjatyw lub klubów
sportowych na łączną kwotę
blisko 87 tys. złotych.
- Od początku 2019 roku na
dofinansowanie projektów dotyczących aktywności fizycznej
przeznaczyliśmy prawie 150
tysięcy złotych. Poza tym zorganizowaliśmy również własne

wydarzenia o charakterze sportowym, jak strefowy turniej
piłkarski i koszykarski, a także
wałbrzyską edycję „Biegu Tropem Wilczym” – podsumowuje
prezes WSSE dr Piotr Sosiński.
- Obecnie prowadzimy akcję
„Trenuj z Mistrzem”, w której
wzięło już udział 250 uczniów.
Młodzież szkoli się z legendami wałbrzyskiego sportu
- Mieczysławem Młynarskim i
Włodzimierzem Ciołkiem, a za-

jęcia odbywają się także pod
okiem lekkoatletki Justyny
Oleksy oraz koszykarza Michała
Borzemskiego – wymienia Kamil Zieliński, wiceprezes strefy. – Zorganizowaliśmy wraz
z Państwową Strażą Rybacką
i Polskim Związkiem Wędkarskim, akcję dla dzieci: „Zacznij
przygodę z wędkarstwem”, w
ramach której 90 uczestników,
po szkoleniu, otrzyma zezwolenie na wędkowanie z uprawnio-

nym opiekunem. A zatem strefa
daje wędkę, a nie rybę – dodaje.
W spotkaniu w siedzibie
wałbrzyskiej strefy uczestniczyli przedstawiciele klubów
sportowych z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, wicewojewoda dolnośląski
Jarosław Kresa, wicemarszałek
dolnośląski Grzegorz Macko i
poseł Marcin Gwóźdź.
(KZ)

Grudniewski zostaje, Kulka w Legii
Rozpoczęły się ruchy kadrowe w koszykarskim Górniku Wałbrzych. W sezonie
2020/2021 zespół spod Chełmca znów poprowadzi trener Łukasz Grudniewski, ale z kadry
mistrza I ligi ubył Grzegorz Kulka, który zasilił ekstraklasową
Legię Warszawa.
- Trener zostaje z nami! Łukasz Grudniewski, pomimo kilku
ciekawych ofert, postanowił że
zostanie z nami – poinformowali
działacze Górnika. - Wspólnie
podejmiemy próbę powrotu do
miejsca w którym zatrzymał nas
los. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że główny konstruktor wy-

ników przy linii bocznej na parkiecie pozostaje biało-niebieski.
Takie momenty pokazują charakter i upór w dążeniu do celu.
Jednym z głównych czynników
w rozmowach było miejsce, jakim jest Wałbrzych i mieszcząca
się w nim hala, hala z fantastycznymi kibicami i jej atmosferą,
Łukasz Grudniewski został wybranym najlepszy trenerem w
sezonie 2019/2020.
Umowa ma obowiązywać
na dwa kolejne sezony. - Mamy
wspólnie tutaj pewne sprawy
do dokończenia i wierzę w to,
że doprowadzimy je do końca
w najbliższych dwóch sezo-

nach – mówi trener Łukasz
Grudniewski.
Są też gorsze informacje. - W
przyszłym sezonie nie będziemy oglądali w biało-niebieskich barwach Grzegorza Kulki.
Grzegorz notował średnio na
mecz 14,5 pkt., miał średnią
zbiórek 6.6 i był jednym z filarów zespołu z poprzednim sezonie. Dziękujemy za cały wysiłek i zaangażowanie włożone
w końcowy sukces biało-niebieskich w sezonie 2019/2020.
Życzymy udanego powrotu na
koszykarskie salony – podkreślają działacze Górnika.
(RED)
REKLAMA

