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Można już przejechać uli-
cą Długą w Wałbrzychu w kie-
runku Podzamcza i Szczawna 
– Zdroju. Na swoje stare trasy 
powróciły już auto busy ko-
munikacji miejskiej.

Budowa obwodnicy Wał-
brzycha wiązała się z koniecz-
nością przebudowy ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wieniawskie-
go i Długiej w Wałbrzychu oraz 
Łączyńskiego i Szczawieńskiej 
w Szczawnie-Zdroju, a także 
z czasowym i częściowym za-
mknięciem ulicy Długiej.

Znów pojedziemy ul. Długą

nięty zostanie za skrzyżowanie 
z ul. Makuszyńskiego oraz przy-
stanku dla linii nr 18 w kierunku 
Podzamcza, który przesunięty 
zostanie 100 metrów za rondo 
w kierunku ul. Wieniawskiego. 
Prosimy o zapoznanie się z 
nową organizacją przewozów 
oraz zmienionymi godzinami 
odjazdów – informuje Dział Ko-
munikacji Zbiorowej ZDKiUM 
w Wałbrzychu.

Z kolei Burmistrz Szczawna-
-Zdroju informuje, że w związku 
z otwarciem ulicy Długiej w Wał-
brzychu, wznowione zostaje kur-
sowanie autobusów linii nr 7 Bis.

- Począwszy od 16.09.2020 
r. nieznacznej podwyżce ule-
gają ceny biletów: normalny 
będzie kosztował 2,80 zł, a bilet 
ulgowy 1,40 zł. Jednocześnie 
wprowadzony zostaje bilet 
czasowy - 60 minutowy w ce-
nie 3,20 zł za bilet normalny i 
1,60 zł za bilet ulgowy. Ponadto 
nieznacznym zmianom ulega 
dotychczasowy rozkład jazdy, 
który został wywieszony przez 
przewoźnika na przystankach 
autobusowych – wyjaśnia Ma-
rek Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na - Zdroju.

(RED)

 - 15.09.2020 r. wdrożona 
została tymczasowa organiza-
cja ruchu, polegająca na przy-
wróceniu ruchu na lewej jezdni 
ul. Długiej. Nowa organizacja 
przywraca skrzyżowanie typu 
rondo na skrzyżowaniu ulic 
Długiej, Szczawieńskiej oraz 
Łączyńskiego, którego wyspa 
odpowiada kształtem wyspie 
docelowego układu drogowe-
go. Ruch na ul. Łączyńskiego 
od tej pory odbywa się po no-
wej jezdni docelowego układu 
drogowego (jezdnia lewa) – in-
formuje kierownictwo budowy 
obwodnicy.

- W związku z zakończeniem 
kolejnego etapu budowy za-
chodniej obwodnicy Wałbrzy-
cha, od 16 września nastąpi 
zmiana tras przejazdów oraz 
rozkładów jazdy linii komuni-
kacyjnych. Autobusy linii A – 
C – 8 – 9 powrócą do obsługi 
pierwotnych tras przejazdów 
przy zmienionych godzinach 
kursowania, jednocześnie 
zmianie ulegną rozkłady jazdy 
linii: 2 – 5 – 11 – 12 – 15 – 18. 
Po przerwie uruchomione zo-
staną również linie: 1 i 4. Nowy 
układ organizacji ruchu w rejo-
nie ronda spowoduje zmianę 
lokalizacji przystanku Długa – 
Makuszyńskiego, który przesu-
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tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności - 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 7.2020 wywiesza się 
na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
mogą składać wnioski do dnia 28 października 2020 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

Po tym, kiedy doszedłem do 
wniosku, że wszelkie gazetowe 
politykowanie nie ma sensu, co 
stało się po niedawnym wybo-
rze nominanta prezesa Jarosła-
wa na staro-nowego prezyden-
ta III RP, ogłosiłem na łamach 
Tygodnika DB 2010, że nie będę 
się już polityką zajmować. Jed-
nak czas leczy rany i koryguje 
wcześniejsze postanowienia, 
będące efektem określonych 
stanów emocjonalnych. Dosze-
dłem więc do wniosku, że jed-
nak w sprawach politycznych 
znów głos muszę zabrać, ponie-
waż dzieją się rzeczy brzydkie, 
wymagające komentarza.

Używając określenia „rze-
czy brzydkie” mam przede 
wszystkim na myśli obrzydliwe 
dla mnie fałszowanie historii, 

Fałszerze historii naszej
Janusz
Bartkiewicz

zwłaszcza tej najnowszej, do-
tyczącej czasów, w których 
żyłem, i których byłem pilnym 
obserwatorem i komentato-
rem, osobiście uczestnicząc 
w wielu dziejących się na 
różnych płaszczyznach wyda-
rzeniach. Do zabrania głosu 
w temacie polityczno-histo-
rycznym, dotyczącym obcho-
dów 40-lecia podpisania tzw. 
Porozumień Sierpniowych, 
zmusiły mnie publikacje z tym 
związane, jakie pokazały się w 
wałbrzyskich tygodnikach, a 
które - jak mniemam - inspiro-
wane były przez jedną osobę, 
na co wskazuje powtarzalność 
niektórych argumentów (w 
ich dosłownym brzmieniu), 
budowa zdań i używanie tych 
samych zwrotów i niektórych 
fraz. Niestety, publikacje te 
zawierały jawne bądź ukryte 
wątki, będące zwykłymi fał-
szerstwami naszej historii, lub 
- używając bardziej stonowa-
nego języka - spełniały rolę 
„gumki myszki”, wymazującej 
ze świadomości społecznej 

prawdziwy obraz tamtych hi-
storycznych wydarzeń.

Nie chcąc się na ten temat 
rozpisywać, przechodzę do 
konkretów. Pierwszym z nich 
jest przypomnienie, że w sierp-
niu 1980 roku żadnego związku 
zawodowego o nazwie „Soli-
darność” nie było, bo związek 
taki został zarejestrowany do-
piero 10 listopada 1980 roku. 
Porozumienia sierpniowe zo-
stały natomiast podpisane z 
przedstawicielami rządu PRL 
przez różne komitety strajko-
we, reprezentujące strajkujące 
załogi robotnicze w najwięk-
szych państwowych zakładach 
produkcyjnych, dających w cza-
sach PRL zatrudnienie i stabili-
zację zawodową i życiową całe-
mu polskiemu społeczeństwu. 
Zakładach, które przez tzw. 
obecnie komunę zostały odbu-
dowane z wojennych zgliszcz, 
unowocześnione lub zbudo-
wane od podstaw. Najbardziej 
znane i wiodące w całym ruchu 
strajkowym były komitety straj-
kowe w Stoczni Szczecińskiej 

i Stoczni Gdańskiej, przy czym 
pierwsze porozumienie pod-
pisane zostało w Szczecinie. 
Bardzo znamienny jest więc 
fakt, że te najważniejsze dla 
współczesnej historii Polski po-
rozumienia zostały podpisane 
w miastach, które dzięki temu, 
że w 1944 roku władzę przeję-
ły tzw. komuchy, znalazły się w 
granicach Polski, co formalnie 
zostało potwierdzone dopiero 
dzięki usilnym staraniom I se-
kretarza Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej Władysława Gomułki. 
Przypomnę, że starania Gomuł-
ki prowadzone były wbrew in-
tencjom I sekretarza Komitetu 
Centralnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego Ni-
kity Chruszczowa i zakończone 
zostały układem podpisanym 
7 grudnia 1970 roku przez pre-
miera Józefa Cyrankiewicza i 
kanclerza Republiki Federalnej 
Niemiec Williego Brandta. Układ 
ten gwarantował nienaruszal-
ność polskiej granicy na Odrze 
i Nysie, przez co de facto straj-
kujący w stoczniach Szczecina 
i Gdańska robotnicy, tak samo 
jak strajkujący w Wałbrzychu 
górnicy, mogli mieć pewność, 
że nie zagraża im jakakolwiek 
zmiana polskich granic. Taką 
sama pewność uzyskali wszyscy 
Polacy, niezależnie od tego, czy 
w sierpniu 1980 roku strajkowa-
li, czy nie.

Fałszowanie historii tamtych 
wydarzeń jest wprost bezczelne 
i cyniczne, ponieważ w Polsce 
żyje jeszcze kilka milionów oby-
wateli, którzy wówczas mieli co 
najmniej 20 lat, a więc tamte 
czasy pamiętają. I pamiętają 
zapewne, że na murze otacza-
jącym Stocznię Gdańską wisiało 
hasło „Socjalizm tak – wypacze-
nia nie”. Takie samo hasło wisia-
ło w - dziś już historycznej - sali 
BHP tej stoczni, która współcze-
śnie została przekształcona w 
muzeum. W placówkę, w której 
jako relikwie eksponowane są 
nawet stare butelki po wodzie 
mineralnej, pitej wówczas także 
przez prowadzących negocjacje 
i podpisujących porozumienie  
„komuchów”. Ale to historyczne 
hasło, tak jak te butelki, zostało 
wymazane, ponieważ stało się 
bardzo niewygodne dla tych, 
którzy wykorzystali fakt, iż robot-
nicy strajkują przeciw władzy, 
aby zmusić ją do wprowadzenia 
zasad, jakie winne obowiązywać 
w socjalizmie. Dziś bezczelną 
kpiną z tamtych strajkujących 
jest wmawianie im i dzisiejsze-
mu społeczeństwu, że strajko-
wali wówczas o: prywatyzację 
całych branż przemysłowych, 
wielkich zakładów pracy, ziemi, 
zwrot majątków, budynków i 
mieszkań ich przedwojennych 
właścicielom, chociaż cały ten 
majątek został po II wojnie od-
budowany z ruin rękami milio-

nów prostych i w sumie bardzo 
ubogich ludzi przez tzw. komu-
szą władzę. Dziś ci, którzy w tam-
tych latach jeździli tramwajami, 
dziś jeżdżą rządowymi wypa-
sionymi limuzynami za setki ty-
sięcy złotych oraz zarabiają (jak i 
członkowie ich rodzin) dziesiątki 
tysięcy miesięcznie, tylko dlate-
go, że strajkujących oszukali w 
najbardziej ordynarny sposób 
i po podpisaniu umowy spo-
łecznej przy Okrągłym Stole, od 
razu doprowadzili do jej złama-
nia i zaczęli grabić wszystko to, 
co do tej pory było państwowe 
i służyło wszystkim. Dziś służy 
jedynie wybrańcom lub wielkim 
oszustom gospodarczym i �nan-
sowym, między którymi dziś w 
zasadzie należy postawić znak 
równości. 

W wałbrzyskich wspomin-
kach przeczytałem o śp. Jurku 
Szulcu, który w Wałbrzychu 
podpisywał 2 września 1980 
roku trzecie w Polsce porozu-
mienie pomiędzy strajkującymi, 
a przedstawicielami ówczesnej 
władzy. Znałem Go osobiście, 
ponieważ od 1976 roku byłem 
pracownikiem Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Socjali-
stycznej Młodzieży Polskiej w 
Wałbrzychu, a on w tym czasie 
był etatowym wiceprzewodni-
czącym ZSMP w Kopalni Węgla 
Kamiennego Wałbrzych. Nie-
jedną rozmowę z nim przepro-
wadziłem, niekiedy przy napo-
jach skłaniających do szczerych 
wypowiedzi i ujawniania swych 
przekonań, więc wiem dosko-
nale, że to nie ówczesny ustrój 
stał mu kością w gardle, ponie-
waż wiedział, ile mu nie tylko 
on sam osobiście zawdzięcza. 
Najbardziej wkurzała go, jak 
i wielu innych młodych akty-
wistów i działaczy tego związ-
ku – w znakomitej większości 
członków PZPR – panująca 
wśród decydentów „jaśniepań-
ska” postawa, przekonanie o 
wyłącznej ich racji, nepotyzm 

i niekiedy zwykłe, ale dosyć 
powszechne skundlenie. Oszu-
stwa przy naliczeniu wypłat, 
narzucane normy, złodziejstwo, 
oszukiwanie na BHP itp. itd. Ale 
to wcale nie znaczyło, że mu 
się ustrój nie podobał, że chciał 
walczyć o jego obalenie i odbu-
dowanie polskiego kapitalizmu. 
I dlatego, chcąc mieć większy 
wpływ na to, co się w kopalni i 
w mieście działo, starał się zo-
stać wybranym na sekretarza 
kopalnianej organizacji par-
tyjnej. Był przebojowy, a więc 
niebezpieczny dla partyjnego 
betonu, więc żadnych szans nie 
miał. Dlatego, aby móc walczyć, 
zorganizował strajk w szybie 
„Chrobry”, a od 2 września 1980 
roku tworzył struktury NSZZ So-
lidarność w kopalniach naszego 
miasta i regionu. Nie walczył o 
kapitalizm, który m.in. spowo-
dował likwidację wałbrzyskie-
go przemysłu, w tym kopalń, 
a jego samego w latach 1995 
-2009 uraczył bezrobociem. Czy 
naprawdę tego pragnął, czy 
właśnie o to, razem z innymi 
robotnikami, walczył? Już nam 
nie odpowie i nie zareaguje na 
setki bredni wypowiadanych i 
pisanych przez niesamowicie 
liczne rzesze tych, o których w 
tamtych czasach nikt nie sły-
szał. A tam, gdzie 40 lat temu 
wałbrzyscy górnicy strajkowali, 
tam gdzie była kopalnia Thorez, 
postawiono krzyż. W chrześci-
jaństwie krzyże stawia się na 
grobach i dla mnie jest on sym-
bolem tego, co 40 lat temu ro-
botnicy sobie wywalczyli.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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IRA akustycznie
18 i 19 września 2020 r. o godz. 
19.00 w Starej Kopalni przy ul. 
Wysockiego 29 w Wałbrzychu 
wystąpi zespół IRA, który przed-
stawi swoje najważniejsze utwory 
w wersji akustycznej. Trzy dekady 
aktywności scenicznej, 11 albumów 
studyjnych, występy na najwięk-
szych polskich festiwalach rocko-
wych, trasy koncertowe po USA i Ka-
nadzie, supportowanie legendarnej 
grupy Aerosmith oraz niezliczona 
ilość najbardziej prestiżowych sta-
tuetek przemysłu muzycznego - to 
tylko krótkie podsumowanie mu-
zycznej kariery formacji IRA, która 
od trzydziestu lat zajmuje czołowe 
miejsce na polskich listach przebo-
jów. Obecnie IRA kończy pracę nad 
nową płytą, która ukaże się nieba-
wem. Mimo upływu dekad formacja 
jest w znakomitej formie koncer-
towej, o czym już 18 i 19 września 
przekonamy się w wałbrzyskiej Sta-
rej Kopalni.
Bilety na koncerty w cenie 89, 99 i 
110 zł dostępne w kasie Starej Ko-
palni oraz na platformie kupbilecik.
pl. Miejsca są siedzące i numerowa-
ne, a ich liczba ograniczona.

(RED)

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środowy poranek na 
skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Sikorskiego w Wałbrzychu. W wyniku 
zderzenia jeden z dwóch uczestniczących w zdarzeniu samochodów 
przewrócił się na dach. Na miejscu pracowali strażacy oraz policjanci, a 
ul. Moniuszki w była zablokowana. - 47-letnia mieszkanka Boguszowa – 
Gorc, wyjeżdżając od strony dzielnicy Gaj w kierunku Rynku nie udzieliła 
pierwszeństwa kierującemu Oplem 25-letniemu mieszkańcowi Jedliny – 
Zdroju, który podróżował z pasażerką. Dwie osoby zostały przewiezione 
do szpitala na badania. Apelujemy o ostrożność, zwłaszcza na 
skrzyżowaniach i podczas włączania się do ruchu – mówi Marcin Świeży, 
oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Dachowanie 
na ul. Moniuszki 27 września 2020 r. o 

godz. 17.30 i 20:00 w Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu 
wystąpi Kasia Kowalska. 
Piosenkarka obchodzi ju-
bileusz 25-lecia pracy arty-
stycznej.

Kasia Kowalskiej to jedna z 
najbardziej znanych polskich 
wokalistek. Muzyczną karierę 
rozpoczęła od debiutanckie-
go albumu Gemini, wydane-
go w 1994, okrytego potrójną 
platyną, z którego pochodzą 
przeboje „Jak rzecz” czy „Oto 
ja”. Kolejne płyty to kolejne 
„platynowe” sukcesy: w 1995 
ukazała się koncertowa płyta 
„Koncert inaczej”, w tym roku 
też podczas Sopot Festival 
zdobyła Grand Prix i Nagrodę 
Publiczności za utwór „A to 
co mam”; w 1996 roku wy-
dała album „Czekając na...”; 
w 1997 wystąpiła w �lmie 
„Nocne gra�ti” u boku Marka 
Kondrata; rok 1998 to kolej-
ny sukces w postaci albumu 
„Pełna obaw”. W latach 2000-

2008 ukazały się jeszcze al-
bumy „5”, „Antidotum”, „Sa-
motna w wielkim mieście”, 
„Antepenultimate”, które 
zdobywały serca słuchaczy 
oraz uznanie krytyków i - jak 
poprzednie - zdobyły status 
platyny. Rok 2010 przyniósł 
bardzo dobrze przyjęty za-
równo przez fanów i krytykę 
album z utworami Grzego-
rza Ciechowskiego „Moja 
Krew”. Kasia ma na swoim 
koncie wiele prestiżowych 
nagród, w tym Fryderyki, 
Superjedynki oraz MTV Eu-
ropean Music Awards i choć 
od wydania pierwszej płyty 
minęło wiele czasu, a w jej 
życiu wiele się wydarzyło, to 
pewne rzeczy pozostają nie-
zmienne: jej niecodzienna 
wrażliwość na dźwięki, mi-
łość do muzyki i pasja z jaką 
ją wykonuje. Kasia Kowalska, 
oprócz wielu projektów i ko-
operacji muzycznych, bierze 
też udział w projekcie Panny 
Wyklęte, dla którego wraz 
Darkiem Maleo Malejonkiem 

Kasia Kowalska w Starej Kopalni

stworzyła kopozycję „Nie-
złomni”.

Podczas wałbrzyskich 
koncertów, obok przebojów 
z 25-teniej działalności, bę-
dzie można usłyszeć również 
utwory z najnowszej, długo 
oczekiwanej przez fanów 
płyty „Aya”. Bilety w cenie od 
89, 99 i 110 zł dostępne są na 
platformie kupbilecik.pl, a w 
wersji kolekcjonerskiej Fan 
Ticket w kasie Starej Kopalni.

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

ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce 
i relaksacji,

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

• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia 
i odwiezienia do domu

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
                  Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy Dzienny Dom Pobytu 
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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

R E K L AMA

- Od 14 lat prowadzimy 
Fundację Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Feniks” 
w Wałbrzychu. W zakresie 
świadczenia działalności 
opiekuńczej posiadamy za-
tem ogromne doświadcze-
nie. 1.07.2020 r. otworzyli-
śmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Het-
mańskiej 5G w jednej z dziel-
nic Wałbrzycha – na Podzam-
czu. Placówka czynna jest w 
dni powszednie w godz. 7.00 
– 17.00 – mówi Ewa Mizgal-
ska, prezes fundacji.

- Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z 
czynnościami dnia powsze-
dniego. Zatem jeżeli jesteś 
osobą samotną, potrzebujesz 
opieki oraz pomocy, a przy 
okazji chcesz miło i kreatyw-
nie spędzić czas – skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do 
niewiążącej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Se-
niora” oraz do zapoznania się 
z pełną ofertą. Nasz personel 
chętnie odpowie na każde 
pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp. – dodaje Ewa 
Mizgalska.

Fundacja oferuje także 
możliwość skorzystania z 

odpłatnego transportu. Dys-
ponuje samochodem, który 
przywiezie chętnych do „Oazy 
Seniora”, a po zajęciach odwie-
zie do domu.

- Prosimy o punktualność, 
gdyż o godz. 9.00 zaczynają 
się warsztaty z terapii zajęcio-
wej. Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na 
życzenie przybliży ich spe-
cyfikę. Po terapii zajęciowej i 
krótkiej przerwie, zajęcia pro-
wadzić będzie doświadczona 
rehabilitant, mgr fizjoterapii 
Agnieszka Arumińska-Ja-
nas. Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” wyposażony 
jest w niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Zajęcia będą do-
stosowane do państwa moż-
liwości i chęci. Dysponujemy 
rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PUR-em z oprzy-
rządowaniem, jak również in-
nym sprzętem do rehabilitacji 
jak materacem do  masażu 
ciała. Po zajęciach rehabili-
tacyjnych i przerwie można 
skorzystać z obiadu w formie 
cateringu. Przy Domu Dzien-
nego Pobytu „Oaza Seniora” 
znajduje się też ogródek, do 
którego można wyjść bezpo-
średnio z obiektu. Pozwala 
on na miłe spędzanie cza-

su na świeżym powietrzu w 
ciepłych miesiącach roku. W 
ogródku znajdują się nowo 
zakupione stoliki, krzesła oraz 
parasole ogrodowe. Z oferty 
Domu „Oaza Seniora” mo-
żecie Państwo też korzystać 
częściowo, w wybrane dni 
tygodnia – dodaje prezes fun-
dacji Feniks.

Jak zgłaszać się 
do Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” ?

- telefonicznie – bezpośred-
nio u Prezes Fundacji pod nr 
telefonu 663 171 113,

 lub 
- za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego, dostęp-
nego na stronie internetowej 
Fundacji Feniks www.funda-
cja-feniks.org.pl

W tym przypadku prezes 
fundacji skontaktuje się z oso-
bą zgłaszającą w celu potwier-
dzenia zgłoszenia i omówienia 
warunków uczestnictwa.

- Serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznaw-
czej wizyty w Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. 
Hetmańskiej 5G w Wałbrzychu 
– zachęca Ewa Mizgalska.

(TP)

Oaza Seniora

Prawo własności nierucho-
mości może należeć do jednej 
lub kilku osób. W tym drugim 
wypadku mamy do czynienia 
ze współwłasnością. Współ-
właścicielem nieruchomości 
można zostać różny sposób, 
np. kupując wspólnie działkę 
lub nabywając spadek.

Współwłasność polega na 
tym, że dana, konkretna nieru-
chomość należy do kilku osób 
(współwłaścicieli). Każdemu ze 
współwłaścicieli przysługują 
wszystkie uprawnienia związa-
ne właśnie z prawem własności. 
To właśnie problem z realizacją 
tych właścicielskich uprawnień 
bywa najczęściej przyczyną 
kon�iktów pomiędzy współ-
właścicielami. Podejmowanie 
czynności związanych z zarzą-
dem taką nieruchomością wy-
maga zgody, co najmniej więk-
szości współwłaścicieli. Muszą 
więc oni ze sobą współdzia-
łać. Co zrobić, gdy wymagane 
współdziałanie jest utrudnione 
lub wręcz niemożliwe? W ta-
kim wypadku warto rozważyć 
zniesienie współwłasności nie-
ruchomości.

Zniesienia współwłasności 
można dokonać umownie lub 
sądownie. Umowne zniesienie 
współwłasności może nastąpić 
jedynie wtedy, gdy wszyscy 

współwłaściciele zgadzają się 
na proponowany sposób znie-
sienia współwłasności. Umowę 
taką zawiera się przed notariu-
szem i ma ona formę aktu no-
tarialnego.

Jeżeli współwłaściciele nie 
są w stanie uzgodnić sposobu 
zniesienia współwłasności, ko-
nieczne jest założenie sprawy 
sądowej. Istnieją trzy sposoby 
zniesienia współwłasności:
1)  podział �zyczny nierucho-

mości,
2)  przyznanie nieruchomości 

na wyłączną własność jed-
nemu (lub kilku) ze współ-
właścicieli (z obowiązkiem 
spłaty pozostałych lub bez 
takiego obowiązku),

3)  sprzedaż nieruchomości i 
podział środków w ten spo-
sób uzyskanych.
Zniesienie współwłasności 

nieruchomości przez podział 
�zyczny bywa czasem prak-
tykowane. Taki podział nie 
może być jednak sprzeczny z 
przepisami prawa lub zasada-
mi społeczno-gospodarczymi. 
Nie może skutkować również 
istotną zmianą nieruchomości 
lub znacznym zmniejszeniem 
jej wartości. Można więc do-
konać np. podziału działki na 
kilka mniejszych, czy wydzielić 
w budynku samodzielne lokale 

mieszkalne. Nie można jednak 
podzielić �zycznie budynków 
według pięter. Inaczej mówiąc 
nie można podzielić budynku 
w poziomie (piętrami), ale jest 
możliwość podziału w pionie 
(po ścianach działowych), o ile 
do każdej z wyodrębnionych 
części budynku będą osobne 
wejścia.

Przyznanie nieruchomości 
na wyłączną własność jedne-
go (lub kilku) współwłaścicieli 
jest najczęściej spotykanym 
sposobem zniesienia współ-
własności. Z przyznaniem 
pełnej własności wiąże się zo-
bowiązanie do spłaty wartości 
udziałów na rzecz pozostałych 
współwłaścicieli. Ugodowe 
dokonanie zniesienia współ-
własności pozwala współ-
właścicielom nie tylko na sa-
modzielne ustalenie, komu 
przypadnie nieruchomość, ale 
również na ustalenie wysoko-
ści oraz terminów spłat. Za-
warcie ugody sądowej znacz-
nie skróci także czas trwania 
postępowania sądowego.

Brak zgody na proponowa-
ny sposób zniesienia współwła-
sności często wynika z faktu, że 
więcej niż jeden współwłaści-
ciel chciałby przejąć nierucho-
mość na własność. Założenie 
sprawy sądowej automatycz-

Prawo w pigułce: zniesienie współwłasności nieruchomości
nie powoduje jednak, 
że to sąd zdecyduje, 
komu przypadnie 
nieruchomość. Sąd 
bierze pod uwagę 
wiele czynników np. 
stopień związania z 
nieruchomością czy 
sytuację rodzinną, 
mieszkaniową i ma-
jątkową poszczegól-
nych współwłaścicieli. 
Dodatkowo osoba, 
która chce przejąć na 
własność nierucho-
mość, musi wykazać, 
że jest w stanie spłacić 
udziały pozostałych 
współwłaścicieli. W 
przeciwnym razie sąd 
takiego sposobu znie-
sienia współwłasności 
nie uwzględni.

Gdy brak jest zgody, co 
do zniesienia współwłasno-
ści lub gdy żaden ze współ-
właścicieli nie jest w stanie 
spłacić udziałów pozostałych 
współwłaścicieli, a brak jest 
również możliwości podziału 
fizycznego nieruchomości, 
zniesienie współwłasności 
jest możliwe przez egzeku-
cyjną sprzedaż nieruchomo-
ści. Ten sposób jest najmniej 
korzystny dla współwłaści-
cieli. Sprzedaży dokonuje 

bowiem komornik sądowy na 
podstawie przepisów o eg-
zekucji z nieruchomości, co 
wiąże się chociażby z koszta-
mi jego wynagrodzenia, ale 
także kosztami postępowa-
nia np. ogłoszeń, doręczeń 
korespondencji. Koszty te 
pomniejszą kwotę należną 
współwłaścicielom uzyskaną 
ze sprzedaży nieruchomości.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Święto plonów
Miejska Biblioteka Publicz-
na - Centrum Kultury w Bo-
guszowie - Gorcach zaprasza 
19 września 2020 r. na święto 
plonów "Co dwie głowy to 
nie jedna". Początek w Rynku 
o godz. 14.00, gdzie wystąpią: 
Bernadeta Kowalska i Przyjacie-
le, Dj Davido�, Zespół Taneczny 
Maracuja, Zespół Wesoła Biesia-
da oraz Folk Expres. Podczas im-
prezy obowiązują zasady reżimu 
sanitarnego.

(WK)

Dla dzieci i dorosłych
Od października Centrum Kul-
turalno-Kongresowe Witold w 
Boguszowie – Gorcach zapra-
sza na zajęcia: Klub Malucha 
"Smyk" ma na celu wspieranie 
wszechstronnego rozwoju dziec-
ka przez różnorodne formy zajęć 
i zabawy w gronie rówieśników 
(dzieci w wieku 3-5 lat wraz z 
opiekunami); Pracownia Twórcza 
"Na spągu" - warsztaty dla mło-
dzieży powyżej 12 roku życia oraz 
do osób dorosłych, podczas któ-
rych uczestnicy, pod kierunkiem 
prowadzącej, poznają nietypo-
we techniki plastyczne, które nie 
wymagają specjalnych zdolności 
artystycznych. W związku z ogra-
niczoną ilością miejsc decyduje 
kolejność zgłoszeń.

(MB)
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, 

iż otrzymane pożyczki na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

zostaną umorzone z urzędu. 

Umorzenie nastąpi  pod warunkiem prowadzenia 

działalności gospodarczej przez 3 miesiące 

od dnia otrzymania pożyczki.

R E K L AMA R E K L AMA

- Moja mama Karolina 
walczy jak lwica o swoje 
życie. Wiem, że walczy dla 
mnie, a ja robię wszystko, by 
jej pomóc wygrać. Dlatego 
zwracam się do Czytelników 
Tygodnika DB 2010 i portalu 
db2010.pl z podziękowania-
mi za dotychczasowe wspar-
cie. Już niewiele brakuje nam 
do uzbierania całej kwoty na 
operację, która uratuje życie 
mojej mamy. Wierzę, że dzię-
ki Państwa wsparciu mama 
wkrótce wyjedzie do Berlina 
i tamtejsi lekarze wytną jej 
guza, który ją zabija – napi-
sał do redakcji Tygodnika DB 
2010 16-letni Fabian.

Od pół trwa walka o życie 
36-letniej wałbrzyszanki. Pani 
Karolina zbiera pieniądze na 
operację wycięcia złośliwe-
go nowotworu macicy, którą 
mogą przeprowadzić lekarze w 
Berlinie. – Niestety, Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie zrefundu-
je kosztów tej operacji, dlatego 
proszę o wsparcie w zbiórce, 
która jest prowadzona pod ad-
resem https://pomagam.pl/ka-
rolawalczy  – powiedział nam 
16-letni Fabian, któremu trzy 
lata temu zmarł ojciec.

Pomóżcie mi uratować 
życie mojej mamy

36-letnia Karolina Antko-
wiak 6 marca 2020 r. dowie-
działa się, że ma złośliwego 
raka szyjki macicy. Niestety, 
wielkość zmiany jest powyżej 4 
cm wraz z zajęciami.

- Gdy usłyszałam diagnozę 
załamałam się i pomyślałam: 
co teraz? Co z moim dziec-
kiem? On mnie bardzo potrze-
buje, bo trzy lata temu stracił 
ojca! Muszę więc walczyć i żyć 
dla niego! Wszystkie moje pla-
ny zmieniły się w jeden cel – 
wyzdrowieć!Fabian długo nie 
wiedział o mojej chorobie, bo 
bardzo bałam się mu o tym 
powiedzieć… Na początku 
płakał, później powiedział, że 
nie chce iść do domu dziecka, 

a teraz wspiera mnie i mówi, że 
razem pokonamy tę chorobę. 
W szpitalu proponowano mi 
radioterapię, ale nie podejmą 
się operacji. Na początku pro-
ponowano mi prywatną klini-
kę w Warszawie, ale – nieste-
ty – i tam operacja nie będzie 
możliwa. Niedawno pojawiła 
się nowa szansa w Berlinie. 
Wszystko jednak wiąże się z 
dużymi kosztami. Mój przypa-
dek nie mieści się w ramach 
refundacji NFZ, dlatego muszę 
sama zadbać o zebranie środ-
ków na leczenie. Z góry dzięku-
ję za każdą wpłaconą złotówkę 
– mówi z wdzięcznością Karoli-
na Antkowiak.

(RED)

15 września w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 5 w 
Wałbrzychu odbyło się spo-
tkanie informacyjne dla po-
tencjalnych wnioskodawców 
nowej edycji Funduszu To-
yoty. W tym roku organizacje 
non-pro�t z terenu Aglome-
racji Wałbrzyskiej i powiatu 
oławskiego mogą otrzymać 
granty do 20 tys. na realiza-
cję projektów małej rewitali-
zacji. Łączna pula grantów to 
160 tys. złotych.

Fundusz Toyoty, stworzo-
ny przez wałbrzyską fabrykę 
Toyoty w 2010 r., wspiera ory-
ginalne i ciekawe projekty, 
w obszarach tematycznych: 
ekologia, edukacja technicz-
na, sport, bezpieczeństwo na 
drogach oraz poprawa mobil-
ności/swoboda poruszania się. 
Podczas spotkania uczestnicy 
zapoznali się z zasadami ubie-
gania się o dotację oraz pro-
jektami zrealizowanymi w po-
przednich edycjach konkursu 
grantowego.

Maksymalna kwota wspar-
cia projektu wynosi 20 000 
zł natomiast całkowita pula 
środków do rozdysponowania 
to aż 100 000 zł dla projektów 

Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat

realizowanych w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz 60 000 zł dla 
projektów z powiatu oławskie-
go. Wszystkie zaplanowane 
działania w ramach projektów 
powinny być zrealizowane po-
między marcem a wrześniem 
2021 r.

Z roku na rok Fundusz To-
yoty staje się silniejszym narzę-
dziem wspierającym rozwój lo-
kalny. W tym roku do funduszu 
dołączył nowy partner – Zespół 
Szkół im. J. Kasprowicza w Jel-
czu-Laskowicach. Uczniowie 
dwóch szkół partnerskich, tj. 
technikum architektury kra-
jobrazu Zespołu Szkół nr 5 w 
Wałbrzychu oraz kierunku in-

formatyka szkoły jelczańskiej, 
opracowują wspólnie z wnio-
skodawcami wizualizację pro-
jektów. Jest to bardzo dobra 
forma praktyki zawodowej dla 
tych uczniów, którzy oprócz 
tego, że uczestniczą w proce-
sie projektowania, to później 
mogą na żywo zobaczyć efek-
ty swojej pracy. Działanie takie 
zachęca do dalszej nauki i przy-
szłej pracy zawodowej.

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronach:  www.
FunduszToyoty.pl  oraz www.
fee.org.pl. Termin składania 
wniosków upływa 31 paździer-
nika 2020 r.

(GK)
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UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

ASSOCIATION DES FRANCAIS ET REPATRIES DE FRANCE EN BASSE SILESIE
 STOWARZYSZENIE FRANCUZÓW I REPATRIANTÓW Z FRANCJI NA DOLNYM ŚLĄSKU

58-310 Szczawno-Zdrój  •  ul. Mickiewicza 30j  •  tel. 74 8438496, 
NIP 886-25-94-579  •  REGON 890499480

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania publicznego Gminy Wałbrzych nr1 
„Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności

lokalnej na podobszarze rewitalizacji Biały Kamień”.

Zakres: 
upowszechnianie wiedzy o przeszłości i dziedzictwie kulturowym Wałbrzycha 

poprzez działania kulturalne.
Tytuł: 

„Nasz Wałbrzych - przyjazd repatriantów z Francji do polskiego Wałbrzycha”
Grupa docelowa: 

mieszkańcy Wałbrzycha a w szczególności dzielnicy Biały Kamień.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym dzielnicy, 
zebranie pamiątek i wywiadów z żyjącymi świadkami historii, którzy tworzyli nie-
zwykłość naszego wielokulturowego miasta a następnie podzielenie się tą wiedzą z 
dziećmi i młodzieżą / spotkanie w  Publicznej Szkole Nr 2  im. Orła Białego na Białym 
Kamieniu /oraz w trakcie wielopokoleniowego spotkania pn.” Dzień francuski”.
Zwracamy się z prośbą do zainteresowanych naszym projektem, którzy mają chęć 
podzielić się swoją dobrą, serdeczną pamięcią o naszym wielokulturowym współ-
mieszkaniu w polskim Wałbrzychu o kontakt dod. tel. 604 897 499.

Zadanie realizowane z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach 
otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego  

na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu 
wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. 

R E K L AMA

18 września rozpocznie 
się wizyta honorowego oby-
watela Wałbrzycha - księcia 
Bolko von Pless w Wałbrzy-
chu i Szczawnie-Zdroju. Kul-
minacyjnym punktem wizyty 
będzie odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy w szczawień-
skim Domu Zdrojowym.

Wnuk ostatnich właścicieli 
zamku Książ, księżnej Daisy i 
księcia Jana Henryka XV odwie-
dzi Wałbrzych na zaproszenie 
prezydenta Wałbrzycha dra Ro-
mana Szełemeja oraz prezesa 
spółki Zamek Książ w Wałbrzy-
chu - Anny Żabskiej.

- Odsłonięcie tablicy w daw-
nym Grand Hotelu Hochber-
gów przy ul. Kolejowej 14 w 
Szczawnie – Zdroju to symbo-
liczne podkreślenie faktu, że 
zamek Książ był przez wieki 
centrum decyzyjnym dla naszej 
ziemi, gdzie zapadały decyzje o 
rozwoju całych miejscowości, 
takich np. jak uzdrowisko Bad 
Salzbrunn. Jest to inicjatywa 
władz Uzdrowiska Szczawno-
-Jedlina S.A., Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless oraz mieszkań-
ców i sympatyków historii. Jej 
fundatorem jest wiceprezes 
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina 
S.A dr Jacek Gąsiorowski, któ-
ry wyłożył pieniądze z własnej 
kieszeni. Pomysł ufundowania 

Tablica Hochbergów

tablicy narodził się ponieważ w 
Szczawnie, w którym wszystko 
powstało z inicjatywy Hochber-
gów i za ich pieniądze, nie ma w 
publicznej przestrzeni ani jed-
nej informacji upamiętniającej 
ten fakt. Na apel odpowiedzieli 
niezwłocznie dr Gąsiorowski i 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju Michał Broda. 
Tym samym zawiązał się niefor-
malny komitet upamiętnienia 
bytności i zasług Hochbergów 
w Szczawnie, którego jedyne 
posiedzenie odbyło się dzię-
ki uprzejmości i w obecności 
prezes Anny Żabskiej w zamku 
Książ. Fundacja Księżnej Daisy 
von Pless była odpowiedzialna 
za projekt i przygotowanie tre-
ści na tablicę oraz uzgodnienie 

jej z wszystkim stronami. W 
spotkaniu w Książu wzięli także 
udział: prezes uzdrowiska Irene-
usz Grzybowski oraz burmistrz 
Szczawna Marek Fedoruk. 
Udział swój w sobotniej uro-
czystości zapowiedziały władze 
Szczawna, jako kontynuator 
prawny i obecny administrator 
dawnej prywatnej miejscowo-
ści Hochbergów. Uzdrowisko, 
jako właściciel obiektu, wzięło 
na siebie kwestie uzgodnienia 
szczegółów instalacji tablicy, jej 
ostatecznego wyglądu i umiej-
scowienia na fasadzie Domu 
Zdrojowego z delegaturą kon-
serwatora zabytków – wyjaśnia 
Mateusz Mykytyszyn ze spółki 
Zamek Książ.

(MM)

Tablety dla szkoły
Miejska Szkoła Podstawowa 
w Szczawnie - Zdroju zna-
lazła się wśród placówek, 
którym Państwowy Instytut 
Badawczy NASK - operator 
Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej przekaże 25 tabletów 
wraz z usługą dostępu do In-
ternetu w formie „Szkolnych 
Pakietów Multimedialnych 
OSE”. Wartość dostarczonego 
Szkolnego Pakietu Multime-
dialnego OSE wynosi 24 261,75 
zł brutto. Dostarczony sprzęt 
będzie stanowił pomoc dla 
nauczycieli i uczniów, a także 
przyczyni się do usprawnienia 
procesu edukacji cyfrowej. 

(RED)

Klub Aktywnego 
Rodzica
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Szczawnie – Zdroju zapra-
sza na pierwsze spotkanie 
Klubu Aktywnego Rodzica. 
Spotkanie pod hasłem „Mam 
marzenie” odbędzie się 23 
września o godz. 11.00.

(RED)

Weekend smaków
Food trucki znów wjadą do 
Szczawna-Zdroju. Week-
end smaków na szczawień-
skim deptaku rozpocznie się 
19 września (sobota) o godz. 
12.00, a zakończy dzień później 
o godz. 21.00. Przy ul. Kościusz-
ki w centrum uzdrowiskowej 
gminy będzie można skosz-
tować potraw z różnych stron 
świata serwowanych z barów 
na czterech kółkach.

(RED)

Jubileusz na Chełmcu
- Każda okazja jest dobra, by 
pójść na spacer, otoczyć się 
cudną naturą i podziwiać wi-
doki z samego szczytu. Tym 
bardziej, że to już 20 lat od po-
stawienia i poświęcenia krzyża 
na Chełmcu. Do uczestnictwa w 
wydarzeniu zapraszamy razem 
z Para�ą pw. Wniebowzięcia 
NMP w Szczawnie-Zdroju i Pa-
ra�ą Rzymskokatolicką pw. św. 
Jerzego i Matki Bożej Różańco-
wej w Wałbrzychu – zachęcają 
organizatorzy jubileuszowej 
pielgrzymki na Chełmiec. Ob-
chody jubileuszu rozpoczną 
się 19 września o godz. 9.00 
wymarszem z kościoła pw. św. 
Jerzego i Matki Bożej Różańco-
wej w Wałbrzychu oraz o godz. 
9.30 wymarszem z kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Szczaw-
nie-Zdroju. W samo południe 
na szczycie Chełmca zostanie 
odprawiona masz święta, a po 
niej odbędzie się integracyjne 
ognisko.

(RED)

W całej 
Polsce trwa 
Powszechny 
Spis Rolny, 
który zakoń-
czy się 30 li-
stopada 2020 
r. Na potrzebu 
spisu została 
uruchomiona 
infolinia pod 
numerem 22 279 99 99, która 
umożliwia wykonanie obo-
wiązkowego spisu przez tele-
fon. Jeśli rolnik nie ma w domu 
dostępu do Internetu, może 
dokonać spisu w gminnym 
biurze spisowym, który działa 
w Urzędzie Gminy w Walimiu. 

- Zapewniamy bezpłatny 
dostęp do pomieszczeń wy-
posażonych w sprzęt kompu-
terowy i fachową pomoc. Wi-
zyty terenowego rachmistrza 
spisowego odbywać  się będą 
od 1.10.2020 – 30.11.2020 – 
wyjaśnia Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

Rolnicy będą mogli udzielić 
informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez:
-  samospis internetowy, prze-

prowadzony za pośrednic-
twem interaktywnej aplika-
cji, która będzie dostępna 
na tej stronie internetowej 
https://psr2020.spis.gov.
pl/#/login?redirect=%2Fo-
bligations

- telefonicznie – dzwoniąc na 
infolinię spisową pod nu-
mer 22 279 99 99  
Z użytkownikami gospo-

darstw rolnych, którzy nie 
spiszą się samodzielnie, skon-
taktują się rachmistrzowie spi-
sowi:
-  telefonicznie, w celu prze-

prowadzenia spisu w wy-
wiadzie telefonicznym,

Spis w Gminie Walim

-  bezpośrednio – w celu 
przeprowadzenia spisu w 
wywiadzie bezpośrednim 
w miejscu dogodnym dla 
użytkownika gospodarstwa 
rolnego.
Uwaga! Każdy z gmin-

nych terenowych rachmi-
strzów  spisowych będzie 
zobowiązany do posiadania 
legitymacji. Jego tożsamość 
będzie można zidenty�kować 
telefonicznie pod numerem 
22 279 99 99 lub  korzystając z 
platformy internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego, 
wpisując dane z legitymacji na 
stronie  https://sa.stat.gov.pl/
formularz/. Wizyty terenowych 
rachmistrzów spisowych od-
bywać się będą od 1.10.2020 
r. do 30.11.2020 r. w miejscu 
dogodnym dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego tylko 
wtedy, kiedy rolnik nie doko-
na samopisu internetowego, 
bądź telefonicznie. Osoby 
wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzega-
nia tajemnicy statystycznej.

- Więcej informacji o spi-
sie rolnicy znajdą na stro-
nie https://spisrolny.gov.
pl/ oraz w Gminnym Biurze 
Spisowym w Urzędzie Gminy 
w Walimiu i pod numerem 
74 849 43 50 – dodaje Adam 
Hausman.

(AM)
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Bądź aktywny
Program „Bądź aktywny” to 
kolejna zachęta do promo-
wania zdrowego stylu życia 
i możliwość wspólnego spę-
dzenia czasu w gronie naj-
bliższych. W ramach progra-
mu pro�laktycznego zostaną 
przekazane dzieciom i mło-
dzieży szkolnej z Jedliny-Zdro-
ju vouchery do Parku Aktyw-
ności na: tor saneczkowy, trasę 
maluch, trasę junior i na trasę 
standard. - Zapraszamy także 
na zajęcia pozaszkolne: jazda 
na rolkach - wtorki, w godz. 
15:00-17:00, Kompleks Active; 
warsztaty rowerowe - środy, w 
godz. 15:00-17:00, Kompleks 
Active; ściana wspinaczkowa - 
czwartki, w godz. 15:00-17:00, 
Park Aktywności; tenis ziemny 
- ogólnodostępny kort - zajęcia 
z instruktorem już niebawem – 
zachęcają pracownicy Centrum 
Kultury w Jedlinie – Zdroju.

(LS)

Dopłacą 
do wymiany pieca
Do 30 września 2020 r. trwa 
nabór wniosków o przyzna-
nie do�nansowania na wy-
mianę kotłów węglowych 
na ogrzewanie ekologiczne. 
Wniosek musi zostać złożony 
na obowiązującym formularzu 
wraz z niezbędnymi załączni-
kami. Formularze wniosków 
o dotację oraz dokumentów 
niezbędnych do rozliczenia 
można pobrać w następują-
cy sposób: za pośrednictwem 
strony internetowej www.je-
dlinazdroj.eu oraz osobiście w 
siedzibie Urzędu (Biuro Obsłu-
gi Klienta). Rozpatrywane będą 
wyłącznie kompletne wnioski 
(tj. zawierające wszystkie nie-
zbędne załączniki wymienione 
we wniosku). Wnioski wraz z 
załącznikami należy składać w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta Jedlina-Zdrój. Wnioski 
złożone po okresie naboru nie 
będą rozpatrywane. O do�-
nansowanie mogą się ubiegać 
osoby �zyczne będące właści-
cielami, współwłaścicielami 
oraz najemcami lokali miesz-
kalnych. Program nie doty-
czy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Do�nan-
sowanie może wynieść mak-
symalnie 50% poniesionych i 
udokumentowanych kosztów 
kwali�kowanych, nie więcej niż 
5000 zł. Szczegółowych infor-
macji na temat naboru udzie-
lają pracownicy Urzędu Miasta 
Jedlina-Zdrój, w godzinach 
pracy urzędu (tel. 74 845 52 15 
wew. 29).

(KS)

Odnowią Częstochowską
Trwa remont nawierzchni drogi 
na ul. Częstochowskiej w Głu-
szycy. Prace budowlane polegać 
będą na wymianie starej asfaltowej 
nawierzchni na nową i wymianie 
podbudowy z kruszyw. Wymienio-
ne zostaną też stare krawężniki z 
betonu. Wyremontowane zostaną 
także chodniki. Starą nawierzchnię 
wykonaną z mieszanki różnych 
materiałów zastąpi kostka bruko-
wa. Przebudowa drogi gminnej 
nr 117793 jest częścią zadania 
”Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez remont dróg 
gminnych  ul. Częstochowska wraz 
z mostem i ul. Dolną w Głuszycy”. 
Koszty realizacji zadania 1 324 
010,89 zł, z czego 870 016,62 zł to 
do�nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

(MC)

Będą dotacje
Lokalna Grupa Działania „Part-
nerstwo Sowiogórskie” działa-
jąca na terenie gmin: Głuszy-
ca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, 
Pieszyce, Walim ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach wsparcia na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność. Wnioski będą 
przyjmowane w dniach 1-20 paź-
dziernika 2020 r. Więcej informa-
cji na stronie http://www.part-
nerstwo-sowiogorskie.pl/.

(MC)

Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy rozpoczyna realizację 
projektu „Tu jest mój dom” 
– Ławeczka Stanisława Mi-
chalika – Propagatora Lo-
kalnej Kultury. Trwa także 
konkurs literacki o Pióro 
Stanisława Michalika „Moja 
mała Ojczyzna”.

W siedzibie głuszyckiej in-
stytucji kultury – w korytarzu 
przed wejściem do biblioteki 
– umieszczona zostanie ławecz-
ka wraz z tablicą informacyjną 
upamiętniające postać śp. Sta-
nisława Michalika – regionali-
sty, miłośnika lokalnej kultury i 
historii, autora wielu publikacji 
na temat historii Głuszycy i Zie-
mi Wałbrzyskiej oraz felietonisty 
Tygodnika DB 2010. - Realizację 
zadania wspierać będą miesz-
kańcy, m.in. studenci głuszyc-
kiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Zwieńczeniem projektu 
będzie zaplanowany na styczeń 
2021 r. wieczór autorski poświę-
cony twórczości zmarłego po-
ety i pisarza Stanisława Michali-
ka - dodaje dyrektor CK-MBP w 
Głuszycy Sabina Jelewska, która 
koordynuje projekt.

Przypomnijmy: w ramach III 
edycji programu „Moje miej-

Pamięci Stanisława Michalika

sce na Ziemi” Zarząd Fundacji 
Orlen przekazał na rzecz Cen-
trum Kultury-Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy da-
rowiznę w wysokości 5 tys. zł 
na realizację projektu „Tu jest 
mój dom” – Ławeczka Stani-
sława Michalika – Propagato-
ra Lokalnej Kultury. Głuszycki 
projekt zostanie w całości s�-
nansowany ze środków Fun-
dacji Orlen. Warto też dodać, 
że znalazł się na liście 300 

nagrodzonych spośród 3000 
wniosków, które wpłynęły do 
Fundacji w tegorocznej edycji 
konkursu.

Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza Mieszkańców Głuszy-
cy do udziału w II Konkursie Li-
terackim o Pióro Stanisława Mi-
chalika „Moja mała Ojczyzna”. 
Konkurs objął honorowym pa-
tronatem Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

- Przesłaniem konkursu jest 
upamiętnienie niezwykle waż-
nej dla naszej społeczności po-
staci – śp. Stanisława Michalika 
– głuszyczanina, regionalisty, 
poety i pisarza, propagatora 
lokalnej kultury i historii, re-
daktora „Kuriera Głuszyckie-
go”, samorządowca. Konkurs 
ma na celu promocję walorów 
przyrodniczych oraz zasobów 
kulturowych i historycznych 
Gminy Głuszyca. Do udziału 
w literackich zmaganiach za-
chęcamy dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe, zamieszkujące 
naszą gminę. Prace w dowol-
nym gatunku literackim (np. 
opowiadanie, legenda, wiersz, 
kartka z pamiętnika) prosimy 
przesłać do 30 października 
2020 r. wyłącznie listownie na 
adres Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Grun-
waldzka 26, 58-340 Głuszyca 
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres ma-
ilowy ckmbp@gluszyca.pl. Dla 
najlepszych w każdej z trzech 
kategorii wiekowych przewi-
dziane są nagrody. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stro-
nie ckmbp.gluszyca.pl – dodaje 
Sabina Jelewska.

(MC)
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W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mieroszow-
ie, OSP Sokołowsko, Komis-
ariatu Policji w Boguszowie 
– Gorcach i Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Mie-
jskiej Policji w Wałbrzychu, 
Nadleśnictwa Wałbrzych, 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury, Schroniska PTTK 
Andrzejówka, sołtys Nowe-
go Siodła oraz pracownicy 
urzędu Miejskiego i przedst-
awiciel osób uprawiających 
sporty motocrossowe.

- Spotkanie zostało zorga-
nizowane na prośbę miesz-
kańców zaniepokojonych 
hałasem, niszczeniem szlaków 
turystycznych oraz niebez-
pieczeństwem stwarzanym 
przez amatorów sportów 
motorowych. Celem naszego 
spotkania było znalezienie 
sposobów rozwiązania prob-

lemów związanych z uprawi-
aniem tego sportu w sposób 
niekontrolowany. W trakcie 
dyskusji zostały omówione 
przepisy obowiązującej „Ust-
awy o lasach państwowych”, 
zakazujące wjeżdżania po-
jazdami mechanicznymi do 
lasu oraz zwrócono uwagę 
na konieczność zarejestrow-
ania pojazdów i dopuszc-
zenia ich do ruchu, a także 
przeanalizowane zostały 
przepisy z zakresu: organizacji 
imprez masowych, wydawa-
nia pozwoleń i terminów. 
Uczestnicy zwrócili uwagę na 
zwiększony ruch turystyczny 
w okresie pandemii oraz na 
zagrożenia ze strony moto-
cyklistów i quadowców dla 
zwierzyny, która nie może 
sobie znaleźć ostoi i zaczyna 
wędrować w inne miejsca. 
Omówiona została możliwość 
stworzenia miejsca wyznac-

zonego przez gminę czy 
inne uprawnione instytucje 
do bezpiecznej jazdy, wska-
zane zostały dobre praktyki 
w tym zakresie w regionie 
jeleniogórskim oraz podany 
został przykład wałbrzyskiej 
hałdy, gdzie taki obszar był już 
wyznaczony jednak nie jest on 
obecnie wykorzystywany do 
jazdy. Wskazana została możli-
wość utworzenia stowarzysze-
nia zrzeszającego miłośników 
tego sportu w Gminie Miero-
szów, którego dobrze zorga-
nizowana działalność mogła-
by pozytywnie wpłynąć na 
promocję gminy. Kolejne 
spotkanie odbędzie się, gdy 
powstanie stowarzyszenie, a 
gmina będzie mogła zapro-
ponować teren do uprawian-
ia tego typu sportu – mówi 
zastępca burmistrza Miero-
szowa Mariusz Pawlak.

(RED)

Wpłynęły pieniądze
- Zapowiadane przez Kance-
laria Premiera środki z Fun-
duszu Inwestycji Samorzą-
dowych wpłynęły na konto 
Gminy Mieroszów. Kwota 
877 537 zł zostanie wykorzy-
stana do realizacji najpotrzeb-
niejszych inwestycji w naszej 
gminie. Dziękujemy i liczymy 
na dalszą owocną współpracę 
z ministrem Michałem Dwor-
czykiem, wicemarszałkiem 
województwa Dolnośląskiego 
Grzegorzem Macko oraz wice-
prezesem WSSE Invest Park Ka-
milem Krzysztofem Zielińskim 
– mówi burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

(RED)

Sekcja muzyczna MCK
- Spotkanie organizacyjne 
muzycznej sekcji Miero-
szowskiego Centrum Kultury 
zostało zaplanowane na 21 
września. Podczas spotkania, 
które rozpocznie się o godz. 
17.00 w sali wystawowej MCK 
przy ul. Żeromskiego 28 w 
Mieroszowie, zostaną przepro-
wadzone zapisy do sekcji i zo-
stanie ustalony harmonogram 
zajęć – mówi Igor Ho�man, dy-
tektor Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury.

(RED)

Zebrania wiejskie
• W sołectwach Gminy Czarny 
Bór trwają zebrania wiejskie. Do 
tej pory obradowali mieszkańcy 
sołectw: Grzędy Górne, Borówno, 
Czarny Bór i Witków. Terminy po-
zostałych zebrań: 17.09.2020 r., 
godz. 17.00 Jaczków - świetlica 
wiejska, Jaczków 15a; 22.09.2020 
r., godz. 17.00 Grzędy, miejsce: 
świetlica wiejska, Grzędy 50A. 
Spotkania z mieszkańcami odby-
wają się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, a uczestnicy musza 
mieć maseczki ochronne.

Zamknięta droga
• Do 18 września 2020 r. będzie 
zamknięta droga łączącej Borów-
no z Witkowem. Droga będzie 
nieprzejezdna na odcinku: od 
budynków Borówno 1-2 w stronę 
Witkowa.

Wsparcie budowy dróg
• Gmina Czarny Bór otrzyma-
ła do�nasowanie na budowę 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, pochodzące z budżetu 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego z przeznaczeniem 
na ochronę, rekultywację i po-
prawę jakości gruntów rolnych. 
Pierwsza z promes w wysoko-
ści 170 000 zł dotyczy zadania: 
Czarny Bór – Borówno - Witków 
droga dojazdowa do gruntów 

rolnych II etap. Jest to kolejna 
dotacja celowa na tę inwesty-
cję, bowiem w czerwcu br. gmi-
na otrzymała pierwszą część 
środków wysokości 190 000 zł. 
Wykonawcą robót na wskaza-
nym odcinku będzie Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w 
Świdnicy. Umowę z przedstawi-
cielami �rmy podpisał w dniu 11 
września Wójt Gminy Adam Gó-
recki, a wartość prac oszacowa-
na została na ponad 970 000 zł. 
W związku z planowaną inwesty-
cją mieszkańcy musza liczyć się z 
utrudnieniami na drodze. Nato-
miast druga promesa dotyczy 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Jaczkowie i opiewa 
na kwotę 30 240 zł. Wykonaw-
cą prac będzie także Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów, wartość robót wynosi 
ponad 90 000 zł.

Janicki najlepsze
• Kapela Góralska Janicki zwycięz-
cą Dolnośląskich Spotkań z Tra-
dycją, a II miejsce wyśpiewały Jo-
anna Matusiak i Ada Charzewska. 
Zespół z Gminy Czarny Bór bę-
dzie reprezentował Dolny Śląsk w 
Kazimierzu Dolnym w 2021 roku 
w konkursie Kapel i Śpiewaków 
Ludowych.

(RED)

Raport z Gminy Czarny Bór O bezpieczeństwie 
w lasach

W Urzędzie Miejskim w Mieroszowie odbyło się robocze spotkanie 
na temat przeciwdziałania bezprawnemu wjeżdżaniu na tereny 

lasów gminnych.
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MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

R E K L AMA

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

WYNAJMĘ 
MIESZKANIE
o powierzchni 42 ,7 m2

dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc
strych 3,7 m2., 

piwnica 3,1 m2.

Tel. 793 590 817

W Świebodzicach 
nadchodzący week-
end znów będzie 
pełen wydarzeń dla 
osób lubiących ak-
tywnie spędzać czas.

Od czwartku do 
soboty (17-19.09) w 
Hali Sportowo-Wido-
wiskowej OSiR w Świe-
bodzicach odbędą się 
Krajowe Mistrzostwa 
International Dance 
Organization pod Pa-
tronatem Honorowym 
Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
Podczas trzydniowych 
zawodów będzie moż-
na podziwiać zmagania 
tancerzy w takich ga-
tunkach muzycznych, 
jak: hip-hop i break 
dance. Program zawo-
dów dostępny na: ht-
tps://bit.ly/2FAU4Mo.

W najbliższą sobotę 
(19 września) w godzi-
nach 11:30-16:00 odbędzie się 
akcja „Posprzątajmy Świebo-
dzice”. Organizator, którym 
jest Gmina Świebodzice, do 
udziału w wydarzeniu zaprosił 
mieszkańców, organizacje po-
zarządowe, jednostki i spółki 
miejskie oraz �rmy i przedsię-

XIII Bieg na zamek 
Grodno

W sobotę, 19 września, w Za-
górzu Śląskim odbędzie się 
XIII Bieg na zamek Grodno, 
połączony z VI Marszem Nordic 
Walking. Dla miłośników ruchu 
i aktywności �zycznej szykuje 
się nie lada gratka, ponieważ 
impreza odbędzie się bowiem 
w Parku Krajobrazowym Góra 
Choina. Zapisy w sobotę od 
godz. 9.00 w centrum Zagórza 
Śląskiego (rondo), start dla bie-
gaczy -  godz. 10.30, start dla 
miłośników spacerów z kijkami 
o godz. 12.00 na zamku Grodno.

(AM)

Mieroszowska tułaczka

24 października od będzie się 
Mieroszowska Nocna Tułacz-
ka Górska – jesienny, nocny 
rajd górski. Trasa będzie biegła 
nie tylko utartymi szlakami, ale 
też drogami i leśnymi ścieżkami. 
Dystans wynosi około 25 km i 
około 1000 m pod górę. Na tra-
sie będzie 1 punkt kontrolny z 
bufetem. Start: Rynek w Miero-
szowie o godzinie 22:00, meta: 
Parkowa Góra (muszla koncerto-
wa). Limit czasu: 9 godzin, opła-
ta: 50 zł. Rejestracja uczestni-
ków: https://zapisy.ultimasport.
pl/zapisz/645. Zapisy online: do 
16.10.2020 r. Limit miejsc: 500.

(RED)

Koszykarze wałbrzyskie-
go Górnika przygotowują 
się do rozgrywek I ligi, które 
rozpoczną 26 września wy-
jazdowym meczem z Kotwicą 
w Kołobrzegu.

Podopieczni trenera Łuka-
sza Grudniewskiego są na eta-
pie gier kontrolnych, a w piąt-
kowej konfrontacji z I-ligową 
Nysą Kłodzko wygrali 105:90. 
Wcześniej wałbrzyszanie po-
konali I-ligową Pogoń Prudnik 
91:73, rozgromili drugoligowy 
Swiss Krono Żary 125:61, ulegli 
czeskim zespołom: BC Geosan 
Kolin 79:85 i BK Armex Decin 
81:100, w dwumeczu z pierw-

szoligowymi rezerwami Śląska 
Wrocław wygrali 84:64 i zre-
misowali 82:82 oraz zwyciężyli 
drugoligowe Polkąty Kąty Wro-
cławskie 102:61. A już w czwar-
tek, 17 września o godz. 17:30, 
w hali Orbita we Wrocławiu roz-
pocznie się III Memoriał Adama 
Wójcika. W pierwszym meczu 
TBS Śląsk II Wrocław podejmie 
Górnik Trans.eu Wałbrzych.

Wałbrzyski klub prowadzi 
sprzedaż karnetów na nowy 
sezon. Pierwszy mecz ligowy 
we własnej hali Górnik rozegra 
10 października o godz. 17.00 z 
Wisłą Kraków.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Weekend dla aktywnych

biorstwa z regionu. „Posprzą-
tajmy Świebodzice” to lokalny 
akcent ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątania świata”. W progra-
mie przewidziano dodatkowe 
atrakcje dla uczestników, m.in. 
gry i zabawy dla dzieci, prelek-
cję oraz posiłek regeneracyjny.

Jednak sprzą-
tanie miasta to nie 
jedyny ważny punkt 
soboty. Od godziny 
16:00 na stadionie 
przy ul. Rekreacyj-
nej rozpocznie się 
akcja „Świebodzi-
ce Miastem Serc”, 
organizowana nie-
przypadkowo w 
Narodowy Dzień 
Sportu. Sportow-
cy, przedsiębiorcy, 
s a m o r z ą d o w c y , 
artyści, dyrektorzy i 
prezesi oraz miesz-
kańcy wezmą udział 
w wydarzeniu, pod-
czas którego zbiera-
ne będą środki dla 
małej Hani Waligór-
skiej, która każdego 
dnia walczy o zdro-
wie. Podczas akcji 
odbędą się m.in. 
licytacje, pokazy 
artystyczne, rekre-

acyjne oraz zmagania sportowe. 
Udział potwierdzili m.in. Michał 
Kita - zawodnik wagi ciężkiej 
KSW, Filip Kopij - mistrz Europy 
jiu-jitsu, Adriana Kurdzielewicz – 
zawodniczka Metraco Zagłębia 
Lubin i wielu innych.

 (PKJ)

I liga coraz bliżej
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Pomożemy w określeniu stanu 

prawnego i kompletowaniu doku-

mentów. Zapraszamy do bliższej, 

bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-

soki standard, po remoncie w 

spokojnej części Białego Kamienia- 

okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 

Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 

57 m2 w Mieroszowie z niezależ-

nym wejściem, duży pokój, kuch-

nia, przedpokój, łazienka z WC i 

piwnica, strych, ogródek, pomiesz-

czenia gospodarcze.  Mieszkanie 

bezczynszowe opłata za zarząd 73 

zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 

40,8 m2 w samym centrum Wał-

brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 

znajduje się na parterze i składa się 

z dwóch pomieszczeń biurowo- 

usługowych, dwóch przedpokoi i 

WC. Cena 59 tys. zł. 

Sprzedam nieruchomość zabudo-

waną domem jednorodzinnym o 

pow. użytkowej 141 m2 na działce 

o pow. 1500 m2 w miejscowości 

Kowalowa w gminie Mieroszów. 

Cena 110 tys. zł

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 3544m²  cena 

166 tys.zł

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 

ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa, mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą podlegać 

aktualizacji, zalecamy ich osobistą 

wery�kację. Serdecznie zaprasza-

my do naszego biura w Głuszycy i 

na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

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

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

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

PRACA

Opieka. Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 24 89 35

NIERUCHOMOŚCI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(10) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535-
416-014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

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

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, MAGAZYN Szczawienko 
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym 
pow. biurowo-magazynowa, 
60m2, działka 400 m2, cena 3900 
zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486

Oferujemy do wynajęcia mieszka-
nia w Wałbrzychu: 1, 2, 3-poko-
jowe. 

Więcej informacji pod numerem 
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883 
334 481

MS-4288 Piaskowa Góra 2 pokoje 
39m2, jasna kuchnia, duży balkon, 
ul. Miłosza, cena 147.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4289 Podzamcze okazja! 40 
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 11 
piętro, do remontu, cena 112.000 
zł. Tel. 883 334 481

MS-4143 Podzamcze, ul. Fortecz-
na, 3 pokoje, 56m2, cena 199.000 
zł. Tel. 883 334 486

MS-4286 Podzamcze, 3 pokoje, 72 
m2, 10 piętro, cena 240.000 zł. Tel. 
883 334 481

MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żerom-
skiego, mieszkanie z ogródkiem, 2 
pokoje, 45m2, cena 139.000zł. Tel. 
883 334 486

MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje, 
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miej-
skie, do odświeżenia, cena 149.000 
zł. Tel. 883 334 481

MS-4296 Nowe Miasto 3 pokoje, 
ogródek, 68 m2, cena 175.000 zł. 
Tel. 883 334 486

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

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

DS-4292 Dom, bliźniak, Śródmie-
ście, 160m2, wysoki standard, cena 
749.000 zł. Tel. 606 976 630

DS-4286 Dom wolnostojący 
Milikowice, powierzchnia 140 m2, 
działka 1000 m2, stan idealny! 
Cena 789.000 zł. Tel. 606 976 630

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

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 

Wszystkie oferty biura na stronie: 
www. nieruchomosci-renoma. pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Andersa 2 pokoje, 48m2, 2 piętro, 
ogrzewanie gazowe, po kapi-
talnym 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. Malczew-
skiego, 2 pokoje, 37m2, 4 piętro, 
cena 1300zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIER-
NIE, obiekt do własnej aranżacji, 
414m2, nadaję się na pensjonat, 
dom weselny, na kilka miesz-
kań, 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 biuro-
wego 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 do-
jazd 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 do-
jazd 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 –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie 3 pokojowe o  powierzchni 
73 m2,  Cena 279 000 zł (nr: 2613)  
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł  
(nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy,  
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 
na działce o pow. 13 324 m2. 
Powierzchnia łączna zabudowań 7 
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566) 
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  cena: 189 000 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: 599 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –MARCISZÓW gmina 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, ogrze-
wanie  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 –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 63,4 m 2 , 2 pokoje,salon z 
aneksem kuchennym, przedpokój, 
łazienka z WC, ogrzewanie gazo-
we. Cena 139 000 zł ( nr 2636), (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie pow. 73,23 m 2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z WC po 
remoncie, przedpokój, ogrzewanie 
gazowe. Cena 215 000 zł (nr.2636), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 38,8 m 2, 1 pokój z kuchnią, 
przedpokój, łazienka a WC. Cena 
86 000 zł, (nr.2639), (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06  

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
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R E K L AMA

Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden 
z najważniejszych fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem 
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:
•  Języki obce: angielski, francuski, niemiecki  •  Nowoczesne, licencjonowane metody pracy  

•  Twórcza Rytmika   •  Akademia Dźwięku i Ciszy  •  Spotkania z Teatrem   
•  Spotkania z Filharmonią   •  Lekcje żywej przyrody   •  Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

 KONICZYNKA I •  58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
 JEDYNECZKA •  58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
 KONICZYNKA •  58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
 BAJKA •  58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

przedszkola@onet.pl


