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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
- Ta inwestycja jest bardzo
potrzebna, ponieważ Jedlina-Zdrój nie ma w tej chwili własnego źródła wody. Kiedyś były
powierzchniowe źródła wody,
ale w wyniku zmian klimatycznych ich wydajność jest bardzo
mała, a w okresie letnim te źródła praktycznie wysychają. Od
kilkunastu lat Jedlina – Zdrój
jest w systemie Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji. Mamy wodę z Unisławia
Śląskiego, ale studnie w Unisławiu wysychają i obniża się
lustro wody. Dla wschodniej
flanki Aglomeracji Wałbrzyskiej
to ujęcie jest bardzo potrzebne. Jedlina potrzebuje 500
metrów sześciennych wody na
dobę. Wydajność nowej stacji
będzie wynosiła 2 500 metrów
sześciennych na dobę, co zaspokoi potrzeby nie tylko Jedliny, ale też niektórych dzielnic
Wałbrzycha, czy okolicznych
miejscowości. Ta woda pochodzi ze zlewni Gór Wałbrzyskich
– mówi Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny-Zdroju.
Zgodnie z założeniami w
nowo wybudowanej stacji
uzdatniane będzie około 2 500
metrów sześciennych wody
na dobę. Stanowi to około 10
procent wody produkowanej
przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji. Woda pochodzi z ujęcia
podziemnego w nieczynnym
szybie „Pokój”. Wartość umowy na prace przy budowie stacji wynosi 16 777 200 zł. Prace
mają zostać zakończone w IV
kwartale 2021 r. Budowę prowadzi wyłonione w przetargu
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z
Częstochowy.
- Jesteśmy w miejscu, które jest dla samorządu regionu wałbrzyskiego jednym z
najważniejszych miejsc inwestycyjnych. Po zrealizowaniu
tego projektu będzie jednym
z ważnych źródeł wody pitnej
dla mieszańców zaopatrywanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.
Towarzyszą nam od kilkunastu
dni wyczekiwane deszcze, ale
nie możemy oprzeć się wrażeniu, że te deszcze robią więcej
szkód, niż przynoszą pożytku.
Nie mamy retencji i nic nie
wskazuje na to, żeby był jakiś
program państwowy budowy
zbiorników retencyjnych. Wiele zbiorników obniżyło swoje
źródła. Wałbrzyskim Związku
Wodociągów i Kanalizacji oceniliśmy, że poszukiwanie wody
dla mieszkańców regionu wałbrzyskiego to nasz priorytet.
W wyniku poszukiwań jest
powrót do źródła wody, które
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Wypijemy wodę
z kopalni
W Jedlinie-Zdroju trwają prace związane z budową stacji uzdatniania wody. Stacja powstaje
przy ulicy Włościańskiej, w pobliżu dawnego szybu górniczego „Pokój”.
było dostępne przed wojną i
wiele lat po wojnie w ramach
szybu „Pokój” – mówi Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji dysponuje
dzisiaj 50 lokalnymi ujęciami
wody.
- Na wszystkich ujęciach
odczuwamy okresowe braki wody. To powoduje, że
ogromnym wysiłkiem utrzymujemy jeszcze zaopatrzenie
w wodę. To nas zmusiło do
poszukiwania nowych zasobów. Takim zasobem jest szyb
„Pokój”. Wszystko jest oparte
o szyb, który będzie stanowił
ujęcie i tworzył studnię głębinową. Specjaliści przez trzy
lata przeprowadzili tu szereg badań i jesteśmy pewni,
że ta woda będzie nadawała
się do uzdatnienia i będzie
spełniała wszelkie wymagania stawiane wodzie pitnej.
2 500 metrów sześciennych
to jest ilość, która pozwala w
100 procentach zabezpieczyć
Gminy: Jedlina-Zdrój i Walim,
poza tym Gmina Głuszyca
też będzie mogła korzystać z
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Skład Opału Carboneco Mieroszów

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

.PL

CENA
PROMOCYJNA!

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

tego ujęcia. Planujemy także
przetransportować tę wodę
na teren Wałbrzycha do dziel-

nic Rusinowa i Poniatów oraz
do Dziećmorowic – dodaje
Marek Mielniczuk, prezes

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
(RED)
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Niech wygra raz jeszcze
Janusz
Bartkiewicz

Jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenta RP,
więc na początek przedstawię
kilka liczb, bo można z nich
wyciągnąć ciekawe wnioski.
Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, uprawnionych
do głosowania było 30 204 684
obywateli Rzeczpospolitej, zamieszkałych w kraju i poza jego
granicami. Do urn wyborczych,
aby spełnić swoją najważniejszą powinność obywatelską
(czyli swój patriotyczny obowiązek), pofatygowało się 19
026 600 osób, co spowodowało, że frekwencja wyborcza
wyniosła 64,51 %. Jest to więc
najwyższa od 1995 roku frekwencja, która – przypomnę
- wynosiła wówczas 68,23 %.
Wówczas to Aleksander Kwaśniewski (uzyskując 51,72%
głosów poparcia) pokonał
Lecha Wałęsę, który w trakcie
debaty zamiast podania ręki,

chciał podać mu nogę... I przegrał z kretesem, co dla Polski i
Polaków okazało się niezwykle korzystnym wydarzeniem.
Na tyle korzystnym, że w następnych wyborach (2000 r.)
Aleksander Kwaśniewski już w
pierwszej turze w puch rozniósł
swoich wszystkich kontrkandydatów i przez kolejnych 5 lat
pilnował, aby rządzący - przede
wszystkim stanowiąc prawo kierowali się przestrzeganiem
Konstytucji RP, a także szanowali obowiązujące w demokratycznych państwach zasady
sprawowania władzy.
Muszę niestety smętnie
skonstatować, że taka postawa
prezydenta państwa już 5 lat
temu uleciała w polityczny niebyt, czego sprawcą jest obecny
zwycięzca pierwszej prezydenckiej rozgrywki tego roku.
Nie będę przypominał dlaczego, ponieważ ci, którzy przeciw
niemu głosowali doskonale
wiedzą, a tych popierający go
mało to obchodzi, ponieważ
dla nich najważniejsze jest to,
co wyraża obiegowa już formuła zamykająca się w dwóch tylko słowach, że „oni dajo”, czyli
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MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
ci, dla których różne „pincet
plus” są jedynym wyznacznikiem ich społecznej świadomości. Nie chcę nikogo obrażać,
ani też w jakikolwiek sposób
kogokolwiek wywyższać, ale
liczby mówią same za siebie i
widać jak na dłoni, że Andrzej
Duda wygrał poparciem słabo
wykształconych i raczej niebogatych mieszkańców małych
miasteczek i wiosek, którzy - na
dodatek - pozostają pod przemożnym wpływem funkcjonariuszy Kościoła Katolickiego,
sprawujących tych miasteczkach i wioskach tak zwany rząd
dusz. Dodatkowo to właśnie
środowisko, z racji wyżej wskazanych przymiotów, było i jest
(niestety) niesamowicie podatne na rządową propagandę lejącą się każdego dnia z rządowej telewizji i rządowego radia.
Propagandę pełną nienawiści
do wszystkich tych i wszystkiego tego, co za wrogie dla
siebie i swojej formacji uznaje
Jarosław Kaczyński, czyli ten,
który w rzeczywistości, aczkolwiek całkowicie nieformalnie
(a nawet nielegalnie) i tajnie,
spełnia funkcje przynależne
REKLAMA

prezydentowi i parlamentowi
RP. Bo przecież mówiąc jego
słowami: oczywistą oczywistością jest, że prezydent Polski
nie jest tym, który cokolwiek
może dać obywatelom. Jest tak
ponieważ, nie jest wyposażony
w jakiekolwiek uprawnienia
prawodawcze, czyli to nie on
stanowi prawo, bo od tego jest
Sejm. A jak wiadomo, Sejm jest
w rękach Jarosława Kaczyńskiego, któremu prezydent jest
potrzebny tylko i wyłącznie do
tego, aby podpisywał wszystko
to, co się Kaczyńskiemu w głowie urodzi. A wszystko wskazuje na to, że marzy mu się to, co
udało się na Węgrzech Orbanowi lub Erdoganowi w Turcji, a
jeszcze wcześniej prezydentowi Białorusi i Rosji, którzy swoimi rządami właśnie Orbanowi i
Erdoganowi dali przykład. Czyli
koniec demokracji i rządy tak
zwanej silnej ręki, wyposażonej
we wszystkie atrybuty władzy,
nie liczącej się z nikim i niczym.
I dlatego rządzący zrobią
wszystko, aby drugą turę wyborów wygrał Andrzej Duda,
ponieważ jego przeciwnik,
czyli Rafał Trzaskowski, planom
Jarosława Kaczyńskiego może
postawić skuteczną tamę. Tak
skuteczną, że - być może - doprowadzającą do skrócenia
kadencji parlamentu i nowych
wyborów. Jest to bardzo możliwe, bo wygrana Andrzeja
Dudy, chociaż formalnie zdecydowana, nie jest tak oczywista,
kiedy się weźmie pod uwagę,
że tak naprawdę 11 178 084
(czyli 56,5%) uprawnionych do
głosowania rodaków, głosowało przeciwko niemu. A jeżeli
weźmiemy pod uwagę wszystkich uprawnionych do oddania
głosu Polaków (30 204 684), to
okazuje się, że pierwszą turę
Andrzej Duda wygrał głosami
zaledwie 35,49 % obywateli.
Dla pozostałych to, kto będzie
prezydentem Polski, mówiąc
trywialnie zwisa obojętnym kitem, co napawa mnie niezbyt
optymistycznie. Ale jest szansa
na to, że spośród tych, którzy
faktycznie zagłosowali przeciw
prezydenturze Dudy, znajdzie
się zdecydowana większość,
dla której właśnie sprzeciw wobec jego prezydentury jest tak
autentyczny, że poprą Rafała
Trzaskowskiego, chociaż politycznie nie bardzo jest z nim po
drodze. Tak jak mnie, któremu
politycznie najbliżej do Lewicy
Razem, a w zasadzie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a
mimo to - już w pierwszej turze

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

- oddałem głos na Trzaskowskiego ponieważ uznałem, że
wybory prezydenckie to nie
wybór czyjegoś programu, tylko osobowości, która zagwarantuje przestrzeganie polskiej
konstytucji. Dlatego, jak mniemam i tysiące zwolenników Lewicy, postanowiłem wspomóc
Trzaskowskiego z nadzieją, że
być może uda mu się wygrać
już w pierwszej turze. I stałoby
się tak, gdyby nie polityczna
(chociaż nie tylko) małostkowość innych kandydatów na
prezydenta. Bo gdyby im naprawdę chodziło o to, aby rodzącemu się na naszych oczach
systemowi jedynowładztwa,
czyli autorytaryzmowi (a później być może totalitarnej dyktaturze), postawić skuteczną
tamę, to w tym, tak dla polskiej
demokracji doniosłym momencie, winni z kandydowania
zrezygnować i całą mocą swej
popularności i wsparcia swoich
politycznych środowisk, wesprzeć Rafała Trzaskowskiego.
Ale aby tak postąpić, trzeba by
być prawdziwym mężem stanu, wybijającą się polityczną
osobowością. A tego nam, Polakom, niestety ciągle brakuje
i dlatego od wieków jesteśmy
targani sprzecznościami i wzajemną polityczną naparzanką,
która na rękę jest tylko tym, co
Polskę widzą tekturową. Czyli
taką, jaką obecnie zafundował
nam Jarosław Kaczyński ze
swoimi przystawkami, którym
wydaje się, że są wielkimi politycznymi graczami. Ale jest
szansa, aby to skutecznie zmienić, a można uczynić tak tylko
w jedyny sposób, czyli jeszcze
raz zebrać siły i w drugiej turze

iść do urn. Wszyscy razem. I ci z
Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy
Razem, z Koalicji Polskiej, ci od
Szymona Hołowni, a także ci z
Konfederacji, bo i wśród nich
jest wielu takich, dla których
nacjonalizm i ksenofobia nie
jest akurat tym, co stanowi jedyny sens ich życia. Musimy
pójść razem, aby naprawić to,
co Andrzej Duda, wykonując
ściśle przekazane mu partyjne
polecenia, zepsuł i psuć chce
nadal. Bo dzisiejsze „razem”
daje nam gwarancję, że w przyszłych wyborach parlamentarnych będziemy mogli w sposób naprawdę demokratyczny
wybrać tych, którym przyświeca dobro Polski i jej wszystkich
obywateli, a nie dobro jednej
partii politycznej, jej wodza
oraz licznej rzeszy „przydupasów”, chcących za wszelką
cenę nagrabić dla siebie jak
najwięcej. I aby tak się mogło
dziać, im wygrana Andrzeja
Dudy jest niezbędna jak tlen
dla życia. A ci, którym się to nie
podoba muszą o tym pamiętać
w dniu, kiedy znów trzeba będzie pójść do urn.
W Wałbrzychu Rafał Trzaskowski wygrał, więc zróbmy
wszystko, aby wygrał jeszcze
raz. I to w zdecydowany sposób.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Pieniądze dla naszych samorządów
- 91 milionów złotych w
skali Dolnego Śląska i 6 miliardów złotych w skali całego kraju trafi do samorządów
w ramach tarczy antykryzysowej- mówi Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów i poseł ziemi
wałbrzyskiej.
- Środki finansowe, które
zostaną spożytkowane m.in.
na remonty szkół i przedszkoli
oraz inwestycje w wodociągi i
kanalizację przyznamy samorządom bez zbędnej biurokracji. Zwiększenie płynności
finansowej samorządów, a tym
samym lokalnych firm i przedsiębiorców to ważny etap w
walce z kryzysem gospodarczym związanym z epidemią
korona wirusa – podkreśla Michał Dworczyk.
Do gminy z powiatu wałbrzyskiego dostaną: Boguszów-Gorce – 869 379 zł, Czar-

ny Bór – 1 055 444 zł, Głuszyca
– 1 326 463 zł, Jedlina-Zdrój
– 860 056 zł, Mieroszów –
877 537 zł, Stare Bogaczowice
– 500 000 zł, Szczawno-Zdrój –
1 197 223 zł, Walim - 500 000 zł.
Z kolei Świebodzice otrzymają
1 412 825 zł, a największym
beneficjantem tej pomocy

w Aglomeracji Wałbrzyskiej
będzie miasto Wałbrzych 24 587 722 zł.
- Cieszę się bardzo, że już
w pierwszym dniu pełnienia
przeze mnie funkcji komisarza rządowego w Boguszowie
- Gorcach miałem do przekazania mieszkańcom miasta

Krwiodawco – nie czekaj,
oddaj krew w wakacje!

świetną informację. Gmina
otrzyma ponad 869 379 zł na
realizację inwestycji lokalnych. Pieniądze będzie można
wykorzystać na różne cele bliskie ludziom – mówi Krzysztof
Kumorek, komisarz Boguszowa-Gorc.
(RED)

Rozpoczęły się wakacje, a
wraz z nimi problemy z brakiem
krwi. Sytuację pogarsza jeszcze
pandemia koronawirusa.
- Krew jest lekiem, którego
nie można wyprodukować.
Tylko człowiek jest w stanie
podzielić się tą niezwykłą substancją. Oddając krew możesz
sprawić, że ktoś przeżyje to lato
i kolejne. Tak wiele właśnie od
Ciebie zależy, szczególnie w
tym trudnym czasie! Krew potrzebna jest w leczeniu nowotworów, podczas przeszczepów
i innych operacji ale także przy
masowych krwotokach. Krew
może być potrzebna w każdej
grupie wiekowej – mówi Joanna Ziejło – Augun, specjalista
do spraw promocji krwiodawstwa w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Wałbrzychu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
zaopatruje w krew i preparaty
krwiopochodne ponad 20 szpitali i banków krwi na terenie
11 powiatów. Odpowiednia,
stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż
nigdy nie wiadomo w jakim
momencie będziemy zmuszeni
sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.
- Krew potrzebna jest codziennie – pamiętaj! Apeluję:
zabierz przyjaciół, kolegów z
pracy, sąsiada i odwiedź najbliższy punkt poboru krwi lub
ekipę wyjazdową! Więcej informacji na stronie www.rckik.
walbrzych.pl – dodaje Joanna
Ziejło – Augun.
(RED)
REKLAMA

Oaza Seniora zaprasza
1 lipca 2020 r. przy ul. Hetmańskiej 5g w wałbrzyskiej
dzielnicy Podzamcze, swoje podwoje otworzył Dom
Dziennego Pobytu Oaza
Seniora. – Nasz dom otworzyliśmy w nowej, pandemicznej rzeczywistości, z
zachowaniem zasad higienicznych
opublikowanych
przez Ministerstwo Zdrowia
– wyjaśnia Ewa Mizgalska,
prezes Fundacji Na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
Feniks w Wałbrzychu.
- Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, codziennie mierzymy temperaturę ciała przybywających podopiecznych. Jesteśmy zaopatrzeni w płyn do
dezynfekcji rąk i wyposażenia
domu, dezynfekcja przeprowadzana jest po każdych zajęciach, a płyn do dezynfekcji rąk
dostępny jest w każdym momencie. Obiad jest podawany
w naczyniach jednorazowych
z jednorazowymi sztućcami, a
personel domu zaopatrzony
jest w przyłbice ochronne – wylicza prezes Ewa Mizgalska.
Dom Dziennego Pobytu
Oaza Seniora czynny jest od
godz. 7.00 do 17.00 w dni powszednie. Podopieczni mogą
skorzystać z odpłatnego transportu.
- Dysponujemy samochodem, który przywiezie państwa
do Oazy Seniora i odwiezie do
domu. Podopieczni mogą również przybyć do Oazy Seniora
własnym transportem lub w
inny odpowiadający im sposób. Prosimy dotrzeć do nas na
godzinę 9:00, ponieważ wtedy

rozpoczyna się terapia zajęciowa. Jesteśmy wyposażeni
w gry towarzyskie, dysponujemy możliwością tworzenia

własnych prac plastycznych,
np. obrazów itp. Zatrudniony
przez nas terapeuta zajęciowy
zadba o odpowiedni poziom

zajęć. Po terapii zajęciowej i
krótkiej przerwie, zajmie się
Państwem doświadczony rehabilitant. Dom Oaza Seniora

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy 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

jest wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, natomiast zajęcia
rehabilitacyjne będą dostosowane do Państwa możliwości
i chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, rotorami i
innym sprzętem rehabilitacyjnym oraz materacem do masażu ciała. Po zajęciach rehabilitacyjnych i przerwie można
skorzystać z obiadu w formie

•
•
•
•
•
•
•

cateringu. Serdecznie zaprasza
do niezobowiązującej wizyty
w Domu Dziennego Pobytu
Oaza Seniora i zapoznaniem
się z jego wyposażeniem, personelem i warunkami pobytu.
Nasz personel chętnie Państwa
oprowadzi i odpowie na pytania – dodaje prezes Fundacji
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.

Organizacja usług opiekuńczych
w Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora:
7:00 do 8:00 transport podopiecznych miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych
8:00 do 9:00 śniadanie
9:30 do 11:30 zajęcia z zakresu terapii zajęciowej
12:00 do 14:00 ćwiczenia usprawniające i rehabilitacja
14:30 do 15:30 obiad
15:30 do 16:00 odpoczynek i przygotowanie podopiecznych do powrotu do miejsca zamieszkania
16:00 do 17:00 transport podopiecznych z Domu Dziennego Pobytu do miejsca zamieszkania.
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Prawo w pigułce: zasady poruszania się rowerem
Skończyły się kwarantannowe obostrzenia w poruszaniu się i nadeszło lato, a
wraz z nim pojawiły się na
ulicach rzesze rowerzystów.
Nie wszyscy jednak korzystają z tych środków komunikacji, w sposób rozważany
i zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Wyposażenie rowerów.
To, w jaki sposób powinien
być wyposażony obowiązkowo każdy pojazd rowerowy
regulują przepisy. Elementami,
które muszą być zamocowane
na stałe i – co ważne - działać
są: przynajmniej jeden hamulec oraz dzwonek. Do tego na
stałe musi być zamontowane
również tylne czerwone światło odblaskowe, o kształcie
innym niż trójkąt. Po zmroku i
przy trudnych warunkach pogodowych obowiązkowo należy również posiadać światło
przednie białe lub żółte oraz,
wspomniane już wyżej, tylne
czerwone. Oba mogą świecić
ciągle lub migająco. Oprócz
wyposażenia obowiązkowego
warto posiadać również kilka
dodatkowych elementów odblaskowych zamontowanych
np. na pedałach czy kołach.
Powinno się również używać,
dla własnego bezpieczeństwa,

kasku oraz kamizelki odblaskowej - zwłaszcza po zmroku.
Trzeba uczulić również na to,
że poza terenem zabudowanym, po zmroku, istnieje prawny obowiązek noszenia, także
przez pieszych, elementów odblaskowych.
Jazda po chodniku. Przepisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym wskazują, że jazda
po chodniku rowerem jest dozwolona tylko w trzech określonych przypadkach:
1. Gdy jedziemy razem
z dzieckiem do lat 10, które
porusza się obok nas swoim
rowerem. Gdy dziecko nie porusza się swoim rowerem a np.
korzystamy z przyczepki czy fotelika to, zgodnie z przepisami,
powinniśmy jechać w ruchu
ulicznym lub drogą rowerową.
2. Nie ma drogi dla rowerów
lub wyznaczonego pasa ruchu,
samochody mogą poruszać się
z prędkością powyżej 50 km/h,
a chodnik ma co najmniej 2
metry szerokości. Wskazane
warunki muszą być spełnione jednocześnie. Sama obecność szerokiego chodnika nie
uprawnia do jazdy po nim, bez
spełnienia równocześnie pozostałych warunków.
3. Warunki atmosferyczne
są na tyle niesprzyjające, że

poruszanie się ulicą byłoby dla
nas niebezpieczne. Jeżeli pogoda jest zła, to przepisy nie
przewidują konieczności łącznego spełnienia innych warunków jak np. szerokości chodnika. Złe warunki atmosferyczne
to z kolei kwestia uznaniowa,
jednak na pewno należy brać
pod uwagę śnieżycę, deszcz,
silny wiatr, gęstą mgłę. Zawsze
też, gdy już jedziemy chodnikiem, musimy pamiętać o tym,
że bezwzględne pierwszeństwo mają na nim piesi.
Jazda po ścieżce rowerowej. Obowiązkowo należy poruszać się drogą dla rowerów,
jeśli znajduje się po stronie
jezdni w kierunku, w którym
się poruszamy. Jeżeli taka droga istnieje, to zgodnie z przepisami należy z niej skorzystać
nawet, jeżeli za 100 czy 200
metrów wrócimy z powrotem
na jezdnię.
Dzieci na rowerze. Nieletni, którzy skończyli 10 lat, a nie
mają jeszcze 18, aby korzystać
z dróg publicznych muszą posiadać kartę rowerową. Dzieci do lat 10 nie mogą same
jeździć rowerem po drogach
publicznych (wliczając w to
chodnik) – muszą zawsze znajdować się pod opieką osoby
dorosłej. Osoby pełnoletnie nie
REKLAMA

Tarcza antykryzysowa
– zmiany we wnioskach
i umowach
W związku ze zmianą przepisów prawa
w zakresie tarczy antykryzysowej zapraszamy
do zapoznania się z nimi na stronie internetowej
www.walbrzych.praca.gov.pl

mają obowiązku posiadania
karty rowerowej ani prawa jazdy by poruszać się rowerem po
drogach publicznych.
Korzystanie z przejścia dla
pieszych. Niezależnie od tego,
czy przepisy drogowe zezwalają nam w danej chwili na jazdę
po chodniku czy nie, cały czas
niedozwolone jest przejeżdżanie rowerem po przejściu
dla pieszych. Żeby pokonać
przejście należy zejść z roweru
i przeprowadzić go przez przejście pieszo. Wyjątkiem są przejścia rowerowo-piesze, gdy na
przejściu znajduje się pas dla
rowerów, będący częścią drogi
rowerowej.
Jazda w grupie. Czym byłaby jazda na rowerze, gdybyśmy czasem nie wybrali się
na wspólną jazdę w większej
grupie? Podstawowe zasady
takiej jazdy również uregulowane są w przepisach. Jadąc
w grupie powinniśmy jechać
gęsiego. Przepisy dopuszczają jazdę obok siebie pod wa-

runkiem, że jazda
nie utrudnia ruchu
innym pojazdom.
Przy większych grupach należy pamiętać o tym, by liczba
pojazdów jadących
w zorganizowanej
kolumnie rowerów
jednośladowych,
nie przekraczała 15,
a odległości między
jadącymi
kolumnami rowerzystów
nie były mniejsze
niż 200 m. Jazda
w kolumnie nie
zwalnia
oczywiście kierującego od
przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu
drogowego.
Odpowiedzialność
za
łamanie przepisów. Nie zastosowanie się do obowiązujących przepisów stanowi
wykroczenie. W zależności od
tego, jakiego rodzaju wykroczenie popełnimy korzystając z

roweru, grozi nam mandat karny w wysokości od 50 do 500
zł. Pamiętajmy również, że pod
żadnym pozorem nie należy
korzystać z roweru po spożyciu
alkoholu!
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA
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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.

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
zawiadamia, że w okresie od 01.07.2020 r.
do dnia 24.07.2020 r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
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.

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie

wywieszony

wykaz

nr

3/2020

dot. bezpłatnego użyczenia lokalu użytkowego.

Cena: 420 tys. zł. • Tel. 600 496 707

Okiem psychologa: w sieci relacji
Marek
Gawroń

Lubię patrzeć na ludzi. Najlepiej, gdy tego nie widzą. To
trochę tak, jakbym przez dziurkę od klucza podpatrywał inne
światy. Dostrzegam wprawdzie zaledwie strzępy, fragmenty, nie zawsze wyraźne,
ale to mi wystarcza do snucia
opowieści.
Przyszli razem: młodzi,
piękni. Usiedli przy pierwszym
wolnym stoliku, kilka metrów
ode mnie. Usiedli obok siebie. Trudno wówczas spojrzeć sobie w oczy. Ale może
o to właśnie chodzi? Niby być
razem. W końcu nic sobie nie
obiecywali. Żadne potem, żadne „i żyli długo i szczęśliwie”.
Pospieszny rzut oka na menu
i już wiedzą. Ona wie i on wie
na co mają ochotę. Nie uzgadniali ze sobą. Nie ma potrzeby.
Jeszcze tylko karta win, przelotne spojrzenie, znak ,że są
jeszcze ze sobą. I sięgają po
komórki, po czym natychmiast
zapadają się w swoich wirtualnych światach. I pozostają w
nich dopóty, dopóki drobna,
ciemnowłosa, zmęczona pracą
i życiem kelnerka nie poda zamówionych dań. Zjedli, zapłacili i wyszli w ciemność. Jeszcze raz udało im się oszukać
chwilę, wymknąć obecności.
Podobne sceny mają miejsce na co dzień w niemal każdym zakątku świata (zwłaszcza
naszego zachodniego), a ich
aktorami są zazwyczaj ludzie
młodzi. W zasadzie nikogo

to już nie dziwi, choć jeszcze
na początku XXI wieku ludzie
częściej reagowali irytacją,
gdy ktoś przy nich wyciągał
swoją komórkę (w 2006 roku
w języku angielskim pojawiło
się nawet nowe pojęcie, które miało precyzyjnie określać
owo uczucie irytacji- „pizzled”
- będące połączeniem słów
puzzled - zaskoczony i pissed - wkurzony). Dziś takie
zachowania są niemal normą
i stają się nowym modelem
kontaktów społecznych, który uwzględnia i sankcjonuje
obecność w bezpośrednich
wzajemnych relacjach ludzi
sieci wirtualnej. W ten sposób
to, co dzieje się tu i teraz, jest
niejako poszerzone o relacje
utrzymywane w tym samym
czasie w rzeczywistości wirtualnej. Kontakt of-line ze znajomym staje się częścią prowadzonych symultanicznie wielu
kontaktów on-line. Taka sytuacja musi skutkować rozproszeniem uwagi i osłabieniem
bezpośrednich więzi z drugim
człowiekiem.
Pytania o przyczyny tego
zjawiska kierują naszą uwagę
na kilka kwestii. Pierwsza z
nich wiąże się ze współczesnym modelem sieci. Z.Baumann zauważa, że model sieci
- współczesny model społeczności - zepchnął na margines
wszelkie formy fizycznego
współżycia, obecności tu i teraz. Siec jest elastyczna, mobilna, można ją zabrać ze sobą w
dowolne miejsce. Daje poczucie kontroli - zawsze można w
dowolnej chwili wejść w sieć
i równie szybko i bezboleśnie
z niej wyjść. Relacje twarzą w
twarz budzą emocje, angażują, a ich zrywanie, kiedy rela-

cja staje się z jakiś powodów
niewygodna, nie jest sprawą
prostą. Obowiązują nas wszak
niepisane reguły regulujące
takie kontakty, jak choćby zasady grzeczności, aprobaty,
zgodności czy ciekawości. Nie
można po prostu, bez choćby
emocjonalnych konsekwencji
przerwać nagle rozmowę z
kimś, odwrócić się na pięcie i
bez sensownego wyjaśnienia
swojej decyzji udać się w swoją stronę. W sieci jest to znacznie łatwiejsze. Dzięki temu
unikamy
nieprzyjemnych
emocji. Możemy też z chwili
na chwilę zmienić kontekst na
taki, który nam bardziej odpowiada, przenieść się do innej
rzeczywistości. Tak zazwyczaj
funkcjonują dziś młodzi ludzie na co dzień, zamknięci
w swoich domach i światach
wirtualnych, którymi można
w dowolny sposób i z bezpiecznego dystansu sterować,
ograniczając przy tym do minimum swoje zaangażowanie
oraz poświęcając im tyle uwagi, ile są gotowi na nie przeznaczyć. Bezpieczniej jest się
schronić w sieci- wirtualnym
świecie złudnego porządku,
tymczasowości i lekkości.
Ucieczka od bezpośrednich, pełnych napięć i niedomówień doświadczeń nie
jest czymś zupełnie nowym.
Znacznie wcześniej pisał o
tym Ernst Bloch: „Znużeni
tym trudniej spostrzegamy
co się dzieje. Przekonała się o
tym pewna dziewczyna, gdy
wyszła powitać dawno nie
widzianego kochanka. W drodze powrotnej odebrała jego
spóźniony list. Zaczęła czytać,
nie troszcząc się o ukochanego - to co, napisał ,było dla niej

ważniejsze niż to co właśnie
mówił. Ponieważ nie umiała sprostać bezpośredniości,
uciekła w miłość uprzedmiotowioną w liście. Uciekła przed
przeżyciem jako takim, będąc w samym jego centrum i
schroniła się w zewnętrzności,
w czymś gotowym”. Łatwiej
jest przeżywać np. miłość w
wyobraźni, mając kontrolę nad
jej treściami. Badania pokazują, że miłość na odległość jest
bardziej stabilna niż ta oparta
na bezpośrednim obcowaniu
z partnerem. Okazuje się, że
związki na odległość sprzyjają
idealizacji partnera oraz redukują ryzyko rozczarowania.
Uruchamiają grę wyobraźni i w ten sposób rozwijają i
uszczegóławiają miłosną opowieść. Bezpośredni kontakt
z drugim człowiekiem uruchamia cały szereg procesów
umysłowych, nad którymi nie
mamy kontroli, co może budzić nasz niepokój. Spotkanie
twarzą w twarz koryguje nasze
oczekiwania nie zawsze tak,
jakbyśmy sobie tego życzyli.
Potencjalny obraz kochanka
czy kochanki widziany oczami
wyobraźni, zniekształcony poprzez idealizację jest zwykle
rozbieżny z tym, jaki on - ona
jest w rzeczywistości. Czyżby
więc oddalenie stało się dziś
sposobem na radzenie sobie
z ciężarem relacyjnej obecności i paradoksalną strategią na
utrzymanie związków?
Zgromadzone dane sugerują, że tradycyjne formy
zaangażowania uległy współcześnie przemianie. Związki,
dawniej często do grobowej
deski, dziś przyjmują formę
krótkoterminowych kontraktów, które można zerwać w

każdej chwili, kiedy któraś ze
stron czuje, że osłabł miłosny
żar i uczucie powoli wygasa.
Związki stają się kruche, obliczone na chwile i to tylko te
przyjemne. Kiedy robi się nudno albo pojawiają się problemy, nie ma żadnych wewnętrznych barier, by je zerwać. Nie
nawołuje się już dziś do tego,
aby w związkach próbować
się dopasować, zaakceptować
kompromisy lecz aby się świadomie odgradzać, zachować
odpowiedni dystans, zostawić furtkę bezpieczeństwa w
postaci
natychmiastowego
zerwania więzi w razie zbyt
złożonych problemów. Z.Bauman zauważa, że traktujemy
zawiązywanie i zrywanie więzi
międzyludzkich jako akty moralnie obojętne oraz neutralne
i a priori zwalniamy siebie oraz
innych z odpowiedzialności za
skutki owych aktów. Przestaliśmy postrzegać nasze życie w
kontekście zobowiązań wobec
czegokolwiek, co nie dotyczy
bezpośrednio nas samych.
Obserwujemy przy tym, rosnący lęk przed zaangażowaniem w relacje, wynikający z
przekonania (współczesnej indywidualistycznej opowieści),
że angażując się tracimy osobistą wolność, ograniczamy
własne ambicje i krąg potencjalnych możliwości być może
znacznie bardziej satysfakcjonujących relacji. Brak zaangażowania nie jest przy tym taktowany jako przejaw niechęci
do budowania bliskich relacji,
lecz jako pewna racjonalna
strategia regulacji i kontroli
związków zgodnie z własnymi
celami i priorytetami. Dlatego
częściej mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której ludzie

pozostają w płytkich i tymczasowych relacjach z dziesiątkami znajomych (także tych na
FB - te zresztą można zerwać
w każdej chwili bez żadnych
konsekwencji emocjonalnych
i społecznych) niż z sytuacją
bycia głęboko zaangażowanym w jedną lub dwie ważne
relacje (pomijając członków
najbliższej rodziny).
Zmiany w modelach społecznych i opowieściach relacyjnych to tylko jeden z
powodów oddalenia, redukcji zaangażowania w bliskie
związki, które pogłębia naszą
samotność. Nie bez znaczenia jest także wpływ urządzeń
cyfrowych, w tym przede
wszystkim będących stale pod
ręką smartfonów, na poziom
uwagi w relacjach z innymi.
Korzystanie w czasie spotkań towarzyskich i rozmów
z telefonów, które - jak już
wspomniałem - nikogo już nie
bulwersuje, skutkuje zubożeniem uwagi. Jak wnika z wielu
analiz, tzw. wielozadaniowość
(wykonywanie rożnych zadań w tym samym czasie - np.
jednoczesne pisanie maila,
słuchanie muzyki, czat ze znajomym lub przeglądanie FB)
znacząco pogłębia deficyty
uwagi. Wiemy, że uwaga ma
charakter zasobowy i jest tzw.
wąskim gardłem w procesach
percepcji, poznania i uczenia
się i przeżywania uczuć. Oznacza to, że nie sposób skupić się
jednocześnie na wielu zadaniach, nie tracąc przy tym ich
szczegółowości, wyrazistości,
a w przypadku uczuć także intensywności. Jeśli piszesz i odczytujesz sms-a twój obecny
kontakt z innymi ludźmi jest
mocno zubożony, a ty jesteś
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mniej zaangażowany w bieżącą sytuację, nie dostrzegając
np. wielu istotnych sygnałów niewerbalnych, które są
kontekstem dla lepszego rozumienia innych ludzi ich nastrojów, przeżywanych emocji
i postaw. Bezpośrednia relacja
i komunikacja z drugim człowiekiem pochłania ogromne
zasoby uwagi i to niezależnie
od naszej woli. Każda dodatkowa informacja staje się nad-

miarem spłycającym uwagę,
także ta, która płynie wprost
z naszym myśli. Z moich własnych obserwacji i przeprowadzonych na ten temat rozmów ze studentami (badania
nie opublikowane) wynika,
że uczucie niepokoju i pobudzenie towarzyszące często
rozmowom z innymi wynika z
nieodpartej chęci sięgnięcia po
telefon po to, by np. sprawdzić
FB, Instagram lub odpisać na

sms, którego nadejście oznajmił właśnie sygnał w komórce
Jak twierdzą badani, ten przymus rozprasza ich koncentrację uwagi na tym, co dzieje się
aktualnie i często sprawia, że
spotkania z innymi stają się
powierzchowne i ostatecznie
niesatysfakcjonujące.
Scena opisana na wstępie
miała miejsce kilka miesięcy
temu. Z perspektywy omówionych wyżej (zasygnalizo-

wanych tylko) badań i analiz
rodzi się pytanie: czy ta młoda para ma szansę na trwały
i szczęśliwy związek? Czy ich
miłosna opowieść toczy się
dalej, czy może ów widoczny w ich relacji dystans doprowadził ostatecznie do jej
zakończenia? Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że
współczesne modele relacji i
kontaktów społecznych oraz
wynikające z nich codzienne
REKLAMA

praktyki oddalają nas od siebie coraz bardziej, pogłębiając
samotność i poczucie izolacji
oraz doprowadzając do rosnącej nietrwałości bliskich związków. Dobra wiadomość jest
taka, że zawsze możemy zmienić nasze opowieści. Może to
jest ten czas?
P.S. Dla pogłębienia refleksji polecam uwadze film dokumentalny pt. „Szwedzka teoria
miłości”.

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

Strażnicy z Wałbrzycha
ściągali banery wyborcze
Dzień przed pierwszą turą
wyborów prezydenta RP
opinię publiczną rozgrzała
informacja dotycząca usuwania banerów kandydatów na
ten urząd przez Straż Miejską
w Wałbrzychu. Radny Rady
Miejskiej Wałbrzycha Jerzy
Langer z PiS, który jest w
komitecie poparcia urzędującej głowy państwa, uważa
te działania za nielegalne.
Innego zdania jest rzecznik
prezydenta Wałbrzycha.
- Tajniacy że Staży Miejskiej (?) w Wałbrzychu ściągają podczas ciszy wyborczej
banery Prezydenta A. Dudy.
Złapana na gorącym uczynku
ekipa zrywająca banery PAD
nie potrafiła wytłumaczyć
dlaczego to robią, na czyje
zlecenie, czy są pracownikami
jakiejś instrukcji. W momencie
gdy próbowałem zrobić zdjęcia starali się mi to uniemożliwić. W samochodzie mieli
kilkadziesiąt banerów. Udało
mi się zrobić kilka fotek zanim
zdołali zbiec. Napotkałem ich
jeszcze w innym miejscu, zaplanowali zerwane banery i
uciekli. Zgłosiłem tą „akcję”
na Policję, która zabezpieczyła
monitoring i ustaliła, że samochód należy do wałbrzyskiej
Straży Miejskiej. Sprawa jest
rozwojowa – informował w
sobotni wieczór, 27 czerwca
2020, Jerzy Langer – radny
Rady Miejskiej Wałbrzycha z
klubu Prawa i Sprawiedliwości
(pisownia oryginalna).
Informacja, lotem błyskawicy, obiegła ogólnopolskie
środki masowego przekazu.
Wiadomość o tym zdarzeniu
przekazał, za pośrednictwem
mediów społecznościowych,
Maciej Wąsik - sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
- W dniu 15 czerwca 2020
r. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28
czerwca 2020 r., Urząd Miejski
w Wałbrzychu wystosował
informację dla Komitetów

Wyborczych i Kandydatów
dotyczącą wskazania miejsc
przeznaczonych do umieszczania materiałów wyborczych. W
informacji tej poinformowano
sztaby, że na terenie Miasta
Wałbrzycha zostały wytypowane miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów
i banerów wyborczych przez
zarejestrowane Komitety Wyborcze. Ponadto Urząd Miejski
w Wałbrzychu, poinformował
sztaby, że w niewymienionych
w wykazie miejscach na terenie miasta, umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu
zgody właściciela lub zarządcy
nieruchomości, obiektu albo
urządzenia. Wszystkie Komitety Wyborcze oraz Kandydaci
zobowiązani są do umieszczania materiałów wyborczych
we wskazanych miejscach.
Urząd Miejski w Wałbrzych
stanowczo nie wyraża zgody
na umieszczanie materiałów
wyborczych na mieniu gminnym, innym niż wskazanym
w wykazie (m.in.: fasady budynków, bramy, ogrodzenia,
barierki). Zgodnie z Kodeksem
Wyborczym: Art. 110. § 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty
i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi
albo bezpieczeństwu mienia
bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wszystkie interwencje wałbrzyskiej Straży
Miejskiej są dokumentowane
fotograficznie, a materiały Komitetów Wyborczych są usuwane w sposób nie powodujący ich zniszczenia. Komitety
Wyborcze są informowane o
możliwości odebrania materiałów wyborczych z siedziby
Straży Miejskiej. W ostatnich
dniach SM usuwała banery
wyborcze będące własnością
3 komitetów: Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy i
Krzysztofa Bosaka – wyjaśnia
Edward Szewczak, Rzecznik
Prasowy Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu.
(RED)
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Wymień piec z dotacją
Mieszkańcy gmin: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Mieroszów, Świebodzice, Walim
oraz Wałbrzycha do 30 września 2020 r. mogą składać
wnioski o dofinansowanie
wymiany źródeł ogrzewania.
O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Gmina Miasto Świdnica, działająca jako lider w partnerstwie
z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, w trybie konkursu ogłosiła nabór wniosków
o udzielenie grantów dla mieszkańców w ramach projektu pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej” dofinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 (RPO WD 2014-2020), Osi
priorytetowej 3 „Gospodarka
niskoemisyjna”, Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Przedsięwzięcie
realizowane będzie w latach
2020-2022 na terenie gmin:
Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca,
Jaworzyna Śląska, Marcinowice,
Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska
Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto
Wałbrzych, Żarów. Projekt zakłada zmodernizowanie łącznie
minimum 637 źródeł ciepła, co
powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w

wysokości 11,13 ton. Osobami
uprawnionymi do skorzystania
z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami
domów jednorodzinnych lub
mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań,
których właścicielami są osoby
fizyczne). Mieszkańcy gmin objętych projektem, którzy chcą
uzyskać dofinansowanie, powinni kontaktować się z urzędami miast lub gmin, w których
mieszkają. Uzyskają tam informacje dotyczące naboru i pomoc w zakresie przygotowania
dokumentacji niezbędnej do
aplikowania o wsparcie. Formularze wniosków są do pobrania
na stronie internetowej www.
wymianakotlow.pl.
(RED)

Nie tylko dla najmłodszych
W piątek odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw
przy Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
w
Starych Bogaczowicach. A 2
lipca rusza kino plenerowe.
- W tym roku, na zakończenie roku szkolnego, na wszystkich czekała niespodzianka.
Nowe atrakcje dla najmłodszych, czyli ścieżka sensoryczna, która stymuluje zmysły
oraz nowe urządzenia, które
usprawniają zdolności dzieci.
W otwarciu wzięło udział wiele
pociech wraz z rodzicami. Czekały na nie animacje i zabawy
z Kamayu Art, nagrody i upominki. Przeplatanki, cymbałki,
labirynty i wiele innych będą
dostępne codziennie od poniedziałku do niedzieli. Prosimy o
zachowanie rozsądku i zasad

higieny związanych z pandemią korona wirusa – mówi Ilona Bujalska, dyrektor .
Budowę ścieżki sensorycznej - edukacji dla najmłodszych

sfinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla operacji
realizowanych w ramach projektu grantowego.
- To nie koniec atrakcji, które czekają na mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice w te
wakacje. Zapraszamy również
na Kino Open Air, które startuje już 2 lipca o godz. 21.30 na
stadionie w Starych Bogaczowicach z wybitnym oscarowym
musicalem La La Land. Kolejne
projekcje zostały zaplanowane
na 17 i 30 lipca i 18 sierpnia –
dodaje Ilona Bujalska.
(IL)
REKLAMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki
nr 317/2 o powierzchni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest
symbolem PsIV, PsV, Bp. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087531/3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł.
Wadium: 9.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki
nr 390/3 o powierzchni 0,1916 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona
jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00019167/3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł.
Wadium: 5.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki
nr 154 o powierzchni 0,9390 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest
symbolem RIVb, ŁIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00076377/5.
Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł.
Wadium: 2.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej wyłączone z zabudowy.
4. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki
nr 156/1 o powierzchni 0,5209ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest
symbolem RIVb, ŁIV, ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078935/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł.

Wadium: 1.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej wyłączone z zabudowy.
5. Nieruchomość zabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 35/3
o powierzchni 0,18 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem
B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga
wieczysta nr SW1W/00080822/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 58.100,00 zł.
Wadium: 5.810,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu
Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu
Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670
najpóźniej do dnia 12.08.2020 r. Za datę wpływu wadium uznaje się datę jego
wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz
przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach
w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń
w Jabłowie i Gostkowie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/).
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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/

Był sobie piłkarz
Rozmowa z Antonim Bugajskim, dziennikarzem „Przeglądu
Sportowego” i autorem książki „Był sobie piłkarz”.
Jak narodził się pomysł na
książkę „Był sobie piłkarz”?
Antoni Bugajski: - Najpierw
był pomysł stałej rubryki w
„Przeglądzie Sportowym”, a
konkretnie w historycznym
dodatku do gazety, który
ukazuje się w czwartki. Kiedy
kierownictwo gazety zleciło mi pisanie tekstów na tę
stronę, zapaliły mi się oczy,
bo pochylanie sie nad sylwetkami piłkarskich bohaterów z
dawnych czasów jest wyjątkowo wdzięcznym zadaniem
dla dziennikarza, którego
fascynuje historia sportu. Założyłem sobie, że do każdego
piłkarza będę chciał dotrzeć,
oczywiście jeśli to możliwe,
bo sięgam również po ludzi,
którzy byli gwiazdami naszego futbolu w okresie międzywojennym. A jeśli kontakt
nie jest możliwy, to szukam
kogoś, kto o danym piłkarzu
potrafi ciekawie opowiedzieć, sięgam po materiały
źródłowe. Na tej podstawie
staram się stworzyć portret
bohatera pod jakimś kątem,
w jakimś fragmentarycznym
ujęciu. Oczywiście jest tu
dużo subiektywnego spojrzenia, ale to właśnie staje się
atutem. Nie chodzi przecież
o tworzenie leksykonu czy
notek nadających się do encyklopedii. Te historie muszą
tętnić życiem. Pomysł książki
był pochodną tamtego gazetowego projektu. Coraz bardziej nabierał realnego kształtu, kiedy okazywało się, że

czytelników interesują takie
ludzkie, piłkarskie historie, w
których chodzi o coś znacznie
więcej niż tylko o piłkę.
Czym kierowałeś się przy
doborze tych, a nie innych
osób?
- Odpowiem banalnie, ale
w stu procentach zgodnie z
prawdą - zależało mi, aby biografie tych piłkarzy były ciekawe. To pojemne określenie,
lecz każdy dobrze rozumie, o
co mi chodzi. Tu nie może być
przynudzania. Jasne, historia
każdego człowieka, a więc i
piłkarza, warta jest opowiedzenia, no ale niektóre historie
są ciekawsze. Priorytetem byli
dawni reprezentanci kraju, ale
wolę przeczytać o przygodach
piłkarza, który nigdy w kadrze
narodowej nie zagrał, ale za
to w latach 80. czmychnął z
Polski i bez trudu zaistniał w
niemieckiej Bundeslidze, potem we francuskiej Ligue 1,
a na koniec jeszcze zagrał w
reprezentacji „Reszty świata”
z okazji 60. urodzin Lwa Jaszyna. „Niezwykłe historie zawodników nie tylko z pierwszych
stron gazet” - podtytuł książki
określa kryterium wyboru piłkarzy. No i muszę podkreślić
- wybór był niezwykle bogaty
i trudny.
Dlaczego nie ma w tej książce
żadnego piłkarza z Wałbrzycha?
- W książce jest 40 piłkarzy i
rzeczywiście żadnego, który

byłby symbolem wałbrzyskiego Górnika albo Zagłębia z
czasów ich świetności. Jest za
to cała armia piłkarzy, których
starsi kibica z Wałbrzycha i
okolic doskonale znają, bo
przyjeżdżali tutaj na ligowe i
pucharowe mecze.
Z Wałbrzychem było związanych wielu innych znanych
piłkarzy, także tych z pierwszej reprezentacji Polski jak:
Marian Szeja, Henryk Kempny, Włodzimierz Ciołek, Tadeusz Dolny, Jerzy Wyrobek,
Tadeusz Pawłowski…
- Można by tę listę reprezentantów Polski z wałbrzyską
przeszłością ciągnąć znacznie
dłużej i wymieniać Joachima Stachułę, Włodzimierza
Śpiewaka, Zygmunta Garłowskiego, Józefa Kwiatkowskiego, Tadeusza Nowaka, Jana
Sobola, Roberta Warzychę,

Janusza Górę, Adama Matyska, Piotra Włodarczyka. A
i to jeszcze nie wszyscy. Fantastycznym piłkarzem wałbrzyskiego Górnika był Marek
Pięta. On akurat w kadrze narodowej nigdy nie zagrał, lecz
z Wałbrzycha przeniósł się
do Widzewa Łódź, z którym
odnosił fantastyczne sukcesy
w europejskich rozgrywkach,
eliminując m.in. Juventus
Turyn w Pucharze UEFA. Nieżyjący już dzisiaj Pięta był
wtedy jednym z najlepszych
piłkarzy, procentowało staranne wałbrzyskie szkolenie.
Tak, zgadzam się, jeśli chodzi
o Wałbrzych, to miałem spośród kogo wybierać. I nawet
wybrałem, tylko że... Włodzimierz Ciołek nie chciał porozmawiać.
Dlaczego Włodzimierz Ciołek
odmówił?
- No właśnie do końca nie
wiem, bo kontaktowałem
się z nim za pośrednictwem
wspólnego znajomego. Odpowiedział, że nie jest zainteresowany rozmowę. Nie i
koniec. Rozumiem, że miał
swoje powody, choć trudno
mi się z tym pogodzić. Tym
bardziej że dawniej, jeszcze w
latach 90., rozmawiał bardzo
chętnie. Żaden inny piłkarz z
przeszłością w wałbrzyskim
klubie nie ma tak pięknej
karty jak Włodzimierz Ciołek.
Jest przecież medalistą mundialu, na którym strzelił gola.
No i był autentyczną gwiazdą
Górnika. Fantastyczny piłkarz.
Jego piłkarski życiorys zasługuje na miejsce w niejednej
książce.

Z regionem wałbrzyskim jest
związany jeden z bohaterów
książki: Ryszard Komornicki,
który rozpoczynał karierę w
Krysztale Stronie Śląskie.
- Tak! I to jest niezwykle
barwna postać. Czterokrotny mistrz Polski z Górnikiem
Zabrze i uczestnik meksykańskiego mundialu uroczo
opowiada, w jakich okolicznościach trafił do Kryształu
spod Ścinawy koło Lubina,
skąd pochodził. Zresztą sam
posłuchaj: „Po podstawówce, zresztą tej samej, do
której kilka lat później chodził inny reprezentant Polski Andrzej Rudy, wybrałem
szkołę w Stroniu Śląskim.
Tylko dlatego, że znalazłem
gdzieś w krzakach gazetę,
nie wnikam, do jakich celów
tam przyniesionej, w której
była tabela okręgówki z nazwą klubu Kryształ Stronie
Śląskie. Tak ładnie mi to zabrzmiało, że postanowiłem
tam grać w piłkę, a przy
okazji uczyć się w przyzakładowej szkole. Specjalność:
zdobnik szkła kryształowe-

go. Oznajmiłem rodzicom,
że chcę jechać do Stronia
Śląskiego. Zdecydowałem
się żyć w małym miasteczku,
bo urzekła mnie nazwa klubu. O niczym innym nie miałem pojęcia”. Tak opowiada
Komornicki. A to tylko początek jego historii opisanej
w książce.
Czy będzie kolejny tom „Był
sobie piłkarz”?
- Wszystko zależy od czytelników. Jeśli się książka się
spodoba, pojawi się zapotrzebowanie na kontynuację,
z pewnością tak się stanie.
Czy znajdzie się w nim piłkarz
związany z Wałbrzychem i/
lub regionem wałbrzyskim?
- Konkretne pytanie, a więc
konkretna odpowiedź: obiecuję, że w ewentualnej kontynuacji na pewno będą piłkarze związani z Wałbrzychem.
Co najmniej dwóch, bo powinno być sprawiedliwie:
jeden z Górnika i jeden z Zagłębia!
Rozmawiał Robert Radczak
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REKLAMA

KREDYTY

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)

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Do Głuszycy
na basen
Zapraszamy do korzystania
z krytej pływalni Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr
3 w Głuszycy w okresie wakacyjnym. Od 01.07.2020 r. do
31.07.2020 r. Delfinek w poniedziałki i wtorki będzie nieczynny, a w pozostałe dni będzie
czynny od godziny 12.00 do
20.00.

TANIE

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TEL. 530 321 330
Tartak Urbaniak oferuje:

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

Pożegnanie
ósmoklasistów

- Zapraszamy na wakacyjne
rodzinne wycieczki z przewodnikiem, który oprowadzi
Państwa po nowych atrakcjach
turystycznych Gminy Walim –
zachęca Adam Hausman, wójt
Gminy Walim. - Nie zabraknie też
historii o jeziorze Bystrzyckim,
legend z Gór Sowich i ciekawostek przyrodniczych. Startujemy
już od 4 lipca, a potem w każdą
sobotę wakacji. Zbiórka na placu
przed Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego „Akwarium” w
Zagórzu Śląskim o godz. 11.00.
Czekają na Was niezapomniane
chwile! Zapraszamy!
(AM)

- Pamiętajcie, że jesteście z Gminy Walim. Kształćcie się, ale potem wracajcie
do nas, bo jesteście nam
tu potrzebni – tymi słowy
Wójt Gminy Walim Adam
Hausman pożegnał uczniów
ósmych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu i
w Jugowicach.
Młodzi absolwenci, w maseczkach i przy zachowaniu
dystansu społecznego, pożegnali mury swoich szkół. I choć
nie było uścisków, przytulań,
jak coroczna tradycja nakazuje,
to uroczystość w obu szkołach
odbyła się w przyjaznej atmosferze. Oczywiście, najważ-

(AM)

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

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

Kasa dla strażaków

Z pasją działają
lokalnie

niejszym momentem uroczystości, było rozdanie nagród,
wyróżnień oraz świadectw. Jak
co roku, wielu uczniów pracowało intensywnie i zasłużyło na
pochwałę. Były też nagrody za
100% frekwencję.
W trakcie uroczystości pożegnano również pracowników szkół odchodzących na
emeryturę. W Walimiu pożegnano Marię Starzyńską, która
od 41 lat gotowała w szkolnej
stołówce, a w Jugowicach na
emeryturę odeszła Jolanta Skibińska, która przez 40 lat wychowywała kolejne pokolenia
młodzieży.

DOMOFONY
MONITORING

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

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

(MC)

Wycieczki
z przewodnikiem

- 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

PRZYSTĘPNE CENY.

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

Okna LUCH

W Gminie Czarny Bór rozpoczęła się realizacja projektu
grantowego ”Gadanie na śniadanie, czyli czarnoborska, facebookowa tv śniadaniowa”.
Symboliczny czek na realizację
zadania w siedzibie LGD Kwiat
Lnu odebrała Katarzyna Bernaś
- dyrektor Biblioteki + Centrum
Kultury. Projekt dofinansowany
jest z programu „Działaj Lokalnie” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodki Działaj
Lokalnie. - Działania realizowane
będą w sieci w formie krótkich
audycji o różnorodnej tematyce
od warsztatów kulinarnych, poprzez plastyczne, przyrodnicze
aż do prezentacji lokalnych zespołów. Będzie można zobaczyć
Grzędowianki, Radość, jak powstają wieńce dożynkowe, jak
lepione są czarnoborskie pierogi. Projekt realizuje grupa nieformalna, na czele której stoją: Ewa
Czaplicka -prezes Stowarzyszenia Atrakcyjni, Bolesław Kalisz Sołtys Czarnego Boru oraz Ola
Kurnyta - studentka ekonomii,
przedstawicielka młodego pokolenia – wyjaśnia Katarzyna
Bernaś.
(KB)

Gmina Mieroszów dostała
28 tys. zł na dofinansowanie
zakupu sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku.
- Dotarły do nas bardzo dobre informacje z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. W ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych
Ochotnicza Straż Pożarna Mie-

roszów pozyskała 20 000 zł na
zakup specjalistycznych ubrań
i hełmów, a OSP Sokołowsko
kupi sprzęt do łączności także za kwotę 20 000 zł. Dotacja
wyniesie 28 000 zł, a wkład
Gminy Mieroszów 12 000 zł.
Zakupy podniosą jakość pracy
naszych służb, a za przygotowanie dokumentacji dziękuję
pani sekretarz Ewie Kisztelińskiej – mówi Andrzej Lipiński,
burmistrz Mieroszowa.
(RED)

Mobilna gra miejska
Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju weszła w
konsorcjum z Good Games.
- Będziemy dla Was tworzyć
interaktywne gry mobilne oraz
quizy w aplikacji Action Track.
Rozmowy na temat wykorzystania nowoczesnych technologii
do stworzenia współczesnej
wersji „podchodów” toczyły się
już w roku ubiegłym. Cieszymy
się, że realizacja pomysłu stała
się faktem! Grę miejską można
wykorzystywać na wiele sposobów, łącząc kulturę i edukację z

zabawą. Kolejne zadania i zagadki prowadzą gracza lub całą jego
drużynę pomiędzy wybranymi
lokalizacjami. Część każdej gry
mogą stanowić elementy architektury miasta, tablice pamiątkowe, pomniki, ciekawe elementy fasad budynków, szyldy, czy
nazwy ulic. Wszystkie te elementy mogą stanowić wskazówkę
do rozwiązania kolejnych zadań
– wyjaśnia Magdalena Klimczak,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego
w Szczawnie-Zdroju.
(RED)
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USŁUGI
(3) Usługi budowlane, płytkowanie, łazienki, tynkowanie itp. Tel.
666 201 604
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(4) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MS-1020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

ul. Palisadowa 2c,

Oferty na stronie:

58-316 Wałbrzych

www. eurodom. walbrzych. pl

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restauracja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2,
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.
MS-4017 Podzamcze, 3 pok. 60m2,
do wprowadzenia, cena 199 tys.
Tel. 883 334 486

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

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2
pokoje parter cena 85tys zł tel do
kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1132
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

MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel.
883 334 481.
MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena
145 tys. Tel. 883 334 486
MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, parter, cena 199 tys. Tel.
883 334 481
MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel.
883 334 481
MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje,
67m2, rozkładowe, parter, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie, do remontu, cena 169 tys. Tel.
883 334 481
MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje,
45m2, 1 piętro, po kapitalnym
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 (Gorce), 38, 5 m2, 2 pokoje, parter, do
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

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
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 – 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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł, (nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- PIASKOWA-GÓRA, na wynajem mieszkanie pow.28 m2, 1pokój, w pełni wyposażone, 3 piętro.
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 3 pokoje, ogrzewanie miejskie, cena: 210 000 zł (nr:2618)
- (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 –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
pow. 50 m2, 3 pokoje, widna kuchnia , garderoba, łazienka z WC,
ogrzewanie na gazowe. CENA: 125
000 zł (nr: 2630) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 7 pokoi, 2 kuchnie,
łazienka, 3 WC , Działka 1218 m 2.
Cena: 550 000 zł, ( nr: 2625)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –MARCISZÓW gmima Dom o
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie,
3 łazienki z WC, , Działka 11 973 m
2. Cena: 375 000 zł, ( nr: 2632)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem
kuchennym łazienka z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 155 000 zł
(nr: 2631) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON- BIAŁY KAMIEŃ, na wynajem
mieszkanie pow.48 m2, 2 pokoje,
kuchnia z wyposażeniem, 1 piętro.
Cena: 1 150 zł + kaucja(nr: 2633) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA, działka rolna o
powierzchni 3 000 m 2 CENA: 65
000 zł (nr: 2627) (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- 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.

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
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Miasto nie zmniejszy
dofinansowania
- Mimo trudnej sytuacji,
w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, utrzymamy w tym roku
finansowanie koszykarskiego Górnika na niezmienionym poziomie – mówi prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej.
- Ta decyzja pozwoli nam
w tym trudnym okresie rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Dzięki niej możemy
rozpocząć budowę zespołu
na nowy sezon i rozmowy ze
sponsorami – dodaje Arkadiusz
Chlebda z Zarządu Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010.
Wiadomo już, że budżet
klubu będzie mniejszy niż rok
temu, ale działacze chcą utrzy-

Polska lepsza od Czech

Balcerowski
wraca
do Górnika!

mać trzon zespołu, którego
budową znów zajmie się trener
Łukasz Grudniewski.
- Chcemy utrzymać około 80 procent graczy, którzy
też deklarują chęć pozostania
w Górniku. Prowadzimy także rozmowy z zawodnikami,
którzy mogą wzmocnić nasze
zespół, ale na szczegóły jest
jeszcze zbyt wcześnie – mówi
szkoleniowiec wałbrzyskiego
pierwszoligowca.
Na razie jedynym koszykarzem, który rozstał się z Górnikiem, jest środkowy Grzegorz
Kulka – od nowego sezonu będzie występował w ekstraklasie
w Legii Warszawa.
(RED)

Marcin Balcerowski - wychowanek koszykarskiego Górnika Wałbrzych – wraca do
macierzystego klubu. W nadchodzącym sezonie czołowy
polski koszykarz na wózku
będzie grał w zespole koszykówki na wózkach Górnik
Toyota Wałbrzych. - W Górniku stawiałem pierwsze kroki
w koszykówce chodzonej i cieszę się, że mogę w tym klubie
zakończyć sportową karierę –
mówi Marcin Balcerowski, który
w dorobku ma tytuły mistrza
Polski, mistrza Niemiec, a z reprezentacją Polski na wózkach
zajmował wysokie lokaty w mistrzostwach Europy i świata, a
także występował na igrzyskach
paraolimpijskich. Marcin jest tegorocznym Ambasadorem Wałbrzycha oraz ojcem Aleksandra
Balcerowskiego, który także jest
wychowankiem koszykarskiego
Górnika Wałbrzych, a od kilku
lat z powiedzeniem gra w hiszpańskim klubie Gran Canaria. W
ubiegłym roku zadebiutował w
reprezentacji Polski seniorów, z
którą wywalczył 8 miejsce w mistrzostwach świata.
(RED)

W pierwszym oficjalnym
meczu od czasu wybuchu
pandemii, reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pokonała Czechy 3:0 (25:14, 25:19,
25:19). W dodatkowym secie
zwyciężył zespół gości 26:24.
Towarzyski mecz siatkarek
w Wałbrzychu był historycznym wydarzeniem - pierwszym
spotkaniem jakiejkolwiek reprezentacji Polski od chwili
wybuchu w naszym kraju pandemii koronawirusa.
- Była trema – powiedziała
po spotkaniu Julia Nowicka,
kapitan reprezentacji Polski. –
Odczuwałam stres, ale był on
taki motywujący, bo przerwa
od grania była bardzo długa.
Każda z nas chciała się jak najlepiej pokazać, bo zgrupowanie
w Szczyrku przepracowałyśmy
bardzo dobrze. Tym bardziej
cieszę się, że dobrze się zaprezentowałyśmy.
Polska – Czechy 3:0 (25:14, 25:19,
25:19, set dodatkowy 24:26)
Polska: Nowicka, Stysiak, Centka, Ziółkowska, Łukasik, Górecka, Stenzel (L) Jagła (L), Świrad, Grabka, Twardowska,
Fedusio.
Czechy: Valkova, Kossanyiova, Trnkova,
Mlejnkova, Orvosova, Purchartova,
Dostalova (L) - Bajusz, Hodanova.

Spotkanie toczyło się pod
kontrolą biało – czerwonych
i tylko w drugiej partii Polki
potrzebowały więcej czasu
na zbudowanie przewagi. Po
trzech setach zespoły rozegrały jeszcze dodatkowy, w którym na parkiecie pojawiły się
siatkarki, które we wcześniejszych odsłonach grały mniej
lub wcale.
- Jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim z przyjęcia, bo w pierwszych trzech
setach oddaliśmy rywalkom
tylko jedną piłkę. Zespół dobrze zaprezentował się także w
bloku i jest to kolejny element
taktyki, nad którym pracujemy.
Generalnie dziewczyny zagrały
bardzo dobrze, popełniły mało

błędów i dlatego grało im się
stosunkowo łatwo w pierwszych trzech setach. Trochę
szkoda tej czwartej, dodatkowej partii, ale z drugiej strony
nie jest łatwo wejść na parkiecie po tym, jak się przez półtorej godziny stoi z boku i przygląda rywalizacji – dodał trener
Polek Jacek Nawrocki.
Na trybunach zabrakło kibiców, ale PZPS zadbał, żeby
nie były one puste. „Siedziały”
na nich tekturowe postacie
ubrane w narodowe barwy, z
wizerunkami kibiców. Drugie
spotkanie tych drużyn zakończyło się po zamknięciu tego
wydania Tygodnika DB 2010
(relacja na db2010.pl).
(RED)
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