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Wyniki wyborów w Wałbrzychu
i okolicznych gminach

ul. Andersa 146, Wałbrzych

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

Parzący barszcz
znów straszy
Na pograniczu gmin: Wałbrzych, Jedlina-Zdrój i Walim
oraz w innych miejscach powiatu wałbrzyskiego znów
pojawił się barszcz Sosnowskiego. Roślina przyciąga
uwagę swoim wyglądem, ale
jest trująca i wywołuje poważne oparzenia.
Jadąc drogą z wałbrzyskiej
dzielnicy Rusinowa w kierunku
Olszyńca, parzący barszcz można spotkać nie tylko na okolicznych polach, ale także nieopodal jezdni. Występuje także w
innych rejonach, choć od wielu
lat jest konsekwentnie tępiony.
Roślina ta należy do selerowatych i do Polski trafiła z Kaukazu. Jej wysokość wynosi od 1
do nawet 4 metrów. Liście ma
pierzastodzielne, składające się
z dość szerokich i przeważnie
tępo zakończonych odcinków.
Dolne liście są trójkątne, z podzieloną blaszką. Po roztarciu
wydzielają zapach kumaryny.
Jego kwiaty są zebrane w gęsty
i bardzo duży baldach. Kielich
jest pięcioząbkowy, a korona
ma 5 białych płatków i jeden
słupek.
Najlepiej unikać kontaktu z
tą rośliną, bo ma ona działanie
toksyczne i alergizujące. Włoski
na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję, która zawiera furokumaryny. Te szkodliwe właściwości ujawniają
się w wysokich temperaturach
i przy dużej wilgotności powietrza. U zwierząt powoduje
podrażnienie przewodu pokarmowego, biegunkę, nudności i
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krwotoki wewnętrzne. U ludzi
- zapalenie skóry (fotodermatozę), powstawanie pęcherzy,
zapalenie spojówek. Uczulenie
skóry podobne jest do oparzenia, w wyniku którego powstają trudno gojące się rany.
Barszcz Sosnowskiego został do nas sprowadzony jako
roślina uprawna: użytkowana
jako pasza do karmienia bydła. Do Polski trafił w latach 50
XX wieku, jako dar radzieckich
uczonych z Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin
w Leningradzie. W latach 70
zaczęto go uprawiać jako roślinę paszową na skalę przemysłową w Małopolsce. Jego
uprawa szybko wymknęła się
spod kontroli i rozprzestrzenił
się samorzutnie w niektórych
regionach Polski. Według Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie, był uprawiany w ogrodach
botanicznych (m.in. w 1958 r.
w Ogrodzie Roślin Leczniczych
Akademii Medycznej we Wrocławiu) i rozprzestrzenił się
samorzutnie. Po raz pierwszy
odnotowano jego występowanie we florze Polski w Pradolinie
Wrocławskiej w drugiej połowie
XX w. Barszcz Sosnowskiego
wywiera niekorzystny wpływ na
gatunki rodzime. Z tego względu nie powinien być uprawiany
na obszarach chronionych, a
istniejące tam jego stanowiska
powinny być niszczone mechanicznie (wykopywanie lub
koszenie przed okresem kwitnienia) i chemicznie.
(RED)

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenta RP. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej,
urzędująca głowa państwa
(dane z 27231 obwodów
głosowania - 100%) uzyskała 10 440 648 głosów, czyli
51,03%, a Rafał Trzaskowski 10 018 263 głosów, czyli 48,97% (różnica głosów:
422 385). W wyborach wzięło
udział 68,18% uprawnionych
do głosowania. W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim
zdecydowane
zwycięstwo
odniósł kandydat opozycji, a
Andrzej Duda wygrał tylko w
Gminie Czarny Bór.
Wyniki II tury wyborów prezydenta RP (wyniki ze 100 proc.
komisji):

Wałbrzych

49 512 głosujących,
frekwencja 61,63%
TRZASKOWSKI Rafał
29 884 - 60,36%
DUDA Andrzej
19 628 - 39,64%

Powiat Wałbrzyski
26 772 głosujących,
frekwencja 62,22%
TRZASKOWSKI Rafał
15 507 - 57,92%
DUDA Andrzej
11 265 - 42,08%

Boguszów – Gorce
6 420 głosujących,
frekwencja 56,35%
TRZASKOWSKI Rafał
3 802 - 59,22%
DUDA Andrzej
2 618 - 40,78%

Gmina Czarny Bór
2 568 głosujących,
frekwencja 68,56%
DUDA Andrzej
1 312 - 51,09%
TRZASKOWSKI Rafał
1 256 - 48,91%

Gmina Głuszyca

4 039 głosujących,
frekwencja 59,96%
TRZASKOWSKI Rafał
2 391 - 59,20%
DUDA Andrzej
1 648 - 40,80%

Jedlina Zdrój

Stare Bogaczowice

Gmina Mieroszów

Szczawno – Zdrój

2 400 głosujących,
frekwencja 65,00%
TRZASKOWSKI Rafał
1 485 - 61,88%
DUDA Andrzej
915 - 38,13%
3 117 głosujących,
frekwencja 60,07%
TRZASKOWSKI Rafał
1 749 - 56,11%
DUDA Andrzej
1 368 - 43,89%

2 188 głosujących,
frekwencja 66,45%
TRZASKOWSKI Rafał
1 186 - 54,20%
DUDA Andrzej
1 002 - 45,80%
3 271 głosujących,
frekwencja 71,83%
TRZASKOWSKI Rafał
2 158 - 65,97%
DUDA Andrzej
1 113 - 34,03%

Świebodzice

10 889 głosujących,
frekwencja 64,09%
TRZASKOWSKI Rafał
6 082 - 55,85%
DUDA Andrzej
4 807 - 44,15%

Gmina Walim

2 769 głosujących,
frekwencja 62,58%
TRZASKOWSKI Rafał
1 480 - 53,45%
DUDA Andrzej
1 289 - 46,55%
(RED)
REKLAMA
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Jubileuszowe zwiedzanie
Sztolnie Walimskie - jeden
z niedokończonych podziemnych kompleksów Riese w
Górach Sowich, budowanych
przez hitlerowskie Niemcy w
czasie drugiej wojny światowej - w tym roku świętują 25
lat od uroczystego otwarcia
obiektu dla turystów.
Pierwsze prace porządkowe przy podziemiach były
prowadzone od lata 1993
roku, a we wrześniu 1994 r.
rozpoczęto przystosowanie
podziemi do potrzeb turystycznych. Już po otwarciu
obiektu pojawiły się kolejne
pomysły na zagospodarowanie terenu, m.in. dzięki temu
z drogi głównej możemy
przejść przez most Bailey’a,
a przy sztolni nr 1 wybudowano pawilon, którego otwarcie
nastąpiło w listopadzie 1996
r. Obiekt pełni ważną funkcję
edukacji historycznej, dotyczącej holokaustu i historii
drugiej wojny światowej. W
podziemiach otwarto wystawę tematyczną, która ukazuje
historię udostępnienia Sztolni
Walimskich na potrzeby edukacji historycznej. Ponadto są
tam ekspozycje sprzętu, broni,
narzędzi i wyposażenia, które
wykorzystywano w czasie budowy kompleksu Riese. Przy

Mały strażak

REKLAMA

Kolejne środki z programu „Mały strażak” na rzecz
ochotniczych straży pożarnych trafiły do Gminy Stare
Bogaczowice. Są to pieniądze
na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ratowania
dobytku oraz życia i zdrowia
mieszkańców. Wsparcie finansowe zostało przekazane OSP
Gostków i OSP Stare Bogaczowice.
(IL)

Dostali
ozonatory
sztolniach, na zewnątrz obiektu, znajduje się także ekspozycja oryginalnego sprzętu
wojskowego (broni) oraz elementów infrastruktury z okresu drugiej wojny światowej.
Z powodu zagrożenia koronawirusem, na terenie Sztolni
Walimskich obowiązują specjalne warunki zwiedzania,
które odbywa się z pracownikiem sztolni w grupie ok. 15
osób (oczekiwanie na wejście
do 40 min.): maksymalna ilość
osób przebywających w pod-

ziemiach – 50 osób; wstęp
jedynie w maseczkach, na terenie sztolni obowiązuje zakaz
ich ściągania; przed wejściem
należy zdezynfekować ręce; w
podziemiach należy zachować
bezpieczną odległość od siebie - 2 m. Do września obiekt
czynny jest codziennie: od poniedziałku do piątku od 9:00,
ostatnie wejście o 17:00, w soboty, niedziele i święta od 9:00,
ostatnie wejście o 18:00. Więcej na www.sztolnie.pl.
(AM)
REKLAMA

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
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

Dzięki Stowarzyszeniu Partnerstwo Wokół Trójgarbu,
które pozyskało fundusze z
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”, do Gminy Czarny Bór
trafiły dwa wysokiej klasy
urządzenia do ozonowania
pomieszczeń. - W tym tygodniu rozpoczęliśmy ozonowanie m.in. urzędu gminy, biblioteki, a w przyszłości przedszkoli
oraz szkoły. Ozonatory to doskonałe narzędzia, które niszczą bakterie i wirusy – mówi
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

Wyremontują
mieszkania
Prace w budynku komunalnym przy ul. Wesołej w Czarnym Borze dobierają końca,
tymczasem kolejna inwestycja
mieszkaniowa nabiera realnych kształtów. 8 lipca 2020
r. w Urzędu Gminy Czarny Bór
wójt Adam Górecki podpisał
umowę z Eugeniuszem Kapułą
– pełnomocnikiem firmy Usługi Remontowo – Budowlane
Mateusz Kapuła z Jaczkowa
na adaptację na cele mieszkaniowe budynku Jaczków 22.
- Prace, których wartość opiewa na kwotę ponad 342 000
zł, ruszą wkrótce, a termin ich
zakończenia planowany jest do
końca 2020 r. Na parterze budynku powstaną 2 mieszkania.
To kolejne działania w ramach
prowadzonej od wielu lat polityki mieszkaniowej polegające
na zwiększeniu zasobu lokalowego naszej gminy – podkreśla
Adam Górecki.
(JJ)

Punkt Informacyjno - Kontaktowy (PIK)
tel. 71 321 21 24, email: dolnoslaski@aa.org.pl, www.aa.org.pl

Z pruską szablą
do urzędu
Mieszkaniec Świebodzic
znalazł na terenie miasta
szablę z czasów pruskich. Zabytkową broń przekazał władzom miasta.
Burmistrza Świebodzic Pawła Ozgę odwiedził mieszkaniec
miasta Tomasz Wierzbicki.
- Pan Tomasz to pasjonat historii, w szczególności tej lokalnej. To nie jedyna jego pasja,
lubi również chodzić na piesze
wycieczki, interesuje się piłką
nożną. W latach dziewięćdziesiątych był zawodnikiem MKS
Victoria Świebodzice – mówi o
swoim gościu Paweł Ozga.
Tomasz Wierzbicki na spotkanie do burmistrza miasta
przyszedł z nietypowym przedmiotem, który znalazł podczas
spaceru po Świebodzicach.
Jest to XIX-wieczna, paradna

szabla pruska, którą znalazł na
obrzeżach miasta.
- Wybrałem się z rodziną
na piknik. Rozkładając koc,
natknąłem się na korzeń,
który chciałem wyrwać, by
móc wygodnie usiąść. Przy
okazji zauważyłem wbitą w
ziemię szablę. Postanowił
przekazać znalezisko burmistrzowi miasta – mówi Tomasz Wierzbicki.
To wyjątkowe spotkanie
było także okazją do rozmów
o historii Świebodzic, a także
o inicjatywie utworzenia Izby
Regionalnej w mieście.
- Zależ mi, aby ta szabla
pozostała jako eksponat w
naszym mieście – powiedział
burmistrz miasta, wręczając
znalazcy upominek.
(WPK)

Dezynfekcja w gminie
W trosce o bezpieczeństwo dzieci korzystających z
gminnych placów zabaw, w
Gminie Czarny Bór przeprowadzana jest dezynfekcja.
Zgodnie z harmonogramem, w najbliższych dniach
urządzenia zamontowane na
placach zabaw i siłowniach
zewnętrznych zostaną odkażone specjalnymi środkami
do dezynfekcji. Wkrótce dezynfekcji i ozonowaniu poddane zostaną też pomieszczenia gminnych instytucji,
w tym Gminnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego oraz
Biblioteki+ Centrum Kultu-

ry w Czarnym Borze (w tym
świetlice wiejskie). Gmina
Czarny Bór w ten sposób dba
o bezpieczeństwo i zdrowie
mieszkańców, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii
Społecznej w Wałbrzychu
oraz Inkubatorem Pomysłów
spółką non profit, w ramach
realizacji projektu „Rozwój
ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
(JJ)
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Odnawiają ogród różany
Kolejny zakątek Szczawna – Zdroju odzyska dawny
blask. Tym razem będzie to
ogród różany.
- Podjąłem decyzję o
wydzierżawieniu przez naszą gminę od Uzdrowiska
Szczawno – Jedlina części
ogrodu różanego położone-

go koło restauracja Legenda,
który już od dawna wymagał
rewitalizacji – mówi Marek
Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju. - Pracę realizują
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie
– Zdroju, a głównym zada-

niem jest próba odzwierciedlenia stanu pierwotnego i
założenia ogrodu różanego.
Dziko rosnąca zieleń została
uporządkowana, rabaty odchwaszczono i przygotowano
pod nowe nasadzenia. Część
starych roślin, które udało
się uratować, zostały podda-

ne przycięciu i odpowiedniej
pielęgnacji. Ogród jeszcze
chwilę będzie musiał poczekać na nowe róże ze względu na ich brak w ogrodniczej
szkółce. Wiosną przyszłego
roku w pełni przywrócimy
dawny blask tego miejsca.
(RED)
REKLAMA

Koncert Chopinowski
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju zaprasza 19 lipca
o godz. 16.00 na Koncert
Chopinowski w wokonaniu
Atsuko Seta.
Atsuko Seta urodziła się
w Osace w Japonii. Obecnie
mieszka w Szczawnie-Zdroju,
gdzie otrzymała tytuł honorowego obywatela. Ukończyła
Osaka Kyoiku University, studia
podyplomowe, rozpoczynając
karierę pianistki prowadzona była przez argentyńskiego
pianistę Eduardo Delgado.
W 1996 roku zdobyła główną
nagrodę Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego Masterplayers we Włoszech. Jej talent
zauważył prezydent Konkursu
Maestro Richard Schumacher.
- Ta fenomenalna japońska
pianistka gra przy owacjach na
stojąco. Jedna z największych
pianistów jakich kiedykolwiek
słyszałem – stwierdził Richard

Schumacher. Od tego czasu
Atsuko Seta występuje na całym świecie, we Włoszech, w
Polsce, w Szwajcarii, w Niemczech, Francja, Holandia, Bułgaria, USA, Japonia, Chiny,
Tajlandia, Wietnam, Indiach
itp. Od 2016 roku pracuje jako
dyrektor artystyczny Chiangmai Ginastera Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Tajlandii, gdzie ma tytuł
profesora honorowego Payap
Uniwersytet.
Program Koncertu Chopinowskiego: Nocturne op. Posth, Waltzes Op.64 – No.1, Etude Op.10 – No.3 , No.4 , No.5,
No.12, Etude Op.25 – No.1 ,
No.12, Ballade Op.23 – No.1,
Scherzo Op.31 – No.2, Polonaise Op.53 - No.6.
Bezpłatne wejściówki są
do odebrania w biurze Teatru
Zdrojowego w Szczawnie –
Zdroju.
(RED)

Otwarta strefa nordic
walking
W najbliższą sobotę – 18 lipca – odbędą się kolejne zajęcia
Otwartej Strefy Nordic Walking w Szczawnie – Zdroju.
- Zbiórka o godz. 10.00 na
Słonecznej Polanie w Szczawnie - Zdroju. Koniecznie zabierzcie ze sobą dobry nastrój i
uśmiech, a o resztę my zadbamy – podkreślają organizatorzy
Otwartej Strefy Nordic Walking
w Szczawnie – Zdroju. Trasa so-

botniego spotkania będzie wiodła alejkami parku Zdrojowego
i Szwedzkiego. Nordic walking
to sport dla każdego, dlatego
nie musisz mieć żadnego specjalnego przygotowania fizycznego. Chcesz zacząć ćwiczyć
nordic walking? Na zajęciach
dowiesz się, jaka jest prawidłowa technika oraz jak wybrać odpowiednie dla siebie kijki.
(RED)
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Plan dla Boguszowa-Gorc
Krzysztof Kumorek, pełniący funkcję Komisarza
Miasta Boguszów - Gorce
wspólnie z radnymi i mieszkańcami gminy przedstawił
Szefowi Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Michałowi
Dworczykowi, plan dla Boguszowa-Gorc, czyli najważniejsze potrzeby do realizacji
w gminie.
Wśród wymienionych zadań znalazły się m.in.: remonty
dróg i mostu na ulicy Krakowskiej, budowa obwodnicy, placów zabaw i przedszkola przy
ulicy Waryńskiego oraz uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
- Plan powstał w wyniku
konsultacji ze wszystkimi radnymi i w oparciu o rozmowy z
mieszkańcami gminy. Jestem
gotów do realizacji przedstawionych postulatów ze wszystkimi osobami, którym dobro

Gminy Boguszów-Gorce leży
na sercu. Pogłębione konsultacje z mieszkańcami wszystkich
dzielnic planuję w najbliższych
tygodniach – mówi Krzysztof
Kumorek.
Spotkanie było również
okazją do złożenia podziękowań ministrowi Michałowi
Dworczykowi za trwającą od
października 2019 roku modernizację stacji Boguszów-Gorce
Zachód.
- Jestem dumny, że mogłem
uczestniczyć w konsultacjach
społecznych dotyczących rewitalizacji dworca Boguszów-Gorce Zachód. Od zawsze
zależało mi, żeby mieszkańcy
i turyści podróżowali w jak
najbardziej komfortowych warunkach i udało się. Prace remontowe trwają. Ponadto miło
mi przypomnieć, że od 4 lipca
można już jeździć pociągiem
Kolei Dolnośląskich do cze-

skiego Meziměstí. To również
świetna okazja, aby przyjechać
do Boguszowa-Gorc, gdzie
czekają na turystów wspaniałe
atrakcje m.in. w postaci góry
Dzikowiec – podkreśla Krzysztof Kumorek.
Przypomnijmy: 24 czerwca
2020 r. premier powołał Krzysztofa Kumorka na stanowisko
komisarza w Boguszowie Gorcach po tym, jak mieszkańcy
odwołali z funkcji burmistrza
Jacka C., który w ubiegłym tygodniu opuścił areszt i z wolnej stopy będzie przed sądem
odpowiadał na stawiane mu
zarzuty przez prokuraturę.
Krzysztof Kumorek pochodzi
z gminy Boguszów-Gorce. Z
wykształcenia
ekonomista,
specjalizujący się zarządzaniem gospodarką społeczną.
Analityk. Wieloletni pracownik spółki Tauron Ekoenergia
i Dolnośląskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego we Wrocławiu,
odpowiedzialny m.in. za tworzenie planów inwestycyjnych
i kontakty z samorządami. Do-

świadczony manager, który z
powodzeniem realizował m.in.
projekty współfinansowane ze
środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
(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: tryby ścigania sprawców przestępstw
Przepisy
postępowania
karnego przewidują, z uwagi na tryb ścigania sprawcy,
trzy rodzaje przestępstw. Są
to przestępstwa ścigane: 1)
z urzędu; 2) na wniosek pokrzywdzonego; 3) z oskarżenia
prywatnego. Tryby te wyróżnia
przede wszystkim udział woli
pokrzywdzonego w ściganiu
sprawcy.

Ściganie z urzędu

Czyny ściągane z urzędu,
są z reguły czynami o największej społecznie szkodliwości.
To właśnie interes społeczny
wymaga, by organy śledcze z
urzędu ścigały sprawców takich czynów. Tryb ten nie wymaga podejmowania żadnego
działania przez pokrzywdzonego. Również wola pokrzywdzonego nie ma żadnego znaczenia dla organów ścigania.
Policja i prokuratura, gdy tylko
otrzymają informację o popełnieniu czynu zabronionego
ściganego z urzędu, mają obowiązek wszcząć postępowanie w tej sprawie. Ściganiem
z urzędu objęte są wszystkie
czyny, które nie są ścigane na
wniosek lub z oskarżenia prywatnego. Tryb ten nazywany
jest inaczej publicznoskargowym, gdyż to organy państwa

wnoszą do sądu skargę, którą
jest akt oskarżenia. Do takich
przestępstw należą chociażby:
zabójstwo, kradzież, rozbój.

Ściganie na wniosek

Postępowanie o czyny karalne ścigane na wniosek wymaga już działania ze strony
pokrzywdzonego. Jest ono
bowiem inicjowane przez pokrzywdzonego. Organy państwa - jeżeli nawet mają wiedzę
o popełnieniu przestępstwa
- nie mogą same, z urzędu, postawić sprawcy zarzutów i skierować do sądu aktu oskarżenia.
Mogą co najwyżej zgromadzić
w sprawie materiał dowodowy.
Są to głównie przestępstwa
mniejszej wagi, w których to
pokrzywdzony decyduje, czy
państwo ma ścigać sprawcę,
czy też np. z uwagi na więzi rodzinne, lepiej żeby do ścigania
sprawcy nie doszło. Do takich
czynów zalicza się np. groźbę
karalną, stalking, kradzież, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa. Z chwilą złożenia
wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego postępowanie
dalej toczy się z urzędu.
Zdarza się dość często, że
najbliższa rodzina (np. rodzice)
decyduje się złożyć zawiadomienie o popełnieniu kradzie-

ży np. przez swoje dziecko. Po
przemyśleniu sprawy chcieliby
się jednak z tej decyzji wycofać.
Przepisy przewidują taką możliwość, jednak decyzja o tym
nie zależy tylko od pokrzywdzonego. W postępowaniu
przygotowawczym wycofanie
takiego zawiadomienia wymaga zgody prokuratora, zaś w
postępowaniu sądowym - zgody sądu. Na etapie sądowym
można cofnąć wniosek o ściganie aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej
rozprawie głównej. Ponowne
złożenie raz cofniętego wniosku jest niedopuszczalne.

Ściganie z oskarżenia
prywatnego

Trzecim trybem ścigania
przestępstw jest tryb prywatnoskargowy. To nie prokurator,
a sam pokrzywdzony wnosi do
sądu skargę – akt oskarżenia.
Ściganie prywatnoskargowe,
co do zasady, pomija etap
postępowania przygotowawczego. Sprowadza się ono
zwykle do skierowania, przez
pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia prosto do
sądu. Istnieje wprawdzie możliwość objęcia takiego czynu
ściganiem z urzędu, jednak decyzja ta należy do prokuratora.
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

Tylko w sytuacji gdy prokurator uzna, że interes społeczny
tego wymaga, ma prawo objąć postępowanie ściganiem
z urzędu lub wstąpić do już
toczącego się postępowania.
Do przestępstw prywatnoskargowych należą znieważenie,
zniesławienie, czy naruszenie
nietykalności cielesnej.

Udział policji w
ściganiu przestępstw
prywatnoskargowych

Policja, po przyjęciu ustnej
lub pisemnej skargi pokrzywdzonego, ma obowiązek zabezpieczyć dowody, a po ich
zebraniu przesłać skargę do
właściwego sądu. Często zdarza się, że pokrzywdzony nie
zna personaliów sprawcy np.
jego znieważenia, czy naruszenia nietykalności. W takich
sprawach, w pierwszej kolejności należy w jednostce policji złożyć skargę (ustnie lub
pisemnie) i wnieść o zabezpieczenie dowodów np. nagrań

z monitoringów,
mających na celu
również
ustalenie personaliów
sprawcy. Również
sąd, już po złożeniu skargi, może
zlecić policji dokonanie określonych
czynności
potrzebnych do
zgromadzenia dowodów, jak i ustalenia tożsamości
sprawcy. Postępowanie to nie jest
jednak tożsame z
postępowaniem
przygotowawczym prowadzonym w normalnym trybie.
Skąd jednak wiadomo w
jakim trybie ścigany może być
sprawca określonego przestępstwa? Przepisy Kodeksu karnego wskazują wprost, czy dany
czyn zabroniony ścigany jest
w trybie wnioskowym, czy z

oskarżenia prywatnego. Jeżeli
zaś przepis nie zawiera takiego
wskazania, to czyn ścigany jest
z urzędu.
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.

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

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

ZATRUDNIMY PANA

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

z orzeczeniem o niepełnosprawności
do sprzątania marketu przy
ul. Łączyńskiego w Szczawnie Zdroju.
Umowa o pracę, 1920 zł netto (na rękę).
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

Mam dość!
Janusz
Bartkiewicz

Winston Churchill, brytyjski
polityk i mąż stanu, po II wojny
światowej - przemawiając 11
listopada 1947 roku w Izbie Lordów - powiedział, że demokracja jest najgorszą formą rządu
lecz - niestety - nie wymyślono
dotychczas nic lepszego. Reguły demokracji są proste: władzę sprawuje ten, kto uzyskuje
większe poparcie i zdobywa
większość miejsc w parlamencie. A więc zawsze rządzi większość (chociażby wyrażająca
się jednym głosem przewagi),
ale większość ta – co jest drugą
podstawową zasadą tego ustroju – ma obowiązek szanowania
praw mniejszości. Wszystkich
praw obywatelskich, co jest
jasno wyrażone w konstytucji
i nie powinno podlegać jakiejkolwiek dyskusji. Trzecią zasadą
jest to, że wszystkie siły i wszystkie osoby stające do wyborczej
walki, podlegają identycznym
regułom, co znaczy, że wszyscy
biorący udział w tej grze, grają
na tych samych warunkach.
Niestety, w zakończonych
12 lipca 2020 r. wyborach prezydenckich, ta trzecia zasada
została w sposób cyniczny i
brutalny złamana, czego tu nie
będę wykazywał, ponieważ
mam zbyt mało miejsca, a każdy przyzwoity człowiek na pewno dostrzegł to na własne oczy
i słyszał na własne uszy. Mając
powyższe na uwadze, truizmem
nie będzie stwierdzenie, że każda rządząca siła, która wyżej

wskazane zasady łamie, sama
pozbawia się, co najmniej, moralnej legitymizacji swej władzy,
bo prawną posiadać będzie niestety do najbliższych wyborów.
Oczywiście jeżeli ich nie sfałszuje, a wyniki uszanuje.
Po ogłoszeniu wyników prezydenckich wyborów, zrobiło
mi się niesamowicie smutno,
kiedy zdałem sobie sprawę z
tego, że ich zwycięzca Andrzej
Duda, swój wynik uzyskał jedynie w efekcie złamania trzeciej
wskazanej przeze mnie zasady,
co każdy mógł sam sprawdzić,
włączając chociażby na chwilę kanały informacyjne, kiedyś
publicznej, a dzisiaj partyjnej
Telewizji Polskiej, a zwłaszcza
jej stację TVP Info, która dociera
da najdalszych zakątków Polski.
Ilość kłamstw i brutalnych oraz
cynicznych pomówień nie miała sobie podobnych w całej polskiej historii od czasów, kiedy w
Polsce skończyła się epoka stalinizmu. Smutno mi się zrobiło,
kiedy zdałem sobie sprawę, że
w efekcie siania strachu i nienawiści do każdego „innego”,
do każdego myślącego samodzielnie, do każdego kto chciałby, aby konstytucja i prawo
były w Polsce przestrzegane,
Andrzeja Dudę na prezydenta
Polski wybrała ksenofobiczna i
nacjonalistyczna część naszego
społeczeństwa. Nie ma żadnej
wątpliwości, ponieważ potwierdzają to wszelkie statystyki (każdy może sprawdzić), że
prezydenta wybrała nam słabiej
lub wręcz słabo wykształcona
część obywateli, że wybrali go ci
najstarsi i słabsi ekonomicznie,
którym wmówiono, iż wygrana
Rafała Trzaskowskiego będzie
równoznaczna z zabraniem im
tych wszystkich finansowych

ochłapów, jakimi obdarował
ich Kaczyński, że Trzaskowski
te „pincet plus” odda Żydom, a
w Polsce będą rządzić Niemcy.
Smutno mi się robi, że prezydentem będzie ktoś, kogo wybrały oszalałe z nienawiści stare
kobiety i tacy sami mężczyźni,
którzy pluli, wyzywali, szarpali
i na wszelkie możliwe sposoby
obrażali tych, którzy mieli na
temat Andrzeja Dudy inne niż
oni zdanie. Widziałem to w Internecie, na wielu nagraniach
poczynionych w wielu miastach
Polski. Czytałem też wiele razy
tych, którzy do mnie lub o mnie
w taki sposób pisali. Niestety, ludzi mieszkających na wsi, w małych miastach i miasteczkach,
a także ludzi słabo wykształconych i niezamożnych jest więcej. Niestety, tam gdzie mieszkają z reguły jedynym źródłem
informacji jest TVP, a ksiądz
ma najwięcej do powiedzenia.
Bo właśnie tam Duda wygrał.
W większych i największych
ośrodkach miejskich, będących
siedzibą różnych ośrodków kulturalnych, oświatowych, akademickich, z kinami, teatrami,
zakładami pracy lepiej niż na
tzw. prowincji opłacanej, Duda
przegrał z kretesem. Z kretesem
przegrał też (z nielicznymi wyjątkami) w Europie Zachodniej i
w USA, chociaż rządzący czynili
wszystko, aby tym wyborcom
udział w wyborach utrudnić, a
nawet całkowicie uniemożliwić.
Co stało się skuteczne wobec
kilkuset tysięcy polskich obywateli rozsianych w Europie
i USA. Andrzej Duda przegrał
też wśród polskiej młodzieży z
przedziału 18-29 lat, której niestety jest tylko 4 miliony, a więc
nie miała żadnych szans z wiekowymi emerytami i rencista-

mi, których jest aż 9 milionów,
a to zdecydowana większość
z nich dała sobie wmówić, że
jak wygra Trzaskowski, to im te
wszystkie 13-stki i 14-stki zabierze. Zabierze, chociaż jeszcze
przez trzy lata rządzić będzie
Jarosław Kaczyński. Wychodzi
na to, że tym prostym, ubogim
i niezbyt wykształconym ludziom starach przed Trzaskowskim tak w głowach zamącił, iż
uznali, że tylko Andrzej Duda
będzie ich obrońcą przeciwko
połączonym siłom Trzaskowskiego i Kaczyńskiego, którzy
wspólnie na te przysłowiowe
„pincet plus” mają zamiar się zamachnąć. Zresztą, tak to przedstawiał sam Andrzej Duda i cały
aparat państwa z premierem
włącznie, bezczelnie wmawiając ludowi, że wszystko to, co
się w Polsce przez ostatnie 6
lat działo (w tym te wszystkie
„pincet plus”), to wyłączna
zasługa Dudy, tak jakby to on
faktycznie rządził i stanowił
prawa. Prosty lud tak myśli, bo
nie został przez rządzących odpowiednio wyedukowany i o
tych wszystkich zależnościach
prawno – ustrojowych nie ma
zielonego pojęcia i nawet nie
ma chęci się tym interesować.
Bo i po co? Ważne jest to, aby
te „pincet plus” i inne frukta
były dawane bez potrzeby zapracowania na nie. Dawane z
podatków tych, którzy ciężko
pracują.
Niestety, reguły demokracji
są nieubłagane i fakt, że ciemnota, ksenofobia i nietolerancja
wzięły górę, nikomu nie daje
prawa do podważania legitymizacji otrzymanej przez A. Dudę
prezydenckiej władzy. Niestety,
demokracja ma to do siebie, że
pozwala dać legalną władzę na-

wet dyktatorom, którzy zanim
ją otrzymają, potrafią ten niedokształcony i niezbyt bogaty
elektorat kupić byle czym. W
starożytnym Rzymie – również
ważnej kolebce europejskiej
demokracji - był to rozdawany
za darmo chleb i igrzyska, zanim
demokracja ta nie zmieniła się w
tyranię. Czym to się dla Rzymian
i Rzymu skończyło, bardziej
wyedukowanym i oczytanym
nie muszę przypominać. Tak
jak i o tym, jaki był rzeczywisty
efekt demokratycznych wyborów w Republice Weimarskiej,
czyli Rzeszy Niemieckiej, w 1933
roku. Historia magistra vitae.
Trudno mi o tym pisać, ale
dochodzę do wniosku, że jedyne co mi pozostało, to czekanie,
aż ta cała pisowska konstrukcja
zawali się sama, co prędzej czy
później niewątpliwie nastąpi.
Niestety, sytuacja ta zmusza
mnie do przyjęcia postawy,
że im gorzej tym lepiej, a więc
pozostaje mi czekać i olewać
ciepłym moczem wszystko to,
co dziać się będzie. Prognozy są takie, że kryzys się zbliża
i wszystkie te obietnice, tak
szczodrze w czasie kampanii
wyborczej ludowi prezentowane, zawalą się jak domki z kart i
lud zawyje: gdzie są nasze pieniądze, gdzie obiecywane kokosy?! Zawyje, bo obudzi się z
ręką w nocniku i pozostanie w
tej pozycji jeszcze przez długi
czas, albowiem prezes Kaczyński, tak jak kiedyś I sekretarz
Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka stoi
na stanowisku, że władzy raz
zdobytej nie odda, a temu
kto na władzę rękę podniesie,
temu zostanie ona odcięta, jak
wtórował mu ówczesny pre-

mier Józef Cyrankiewicz. Więc
ja postoję i poczekam na lepsze czasy, których - mam nadzieję - doczekam. Bo mam już
tego prostego ludu serdecznie dość. Niech się sam teraz
wygraną napawa i sam niech
skutki tej wygranej ponosi. Tak
jak ci robotnicy z sierpnia 1980
roku (przypomnę, że było ich
10 milionów) z 700 polskich
największych zakładów pracy,
którzy doczekali się owoców
swego zwycięstwa i w 1990
roku poszli na bruk. A ich zakłady, jak za machnięciem
czarodziejskiej różdżki, nagle
z powierzchni ziemi zniknęły.
Ale oni pozostali. I dziś, wbrew
swoim dzieciom i wnukom,
ponownie zafundowali nam
powtórkę z rozrywki. Powtórzę za zapomnianym i w Polsce
wyklętym Karolem Marksem,
że historia lubi się powtarzać
dwukrotnie, za pierwszym razem jako tragedia, za drugim
jako farsa. Do farsy przyjdzie
nam jeszcze trochę poczekać,
bo najpierw pojawi się tragedia. No cóż, chcieliście, to mieć
będziecie. Ja mam dość i w
związku z tym zawieszam do
lepszych czasów, swoje wszelkie polityczne komentarze,
które w nadchodzącej wielkimi
krokami erze politycznej i ekonomicznej smuty i tak nie mają
żadnego sensu.
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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Głuszyca zaprasza na basen
Jedyny w powiecie wałbrzyskim odkryty basen
kąpielowy przy ul. Dolnej
w Głuszycy został otwarty.
Obiekt czynny będzie codziennie do 31 sierpnia w
godz. 11.00-18.00.
- Na miejscu na terenie
obiektu na przybyłych czekają w tym roku dwie niecki
basenowe: duża i mała oraz

boisko do piłki siatkowej plażowej. Nad bezpieczeństwem
wypoczywających nad wodą
czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratowniczego w Wałbrzychu.
Ze względu na panujący stan
epidemii koronawirusa i w
trosce o bezpieczeństwo wypoczywających oraz pracowników prosimy o zapoznanie

się z regulaminem obiektu i
egzekwowanie jego zapisów.
Wejście na teren obiektu traktowane jest jako akceptacja
zapisów regulaminu. Prosimy
szczególnie o zachowanie dystansu społecznego (min. 4m2
na osobę lub 2 metry odległości od innych) zarówno w wodzie, jak i na terenie obiektu –
na trawnikach, przy kasie, przy

toaletach i przed szatniami.
Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku i prosimy
o odpowiedzialne zachowanie – mówi Sabina Jelewska,
dyrektor Centrum Kultury –
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy.
W lipcu można także korzystać z krytej pływalni Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr 3
REKLAMA

w Głuszycy. Do 31.07.2020 r.
Delfinek w poniedziałki i wtorki
będzie nieczynny, a w pozosta-

łe dni będzie czynny od godziny 12.00 do 20.00
(MC)

Największa inwestycja
społeczna w powiecie
Do końca września 2020 r.
będzie trwała budowa Centrum Socjalnego w Jedlinie-Zdroju. Jest to największa
inwestycja społeczna w powiecie wałbrzyskim.
Inwestycja
realizowana
jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Aglomeracji
Wałbrzyskiej 2014-2020. Łączna wartość inwestycji wynosi
3 622 810 zł, a wartość dofinansowania 2 197 299 zł.
- Budowa centrum socjalnego to przedsięwzięcie,
którego realizacja została
zaplanowana w strategii rozwoju gminy, w odpowiedzi
na potrzeby mieszkańców –
powiedział burmistrz Jedliny
– Zdroju Leszek Orpel podczas
konferencji prasowej, w której
uczestniczyli także: prezydent
Wałbrzycha i lider Aglomeracji
Wałbrzyskiej Roman Szełemej,
Zastępca Burmistrza Jedliny –
Zdroju Romuald Wysocki oraz
kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedlinie-Zdroju
Joanna Fornalska. - Zadanie
obejmuje remont i modernizację istniejącego budynku
ośrodka pomocy społecznej
wraz z budową nowego bu-

dynku z przeznaczeniem na
klub seniora. Obiekt został
dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
dobudowana została nowa klatka
schodowa i zamontowana
winda zewnętrzna. W obiekcie zastosowano technologie uwzględniające potrzebę
ochrony środowiska i ochronę
klimatu, poprzez modernizację instalacji centralnego
ogrzewania, montaż okien o
niskim współczynniku przenikania ciepła, a także termomodernizację stropów i ścian.
W pomieszczeniach urządzono także zaplecze kuchenne
wraz z pełnym wyposażeniem.
W budynku wykonano nowe
instalacje: elektryczną, teleinformatyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. oraz
wentylacyjną. Cały obiekt objęty będzie miejskim monitoringiem poprzez umieszczenie
kamer. W ramach zagospodarowania terenu wykonane
zostaną chodniki, w obrębie
obiektów powstaną miejsca
postojowe, również dla osób
niepełnosprawnych, teren będzie ogrodzony. W obiekcie
uruchomiony zostanie, oprócz
ośrodka pomocy społecznej i
klubu seniora - klub integracji
społecznej.
(RED)
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LATO 2020

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/

Okiem psychologa: satysfakcja przede wszystkim (2)
Marek
Gawroń

Lepiej być niezadowolonym
człowiekiem niż zadowoloną świnią; lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż
zadowolonym głupcem - J.S.
Mill, Utylitaryzm. O wolności.
Przed tygodniem rozważania na temat satysfakcji zakończyłem na samorealizacji,
która każe ludziom rezygnować ze związków, pracy, zadań, znajomych, które nie dają
im satysfakcji. Satysfakcja jest
uczuciem, a uczucie nie wymaga uzasadnienia. Jeśli coś
czuję, to wystarczy, żeby owemu uczuciu zaufać i podążyć
jego tropem. Ta koncentracja
na uczuciu, odwoływanie się
do emocji jest podstawą do
formułowania refleksji dotyczących określonego obszaru
życia i podejmowania decyzji.
Szerszy kontekst społeczny, czy
pragmatyczny, można w tym
procesie pominąć, bowiem odwraca naszą uwagę od naszych
pragnień.
Jakie pułapki myślenia czają się za taką postawą wobec
życia i samego siebie? Jest ich
co najmniej kilka. Po pierwsze
przekonanie, że dysponujemy
nieograniczonymi
możliwościami samopoznania. Wierzymy, że poprzez introspekcję

możemy dotrzeć do swoich
najgłębszych i najskrytszych
pragnień i potrzeb, odkryć
swoje autentyczne ja. Bo przecież tylko wówczas wiemy, co
sprawia nam satysfakcję, co
jest dla nas dobre i właściwe.
Jednym z wielu błędnych przekonań dotyczących samych
siebie jest właśnie wiara, że
znamy siebie samych najlepiej
(choć pewien margines niewiedzy pozostawiamy), w każdym
razie zdecydowanie lepiej niż
znają nas inni ludzie. Przekonanie to prowadzi do wielu
innych iluzji, jak np. iluzji wiedzy, kontroli, a także złudzenia,
że doskonale wiemy, kiedy
jesteśmy szczerzy, a kiedy coś
przed sobą i innymi ukrywamy. Dowody naukowe przeczą
jednoznacznie takim intuicjom
(setki badań nad samooszukiwaniem, błędami myślenia,
ograniczonością i zwodniczością introspekcji, automatyzmami i bezrefleksyjnością
oraz wywieraniem wrażenia
na innych). Jak ujął to trafnie
H. Frankfurt: „nie istnieją żadne przesłanki teoretyczne, a
już tym bardziej empiryczne, z
których dałoby się wyprowadzić fantastyczne twierdzenie,
jakoby człowiekowi najłatwiej
było dotrzeć do prawdy o nim
samym... Z czego wynika, że
cała ta szczerość to zwykłe wciskanie kitu”.
Skoro zatem mamy tak
ograniczony dostęp do własnej jaźni oraz do motywów,
które kierują naszym postępo-

waniem, pod znakiem zapytania leży wiedza, czy obraliśmy
w życiu właściwy kurs, i czy
jest on kompatybilny z naszym
prawdziwym ja. Zresztą, czym
jest owo „autentyczne ja” i jak
do niego dotrzeć? Czy są nim
nasze wewnętrzne głosy, podszepty, które nam podpowiadają co mamy czynić? Ale, jak
słusznie zauważa błyskotliwy
obserwator współczesności Y.
Harrari, skąd mamy wiedzieć,
które z tych głosów są autentyczne, a które trzeba uciszyć,
które są wyrazem naszych autentycznych pragnień, a które
np. wynikiem mechanizmów
obronnych - racjonalizacji,
tłumienia, złudzeń i iluzji czy
chorób psychicznych (schizofrenicy są przekonani, że to
co słyszą w swojej głowie jest
autentyczne i prawdziwe)? Czy
mogę sobie zaufać, skoro niewiele wiem o sobie, a moje pragnienia, preferencje i przekonania są - jak pokazują badania
- nietrwałe i zmienne, podatne
na kontekst sytuacyjny i wpływ
innych ludzi? To, co dziś wydaje mi się atrakcyjne, jutro może
się okazać bezwartościowe.
Idea jakoby istniał w naszym mózgu jakiś wyróżniony
obszar będący centrum samoregulacji i samowiedzy (homunkulus) - jakieś „ja autentyczne” - jest, jak bezsprzecznie
pokazują liczne dowody (np.
w neuronauce), czystą iluzją.
Twoje życie jest zmiennym i
płynnym procesem, którego
głównym celem jest przetrwa-

nie, a nie dotarcie do prawdy
o sobie. Jesteś tym, kim jesteś
w każdej chwili swojego życia
i ani czymś więcej, ani czymś
mniej. Żadnej głębszej, ukrytej
prawdy o sobie poza tym nie
ma. Stąd zawsze jesteś sobą,
choć nieustannie się zmieniasz,
a wraz z tym zmieniają się twoje priorytety, cele i preferencje.
W związku z tym, jak pokazują
inne badania, jesteśmy słabymi
prognostami swojej przyszłości. Nie wiemy co nam sprawi
satysfakcję za rok, dwa lub kilka
lat, bo patrzymy na przyszłość
przez pryzmat aktualnych potrzeb i preferencji (a one są
zmienne). Czy podjęta właśnie
(w oparciu o przeczucie) decyzja o zmianie pracy okaże się
słuszna i przyniesie oczekiwane korzyści i zmianę życia na
lepsze, czy wreszcie porzucenie partnera przyczyni się do
naszego dobrostanu, czy może
stanie się początkiem naszej
życiowej klęski? To są pytania
bez odpowiedzi, bowiem nie
tylko my się zmieniamy (każda
nowa wiedza zmienia nas), ale
zmienia się świat wokół nas,
który codziennie wywiera na
nas wpływ. Zapominamy, że
nie żyjemy w próżni społecznej, że nasz los jest wynikiem
wielu różnorodnych sił – zarówno własnych starań i poczynań, jak i działań i wpływu
innych ludzi a także zmieniających się warunków otoczenia
fizycznego, ekonomicznego i
społecznego.

Czy to znaczy, że poziom
satysfakcji w kontekście jakości
naszego życia i dobrostanu jest
miarą niewłaściwą? Z pewnością
nie. Jest jednak miarą niewystarczającą i poleganie wyłącznie
na niej może zwieść nas na manowce, prowadzić do zagubienia, przysporzyć cierpienia nam
i innym ludziom. W projektowaniu własnego życia warto wziąć
pod uwagę także ten szerszy
kontekst, a przede wszystkim
uwzględnić obecność innych
ludzi, ich pragnienia, potrzeby
i uczucia, zmienić przynajmniej
od czasu do czasu optykę patrzenia na świat i siebie, w której zawieszamy na chwilę nasze
nienasycone ego i przestajemy
traktować siebie jako centrum
wszechświata. Nawet jeśli czujemy, że poziom satysfakcji w wybranym obszarze życia nie jest
satysfakcjonujący, warto zadać
sobie pytanie: na czym opiera
się owo uczucie, czy uwzględnia
także potrzeby innych ludzi?
Rezygnacja z siebie (ze swoich egoistycznych pragnień) w
jakiejś kwestii na rzecz wspólnoty może w dłuższej perspektywie okazać się dla nas równie
satysfakcjonująca, a jednocześnie powodująca, że angażujemy się w procesy przekraczające nasze indywidualne,
jednostkowe cele. Kupno nowego auta może dać nam dużo
radości na chwilę, ale rezygnacja z tego pomysłu i chwilowa
niedogodność chodzenia do
pracy na pieszo może przyczynić się do dbania o wspólne

środowisko, w którym wszyscy
żyjemy. Udział w dziesiątkach
warsztatów rozwojowych rocznie, pochłaniający większość
naszego wolnego czasu może
dać nam tymczasowy zastrzyk
energii (najczęściej na tym
kończy się pozytywny wpływ
takich warsztatów) i poczucie (iluzję) rosnącej mocy, ale
poświęcenie tego czasu na
budowanie głębokich relacji
z innymi, czy na przykład zaangażowanie się w działania
charytatywne może nie tylko
podnieść nasz dobrostan lecz
także dobrostan innych.
Czasami najlepszą strategią
jest rezygnacja z bieżących satysfakcji na rzecz tych, które z
czasem pojawią się jako wynik
realizacji długoterminowych
i ponadjednostkowych misji,
które w jakimś stopniu przyczyniają się do poprawy życia
wielu istot w wymiarze globalnym. Świat i tak będzie istniał
niezależnie od naszych działań
i poczynań, także wówczas,
gdy nas już na nim nie będzie.
Jednak tylko od nas zależy jaki
on będzie w przyszłości.
Od redakcji: autor jest
psychologiem – terapeutą, coachem, ekspertem w wielu krajowych i międzynarodowych
projektach badawczych oraz
rozwojowych. Publikował w czasopismach naukowych z zakresu
psychologii emocji, empatii i relacji terapeutycznych. Prowadzi
prywatny gabinet. Kontakt: margaw@op.pl
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Filmowy skwer w Mieroszowie
10 lipca w samo południe
został symbolicznie otwarty Skwer im. „Grubego”,
upamiętniający wydarzenia
sprzed blisko 50 lat, związane z realizacją na terenie
Gminy Mieroszów serialu
przygodowego dla młodzieży pt. „Gruby”, który powstał
na podstawie powieści Alek-

sandra Minkowskiego pod
tym samym tytułem.
Tłem dla 7 odcinków serialu w reżyserii Wojciecha Fiwka, kręconych w roku 1972
były m.in. uliczki Mieroszowa,
w tym również rejon obecnego skweru. Bohaterami serialu byli uczniowie siódmej
klasy, rozpoczynający naukę

w nowo otwartej szkole w
małym miasteczku na Ziemiach Odzyskanych, tuż po
zakończeniu wojny. Niełatwy
proces asymilacji osadników,
przybywających w 1946 r. na
Dolny Śląsk, echa wojenne stanowią tło dla rozgrywających się na pierwszym planie
przygód. Zdjęcia do serialu

kręcono przez pięć miesięcy,
a premiera odcinka serialu
„Gruby” odbyła się 11 stycznia
1973r. Sukcesywnie powtarzany w późniejszych okresach, dotrwał do naszych czasów, kiedy od czasu do czasu
jest emitowany na niektórych
kanałach, a także ostatnio został wydany na DVD.
REKLAMA

- Liczymy na to, że mural
stanie się atrakcją turystyczną,
będzie narzędziem promocji i
kultury naszej gminy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym

w powstanie tego miejsca –
powiedział podczas otwarcia
burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński.
(RED)

Zakończenie roku
akademickiego

- Serdecznie zapraszam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mieroszowie na zakończenie roku akademickiego 2019/2020,
które odbędzie się 18 lipca - sobota, o godz. 10.00, przy ul. Hożej.
Ważna Informacja - w razie deszczu spotkanie odbędzie się w Sali
Spotkań im. Włodka Szomańskiego Mieroszowskiego Centrum Kultury
przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie. Odbędzie się również egzamin
końcowy - każdy opowie kawał, aby uzyskać dyplom ukończenia II roku
studiów – mówi Ilona Henko, opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mieroszowie.

(RED)

Pieniądze
dla strażaków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu przyznał dofinansowanie na zadanie związane
z podniesieniem gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych
poprzez doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej. Dzięki
wsparciu, strażacy z OSP Sokołowsko oraz OSP Mieroszów kupią nową
odzież, hełmy oraz nowoczesny sprzęt do łączności.

(RED)
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Ścigali się w Walimiu
Prawie 400 uczestników
wzięło udział w wyścigu kolarstwa górskiego XCO 2 Eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży MTB XC w
Walimiu. Wśród uczestników
wystartowali czołowi polscy
zawodnicy w kategorii elita,
reprezentujący Volkswagen

Samochody Dostawcze MTB
Team. Zwycięstwa odnieśli
Aleksandra Podgórska, Filip
Helta i Krzysztof Klimek.
Świetnie
przygotowana
przez organizatorów trasa
została bardzo wysoko oceniona przez zawodników. Jak
mówili, jest to najlepsza trasa

do Cross Country w Polsce. Trasa w Walimiu jest jedną z
najlepszych w Polsce. Dodam,
że jest oznakowana i utrzymywana przez cały rok. Walim ma
potencjał na dobry międzynarodowy wyścig - powiedział
zwycięzca w kategorii elita Filipa Helta.

- Wyścig był rozgrywany
na ciekawej rundzie, z fajnymi
sekcjami technicznymi – dodał
Krzysztof Klimek, który zajął
pierwsze miejsce w kategorii
junior.
- Trasa jest świetnie przygotowana, techniczna i dostępna
dla użytkowników przez cały
REKLAMA

rok. Sekcje techniczne, takie jak
rock garden, wild river, stone
trap wild path, obligatory jump,
big rocks, vertical drop czy bike
beams zostały idealnie dopasowane do przeszkód, jakie pojawiły się na trasie - podsumowała
Zuzanna Krzystała, która zajęła
3 miejsce w kategorii elita.

Organizatorzy
zawodów
planują dalsze udoskonalanie
trasy z myślą o organizacji zawodów wyższej rangi.
- Zapraszamy do Gminy Walim, a nasza trasa cross country
jest dostępna dla wszystkich –
dodają.
(RED)

Sportowy raport
Koperski
w reprezentacji Polski

• Maciej Koperski z pierwszoligowego Górnika Wałbrzych został powołany na zgrupowanie
reprezentacji Polski w koszykówce 3x3. Zawodnik wałbrzyskiego klubu weźmie udział w
zgrupowaniu szkoleniowym
reprezentacji Polski do lat 23.

Pieloch w Czarnych

• Kolejny zawodnik opuszcza
pierwszoligowy zespół koszykarzy Górnika. Wychowanek
wałbrzyskiego klubu Damian
Pieloch, który w ostatnim sezonie notował średnio w każdym
meczu 11 punktów, 3,3 zbiórki,
1,4 asysty w sezonie 2020/2021
będzie reprezentował Czarnych Słupsk.

Zostań siatkarzem

• KPS Chełmiec Wałbrzych
ogłasza nabór uzupełniający do grup młodzieżowych
trenujących w klubie. Jeżeli
chcesz dołączyć do multimultimedalistów minionego
sezonu (4 medale w tym dwa
mistrzowskie w trzech kategoriach wiekowych) skontaktuj się z nami w następujący
sposób: telefonicznie - 73785-55-35, poczta elektroniczną - kps@chelmiec-walbrzych.
pl lub przez wiadomość prywatną na Facebooku. Zapew-

niamy profesjonalną kadrę
trenerską, doskonałą bazę
szkoleniową, organizację obozów sportowych, współpracę
ze sportowym IV Liceum Ogólnokształcącym oraz świetną
atmosferę na treningach. Dołącz do nas! – zachęcają działacze KPS Chełmiec Wałbrzych.

Rajd górski

• Rajd Górski Letnia Wyrypa Gór
Suchych 2020 wraca do Sokołowska w letniej odsłonie. Nowa
trasa, nowe atrakcje, 7 szczytów
ponad 800 m n.p.m., 2 zamki,
wymagające podejścia i zejścia
a także całe mnóstwo pięknych
widoków czekają na śmiałków 9
sierpnia 2020 r. 25 km i ponad
1400 metrów przewyższenia
(10% więcej niż na edycji zimowej). Start i meta oraz biuro
zawodów w Sokołowsku – sala
gimnastyczna obok budynku
mieszkalnego przy ul. Głównej 10. Biuro będzie czynne
w godzinach 15:00 – 19:00 (w
sobotę 08.08.2020), a także w
dniu zawodów (09.08.2020) od
godz. 7:00 do 8:55. Rajd w godzinach 9.00-18.00 (limit czasu
9 godzin). Rejestracja oraz wpisowe 40 zł (w dniu zawodów
60 zł) na stronie ultimasport.pl.
Zapisy będą prowadzone do
31.07.2020 r. Limit uczestników
wynosi 500 osób.
(RED)
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USŁUGI
(1) Usługi budowlane, płytkowanie, łazienki, tynkowanie itp. Tel.
666 201 604
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(2) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

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

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

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

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 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

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

Piaskowa Góra- 2 pokoje 35m2, 2
piętro w 4 piętrowym budynku,
cena 115 tys. Tel. 883 334 486

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

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

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

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

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl

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

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym
pow. biurowo-mieszkalna 60m2,
działka 400 m2, cena 3900 zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486
MS-4248 Piaskowa Góra kawalerka
26m2, jasna kuchnia, balkon, cena
97.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4237 Podzamcze 51 m2, 2
pokoje, wysoki standard, cena
209.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4143 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, po remoncie,
cena 199.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4221 Podzamcze, 3 pokoje,
62,80m2, 6 piętro, do odświeżenia,
cena 225.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4214 Stary Zdrój, kawalerka,
32m2, 2 piętro, po remoncie, cena
89.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żeromskiego, mieszkanie z ogródkiem, 2
pokoje, 45m2, cena 145.000zł. Tel.
883 334 486
MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje,
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miejskie, do odświeżenia, cena 149.000
zł. Tel. 883 334 481
MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje,
66,70m2, parter w 4 piętrowym
bloku, ogrzewanie miejskie, do
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883
334 481
MS-4247 Rynek, 2 pokoje, 63m2,
1 piętro, cena 118.000 zł. Tel. 883
334 481
MS-4236 Sobięcin, 2 pokoje, 56m2,
1 piętro, ogrzewanie budynkowe,
do remontu, cena 119.000 zł. Tel.
883 334 481
MS-4235 Boguszów – Kuźnice, kawalerka, 42m2, do remontu, cena
47.000 zł. Tel. 883 334 486

oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

MS-4240 Szczawno-Zdrój, apartament dwupoziomowy, 126m2,
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys

DS-4234 Poniatów, tylko za
gotówkę! dom wolnostojący, cena
289 tys. Tel. 606 976 630

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

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,

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

000 zł (nr: 2609) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

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

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: 599 000
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
BON – SOBIENCIN, na sprzedaż
mieszkanie pow. 69 m2, 3 pokoje,
z aneksem kuchennym, łazienka
z WC, ogrzewanie gazowe. CENA:
185 000 zł (nr: 2634) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

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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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych

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

tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
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REKLAMA

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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

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

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

DOMOFONY
MONITORING

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

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006
REKLAMA

