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OPONY CIĘŻAROWE ORIUM /GRUPA MICHELIN/
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Koniec uzdrowiska 
w Jedlinie-Zdroju?

- Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego w najważniej-
szym obiekcie uzdrowisko-
wym w Jedlinie-Zdroju, czyli 
Domu Zdrojowym, ma zamiar 
zlikwidować: szpital uzdrowi-
skowy, sanatorium i zakład 
przyrodoleczniczy. Wyraża-
my swój stanowczy protest! 
To może pozbawić nasze mia-
sto funkcji uzdrowiskowej. 
Pan Marszałek obiecał, że w 
Jedlinie będzie 200 miejsc 
sanatoryjnych, a zanosi się 
na katastrofę – alarmuje Le-
szek Orpel, burmistrz Jedliny-
-Zdroju. - Działalność uzdro-
wiskowa w Jedlinie-Zdroju 
jest niezagrożona – uspokaja 
Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego.

1 grudnia Rada Miejska Jedli-
ny-Zdroju wystosowała apel do 
marszałka województwa i władz 
spółki Uzdrowisko Szczawno – 
Jedlina:

Rada Miasta Jedlina – Zdrój 
zwraca się z apelem do Uzdro-
wiska Szczawno – Jedlina Spół-
ka Akcyjna (na ręce Prezesa 
Zarządu Pana Ireneusza Grzy-
bowskiego) oraz do większo-
ściowego akcjonariusza rzeczo-
nej spółki, tj. do Województwa 
Dolnośląskiego (na ręce Mar-
szałka Województwa Dolno-
śląskiego Pana Cezarego Przy-
bylskiego) o powrót do realnej 
debaty z Samorządem Gminy 

Jedlina – Zdrój, w temacie przy-
szłości oraz kierunków rozwoju 
i zagospodarowania jedlińskiej 
części przedsiębiorstwa uzdro-
wiskowego, tj. obiektów i tere-
nów uzdrowiskowych w Gminie 
Jedlina – Zdrój. 

Z przykrością stwierdzamy, 
że docierają do nas niepokoją-
ce informacje dot. przyszłości 
Uzdrowiska, które ma prawie 
300-letnią historię. Podejmo-
wane są działania z całkowitym 
pominięciem przedstawicieli 
władzy gminnej w Jedlinie-
-Zdroju, bez stosownej debaty, 
a ponadto wbrew wcześniej-
szym ustaleniom i zobowiąza-
niom zarówno ze strony Spółki, 
jak i przedstawicieli Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Niniejszy apel stanowi jed-
noznaczny i bezwzględny pro-
test przeciwko pozbawianiu 
Domu Zdrojowego w Jedlinie-
-Zdroju jego dotychczasowej 
funkcji, co stanowi zamach na 
obiekt o ważnym znaczeniu 
dla tożsamości uzdrowiskowej 
gminy oraz spowoduje jego 
degradację, co może natomiast 
skutkować pozbawieniem Je-
dliny-Zdroju funkcji uzdrowi-
skowej.

Zarząd spółki oraz przed-
stawiciel Województwa Dol-
nośląskiego odmówili jasnego 
i niezwłocznego udzielenia 
informacji w jakiej formie praw-
nej oraz na jaki cel rozważają, a 
raczej zamierzają oddać Dom 
Zdrojowy w Jedlinie – Zdroju 
podmiotowi trzeciemu do ko-
rzystania.

Rada Miasta Jedlina – Zdrój 
wyraża stanowczy protest wo-
bec zamanifestowanej w trak-
cie posiedzenia Komisji Uzdro-

wiskowej Rady Miasta Jedlina 
– Zdrój postawy Uzdrowiska 
Szczawno – Jedlina Spółka Ak-
cyjna oraz Województwa Dol-
nośląskiego, przejawiającej się 
brakiem woli poinformowania 
radnych w jaki sposób uzdro-
wiskowa spółka oraz Samorząd 
Województwa pragną zagospo-
darować publicznym mieniem 
komunalnym, kluczowym dla 
utrzymania i rozwoju uzdrowi-
skowego statusu Gminy Jedlina 
– Zdrój, a także wobec odmowy 
niezwłocznego przystąpienia 
do realnych konsultacji z Gminą 
w tym przedmiocie.

Uzdrowisko Szczawno – Je-
dlina Spółka Akcyjna oraz Wo-
jewództwo Dolnośląskie nie 
mogą traktować kwestii zago-
spodarowania Domu Zdrojo-
wego w Jedlinie – Zdroju jako 
sprawy poufnej, korporacyjnej 
i wewnętrznej, szczególnie wo-
bec Rady i Burmistrza Miasta 
Jedlina – Zdrój. 

Gmina Jedlina – Zdrój od 
wielu lat podejmuje inten-
sywne działania w kierunku 
stworzenia najlepszego oto-
czenia dla rozwoju Uzdrowiska 
Szczawno – Jedlina Spółka Ak-
cyjna na terenie Gminy Jedlina 
– Zdrój, a wszystkie działania 
podejmowane przez Gminę 
udowadniają jak bardzo zależy 
jej na utrzymaniu uzdrowisko-
wego charakteru miejscowo-
ści. Na podstawie także wza-
jemnych uzgodnień, gmina 
Jedlina – Zdrój przez wiele lat 
poczyniła inwestycje o wartości 
ponad 20 mln złotych, mające 
na celu poprawienie atrakcyj-
ności turystycznej miejscowości 
uzdrowiskowej oraz niezbędnej 
infrastruktury około uzdrowi-

skowej. Wysiłkiem gminy zosta-
ły wybudowane Pijalnia Wód 
Mineralnych oraz Pawilon Zdro-
jowy. Gmina wyremontowała 
również skwer uzdrowiskowy, 
odnowiła Plac Zdrojowy oraz 
wybudowała parking dla kura-
cjuszy, w sposób bezpośredni 
czyniąc nakłady w celu zwięk-
szenia atrakcyjności obiektów 
uzdrowiskowych. Rewitalizowa-
ne są budynki i przestrzeń pu-
bliczna w otoczeniu obiektów 
uzdrowiskowej spółki, podob-
nie jak Park Zdrojowy. Zrealizo-
wany przez gminę został pro-
jekt Uzdrowiskowego Szlaku 
Rekreacyjnego. Wszystkie dzia-
łania w szeroko pojętej prze-
strzeni i materii uzdrowiskowej 
Gmina Jedlina – Zdrój realizuje 
w jawności i jedności z uzdrowi-
skowym przedsiębiorstwem. Co 
więcej Gmina przygotowując 
się do kolejnego etapu realizacji 
Regionalnego Planu Operacyj-
nego czy też Planu Sprawiedli-
wej Transformacji od kilku mie-
sięcy opracowuje kolejne plany 
modernizacji i uatrakcyjniania 
turystycznego miasta.

Dom Zdrojowy stanowi cen-
tralny punkt każdego przed-
siębiorstwa uzdrowiskowego 
oraz każdej gminy uzdrowisko-
wej. Wybiórcze oddanie Domu 
Zdrojowego w posiadanie 
podmiotowi trzeciemu jest 
zamierzeniem bez preceden-
su, a nadanie temu procesowi 
przymiotu tajemnicy wzbudza 
uzasadnione wątpliwości czy 
zamyślony nowy sposób zago-
spodarowania oraz przezna-
czenia tego kluczowego dla 
każdego uzdrowiska obiektu 
nie oznacza faktycznej degrada-
cji uzdrowiskowego charakteru 
przedsiębiorstwa i gminy.

Należy nadmienić, że poja-
wiające się głosy wskazujące na 
zamiar zmiany przeznaczenia 
Domu Zdrojowego w Jedlinie 
– Zdroju na dom opieki senio-
ralnej są kompletnie niezrozu-
miałe, a wręcz fatalne dla cen-
tralnego miejsca Uzdrowiska, 
w stre�e „A” Uzdrowiska przy 
Placu Zdrojowym.

cd.na str. 4
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Zasiedzenie nieruchomo-
ści, to inaczej nabycie prawa 
własności nieruchomości przez 
osobę, która nie jest jej właści-
cielem. Zasiedzieć nierucho-
mość może każdy, kto przez 
określony czas włada nierucho-
mością jak właściciel, chociaż 
nim nie jest. Czas wymagany 
do zasiedzenia jest dość długi, a 
ponadto zależy od nastawienia 
psychicznego, w jakim włada 
się nieruchomością.

Zasiedzenie nieruchomo-
ści może nastąpić w dobrej lub 
złej wierze i - w zależności od 
rodzaju wiary - liczy się termin 
wymagany do nabycia własno-
ści w drodze zasiedzenia. Dobra 
wiara oznacza, że władający w 
dobrej wierze używał nierucho-
mości nie wiedząc, że posiada 
ona prawowitego właściciela. 
Wówczas nabywa prawo wła-
sności po upływie 20 lat. Do 
zasiedzenia nieruchomości w 
dobrej wierze dochodzi najczę-
ściej w sytuacjach nieuregulo-
wanych spraw rodzinnych lub 
spadkowych. Przykładowo: dany 
członek rodziny uważa, że skoro 
gospodaruje na określonej Nie-
ruchomości, to prawnie ona na-

leży do niego. Do-
piero z chwilą np. 
chęci darowania 
tej nieruchomości 
swoim dzieciom, 
okazuje się, że owa 
nieruchomość w 
dalszym ciągu sta-
nowi własność np. 
rodziców.

Zła wiara ozna-
cza, że władający 
wiedział, że nie-
ruchomość posiada prawo-
witego właściciela, władał tą 
nieruchomością, jako właści-
ciel, opłacał podatki i gospoda-
rował na niej nieprzerwanie w 
okresie co najmniej 30 lat. Tak 
więc po upływie lat trzydziestu 
użytkownik nieruchomości na-
bywa jej własność, choćby uzy-
skał posiadanie w złej wierze.

Władający nieruchomością, 
czy to w dobrej, czy w złej wie-
rze, aby móc zostać jej prawo-
witym właścicielem, musi w 
sądzie rejonowym - właściwym 
dla miejsca położenia nierucho-
mości - złożyć stosowny wnio-
sek o stwierdzenie przez sąd, że 
nabył nieruchomość poprzez 
zasiedzenie. Opłata sądowa od 

Łączą ulice
Trwają zaawansowane prace 
związane z budową chodnika 
łączącego ul. Jaśminową z Gra-
niczną w Szczawnie-Zdroju. 
Powstaje 70 metrów bieżących 
nowego, brukowanego chodni-
ka o szerokości 1,5 m. Zadanie 
realizowane jest ze środków bu-
dżetu Gminy Szczawno – Zdrój 
oraz dotacji celowej pozyskanej 
przez Urząd ze Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu w kwocie 
50 tys. zł. Szacowany, całkowity 
koszt inwestycji to 75 391,20 zł. 
Planowany odbiór nastąpi naj-
później 8 grudnia.

(KT)

Pomagają zwierzętom
Z okazji Światowego Dnia 
Zwierząt Miejska Szkoła Pod-
stawowa w Szczawnie-Zdroju 
zorganizowała kolejną zbiórkę 
na rzecz bezdomnych zwie-
rząt, którą wspierała radna po-
wiatowa Ramona Bukowska wraz 
z nauczycielami. W akcji wzięło 
udział 73 uczniów z 11 klas, któ-
rzy przekazali 650 kg mokrej i 
suchej karmy dla psów i kotów 
oraz żwirku. Jak co roku organi-
zatorzy nagrodzą uczniów, któ-
rzy przynieśli najwięcej darów, 
a nagrody zostaną wręczone po 
powrocie do szkoły. W tym roku 
szkolnym karma zostanie przeka-
zana wałbrzyskiemu schronisku, 
Bandzie Ptasińskiej oraz kotom z 
zamku Książ.

(RED)

- Uzdrowisko-
wa Gmina Miejska 
S z c z a w n o - Z d r ó j 
jest laureatem XVII 
Konkursu Zrówno-
ważonego Rozwoju 
Jednostek Samo-
rządu Terytorialne-
go – edycja 2020. 
Nasza gmina zajęła 
10 miejsce w Pol-
sce spośród gmin miejskich 
o najwyższym poziomie roz-
woju – mówi Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna - Zdroju.

- Tak zaszczytne wyróż-
nienie jest potwierdzeniem 
osiągniętych przez gminę suk-
cesów w realizacji długoter-
minowej wizji rozwoju miasta 
Szczawno-Zdrój. Jestem nie-
zmiernie dumny z osiągnięć 
naszego miasta. Wyróżnienie 
to efekt wspólnych starań i 
ciężkiej pracy na rzecz miasta 
i jego mieszkańców. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, bo 
to nasze wspólne osiągnięcie, 
z którego dziś powinniśmy się 
cieszyć - podkreśla burmistrz 
Szczawna-Zdroju.

Niniejsze wyróżnienie to ko-
lejny sukces na koncie uzdro-

Szczawno-Zdrój 
liderem rozwoju

wiskowej gminy po 
opublikowanych w 
lipcu tego roku wy-
nikach Rankingu 
Finansowego Jedno-
stek Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce 
za 2019 r., w którym 
Szczawno zajęło 15 
miejsce w kraju i 1 na 
Dolnym Śląsku.

- Ranking obejmuje wszyst-
kie polskie gminy, a opiera się 
na obiektywnych danych, do-
starczanych przez wiarygodną 
i niezależną instytucję - Głów-
ny Urząd Statystyczny. Wyni-
ki są wiarygodnym odbiciem 
rozwoju „małych ojczyzn” i 
pozwalają wyłonić liderów w 
podziale na gminy miejskie, 
wiejskie, miejsko-wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu. 
Organizatorami konkursu są: 
Komisja Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej Sej-
mu RP, Wydział Administracji i 
Nauk Społecznych Politechnika 
Warszawska oraz Fundacja Pol-
skiego Godła Promocyjnego 
Teraz Polska – dodaje Marek 
Fedoruk.

(KT)

Prawo w pigułce: 
zasiedzenie nieruchomości

wniosku o nabycie 
nieruchomości przez 
zasiedzenie, jest stała i 
wynosi 2000 zł.

Osoba, która na-
była prawo własno-
ści przez zasiedzenie 
jest zobowiązana do 
uiszczenia podatku. 
Podatek ten opłaca 
się w wysokości 7% 
wartości nabytej nie-
ruchomości. Obowią-

zek zapłaty podatku powstaje 
od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu stwierdza-
jącego zasiedzenie. W ciągu 
miesiąca od uprawomocnienia 
się postanowienia sądu należy 
do urzędu skarbowego złożyć 
formularz SD-3 „Zeznanie po-
datkowe o nabyciu rzeczy lub 
praw majątkowych”. Następnie 
urząd wystawi decyzję o wyso-
kości należnego podatku. Od 
wartości nabytej nieruchomo-
ści (podstawy opodatkowania) 
można, w pewnych sytuacjach, 
odliczyć poniesione na nieru-
chomość nakłady.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków 

o  przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych 

z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz pracowników objętych zwolnieniami 

monitorowanymi. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl 

lub pod numerem telefonu (74) 84 – 07 – 384

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

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 9.2020 wywiesza 

się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

mogą składać wnioski do dnia 14 stycznia 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

Koniec uzdrowiska w Jedlinie?
cd. ze str. 1

Sprzeciwiamy się radykalnej 
zmianie przeznaczenia Domu 
Zdrojowego, który obecnie pełni 
funkcję szpitala uzdrowiskowe-
go z oddziałem sanatoryjnym i 
posiada 72 łóżka oraz znajduje 
się w nim uzdrowiskowy Zakład 
Przyrodoleczniczy, w którym 
realizowane są następujące kie-
runki lecznicze: choroby orto-
pedyczno – urazowe, choroby 
reumatologiczne, górnych i dol-
nych dróg oddechowych, choro-
by układu trawienia, nerek i dróg 
moczowych. Z funkcją Domu 
Zdrojowego integralnie związa-
na jest pijalnia wód mineralnych, 
a także miejskie urządzenia lecz-
nictwa uzdrowiskowego: park 
uzdrowiskowy – „Park Północ-
ny”, „Park Zdrojowy”,  ścieżki 
ruchowe – „Uzdrowiskowy Szlak 
Turystyczno – Rekreacyjny”. 

14 lipca 2020 r. Gmina otrzy-
mała od Ministra Zdrowia ko-
lejne potwierdzenie spełnienia 
przez Jedlinę - Zdrój wymagań 
uzdrowiskowych zapisanych w 
ustawie z dnia 28 lipca 2005r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz 
gminach uzdrowiskowych (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1662). Po-
wyższa decyzja wydana zosta-

ła po przedstawieniu operatu 
uzdrowiskowego, którego fun-
damentalną częścią było opisa-
nie funkcji Domu Zdrojowego 
(jako szpitala uzdrowiskowego i 
znajdującego się w nim Zakładu 
Przyrodolecznictwa) i powiąza-
nia jego z innymi uzdrowisko-
wymi funkcjami w mieście (np. 
parkami zdrojowymi). Jeszcze 
latem bieżącego roku prowa-
dzone były twórcze rozmowy z 
udziałem wszystkich zaintere-
sowanych podmiotów i stron w 
przedmiocie kompleksowych i 
długofalowych planów uzdrowi-
skowego rozwoju Gminy Jedli-
na – Zdrój oraz jedlińskiej części 
Uzdrowiska Szczawno – Jedlina 
Spółka Akcyjna. Zamiar wydzier-
żawienia najważniejszego i naj-
bardziej znaczącego obiektu w 
uzdrowiskowej stre�e „A” jest 
niespójny z deklaracją Pana Mar-
szałka Cezarego Przybylskiego, 
złożoną podczas spotkania w 
lipcu b.r. w Urzędzie Miasta w Je-
dlinie – Zdroju, gdzie omawiano 
zasady służące wypracowaniu 
całkowitego planu zagospoda-
rowania jedlińskiej części przed-
siębiorstwa uzdrowiskowego. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
Prezes Spółki Uzdrowiskowej, 
Prezes Rady Nadzorczej, Prezy-
dent Wałbrzycha i Burmistrz Je-
dliny – Zdroju.

Trudna sytuacja wywoła-
na pandemią SARS-CoV-2 po-
winna społeczności w duchu 
solidarności łączyć, a nie w 
duchu egoistycznym dzielić. 
Doraźne problemy �nansowe 
uzdrowiskowej spółki nie mogą 
prowadzić do zerwania z kom-
pleksowością i długofalowością 
podejścia do rozwoju uzdrowi-
ska, zarówno w ujęciu przedsię-
biorstwa, jak i w ujęciu gminy. 
Wyzbycie się Domu Zdrojowego 
celem uzyskania krótkotrwałych 
i doraźnych korzyści bilanso-
wych stanowić będzie trudne do 
odwrócenia faktyczne zejście z 
drogi uzdrowiskowego rozwoju 
na drogę uzdrowiskowego wy-
gaszania.

Zwracamy uwagę, że do roku 
2013 baza uzdrowiskowa wyno-
siła 160 miejsc przy obłożeniu 
100 %. W 2019 roku baza zmniej-
szyła się do około 100 miejsc ze 
średnim obłożeniem do około 
50%. W tych latach dwa obiek-
ty (Warszawianka i Halina) zo-
stały wyłączone z eksploatacji, 
a obiekt tzw. Teresa II pomimo 
licznych deklaracji nie został 
wyremontowany. W 2013 roku 
ówczesne władze województwa 
oraz spółki deklarowały zwięk-
szenie bazy noclegowej do 200 
miejsc, planów tych jednak nie 
zrealizowano. Od momentu 

przejęcia spółki „Uzdrowisko 
Szczawno – Jedlina” S.A. przez 
samorząd Województwa Dol-
nośląskiego od Skarbu Państwa, 
wielokrotnie podkreślano, że ten 
szczególny, samorządowy pod-
miot uzdrowiskowy nie rozwija 
się na miarę szans i oczekiwań 
mieszkańców naszego miasta. 

Zdaniem Rady Miasta Je-
dlina - Zdrój rozpoczęte dzia-
łania organów spółki działają 
na szkodę naszego miasta i 
są sprzeczne z dokumentami 
strategicznymi, m.in.: ZIT Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, Strategią 
Województwa Dolnośląskiego i 
Strategią Rządu RP. 

Apelujemy o wstrzymanie 
się przez Spółkę oraz Woje-
wództwo Dolnośląskie z podej-
mowaniem radykalnych zmian 
ingerujących w funkcjonowanie 
obiektów uzdrowiskowych na 
terenie Jedliny-Zdroju; apeluje-
my o powrót do rozmów, o po-
wrót do jedności i współpracy 
oraz o włączenie Gminy Jedlina 
– Zdrój w proces decyzyjny.

Po apelu jedlińskich sa-
morządowców, Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
wydał oświadczenie:

Lecznictwo uzdrowiskowe 
jest jednym z największych 
atutów województwa dolno-
śląskiego. Na Dolnym Śląsku 
znajduje się 11 ze wszystkich 45 
miejscowości uzdrowiskowych 
w Polsce, co czyni nasz region 
liderem w skali kraju w tym za-
kresie. 

Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego prowadzi trzy 
spółki uzdrowiskowe: Sanatoria 
Dolnośląskie S.A., Lądek-Dłu-
gopole S.A. oraz Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina S.A. Spółki 
te mają swoje obiekty w wie-
lu miejscowościach na terenie 
Ziemi Wałbrzyskiej i są ważnym 
pracodawcą dla całego subre-
gionu.

Dostrzegając bardzo duże 
potrzeby infrastrukturalne pro-
wadzonych spółek, dolnośląski 
samorząd rokrocznie do�nan-
sowuje je bezpośrednio z bu-
dżetu województwa. Na prze-
strzeni ostatnich 6 lat łączna 
kwota skierowana do Uzdrowi-
ska Szczawno-Jedlina wyniosła 
blisko 30 mln zł. 

W obecnym, bardzo trud-
nym dla uzdrowisk czasie pan-
demii, niezwykle ważne jest 
szukanie źródeł �nansowania, 
które pozwolą przetrwać kryzys. 
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina 
znalazło rozsądne rozwiązanie, 
dzięki któremu utrzyma swo-
je funkcjonowanie i zachowa 
miejsca pracy. Co istotne, do 
końca grudnia bieżącego roku 
Uzdrowisko prowadzi działal-
ność leczniczą w Domu Zdro-
jowym, do której Spółka musi i 
tak dopłacać. Od stycznia 2021 
roku Dom Zdrojowy, ze wzglę-
du na niskie i nieakceptowalne 

stawki z ZUS nie realizowałby 
turnusów leczniczych. Dlatego 
Spółka znalazła rozwiązanie 
dochodowe, które pozwoli na 
wykorzystanie obiektu do re-
alizacji wysokiej jakości usług 
społecznych.

Wydzierżawienie Domu 
Zdrojowego w Jedlinie Zdroju 
pod realizację projektu unijnego 
umożliwi ciągłość funkcjonowa-
nia obiektu w celach społecz-
nych i okołomedycznych przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
Spółce dochodu. Dzięki projek-
towi unijnemu w Domu Zdrojo-
wym mogłaby być prowadzona 
potrzebna i społecznie warto-
ściowa działalność opiekuńcza 
i pobytowa przeznaczona dla 
osób niesamodzielnych oraz 
osób z niepełnosprawnościami. 
Taka formuła funkcjonowania 
obiektu mogłaby, zgodnie z 
unijnym projektem, trwać przez 
najbliższe trzy lata. 

Działalność uzdrowiskowa w 
Jedlinie Zdroju jest niezagrożo-
na. Zaskakujące jest to, że lokal-
ne władze samorządowe, razem 
z Panem Burmistrzem Jedliny 
Zdroju, nie wykazują najmniej-
szej woli współpracy w trosce 
o Uzdrowisko i jego przyszłość, 
biorąc pod uwagę choćby ten 
szczególnie trudny czas walki z 
pandemią koronawirusa. Walka 
z jej skutkami jest przecież naszą 
wspólną sprawą. Przykre jest to, 
że w czasie pandemii, kiedy Spół-
ka wystąpiła do gminy o umo-
rzenie podatku od nieruchomo-
ści ze względu na zawieszenie 
działalności uzdrowiskowej, aby 
zniwelować takie obciążenie �-
nansowe – gmina odrzuciła tę 
prośbę. Z kolei, blisko dwa lata 
temu, kiedy w wyniku pożaru 
obiektu sanatoryjnego Teresa II 
na ulicę spadł gzyms, miasto ob-
ciążyło Spółkę opłatą za zajęcie 
pasa drogowego. 

 Brak woli współpracy gminy 
na rzecz uzdrowiska jest dla nas 
zdumiewający. Nie tak powinna 

wyglądać troska o miejsce, któ-
re jest dla samorządu lokalnego 
Jedliny Zdroju znakiem rozpo-
znawczym. Również realizacja 
dużego projektu unijnego w 
Domu Zdrojowym będzie dla 
gminy prestiżem. Wszystko to 
realizowane jest przede wszyst-
kim z myślą o dobru mieszkań-
ców gminy oraz regionu.

 Jeśli rzeczywiście Pan Bur-
mistrz chce współpracować – i 
nie jest to tylko „troska” wyra-
żana w wypowiedziach me-
dialnych, jest wiele możliwości 
konkretnych działań, które może 
podjąć gmina Jedlina Zdrój. To 
m.in. umorzenie podatku od 
nieruchomości, o które prosiła 
w czasie pandemii Spółka. Idąc 
dalej w kierunku realnego zaan-
gażowania gminy w działalność 
uzdrowiskową, możliwe jest ob-
jęcie części udziałów w Spółce 
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. 
Gmina może również przejąć 
w drodze darowizny od samo-
rządu województwa Spółkę z 
zastrzeżeniem, że utrzymane zo-
stanie prowadzenie działalności 
uzdrowiskowej. 

Dla samorządu wojewódz-
twa bardzo ważny jest rozwój 
całego Uzdrowiska Szczawno-
-Jedlina, a tym samym działal-
ności Spółki jako znaczącego 
pracodawcy w tej części Dolne-
go Śląska. Dlatego Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego wspie-
ra i będzie wspierał działania 
Spółki, które mają na celu rozwój 
i zachowanie miejsc pracy.

Możliwości prawdziwej 
współpracy jest wiele. Wierzy-
my, że Panu Burmistrzowi nie 
brakuje ani profesjonalizmu, ani 
dobrej woli, aby zrozumieć, że 
prawdziwa współpraca z samo-
rządem województwa opiera się 
na dialogu i wzajemnej otwar-
tości. Zyskają wówczas na tym 
przede wszystkim mieszkańcy 
Jedliny Zdroju, a to przecież jest 
najważniejsze.

(RED)
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- 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

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

Szpitale w Wałbrzychu i Świe-
bodzicach utworzyły oddziały dla 
pacjentów zakażonych koronawi-
rusem.

- Dzięki wsparciu KGHM Polska 
Miedź S.A., Agencji Rezerw Mate-
riałowych, Ministerstwa Aktywów 
Państwowych oraz Wojewody Dol-
nośląskiego Jarosława Obremskiego, 
na terenie Wojewódzkiego Szpitala 
w Wałbrzychu przy ul. Batorego po-
wstał tymczasowy oddział dla osób 
przechodzących Covid-19. Odział 
covidowy mieści się na terenie byłej 
pediatrii, która - ze względu na niż de-
mogra�czny - od 3 lat stała nieużytko-
wana. Infrastruktura jednak pozostaje 
gotowa do wykorzystania, dlatego 
korzystamy z niej w sytuacji, kiedy jest 
najbardziej potrzebna. Bardzo się cie-
szę, że infrastruktura samorządu wo-
jewództwa może służyć mieszkańcom 
regionu wałbrzyskiego. Serdecznie 
dziękuję wszystkim osobowym zaan-
gażowanym w powstanie oddziału, 
w szczególności kadrze medycznej. 
Dzięki temu osoby chore na Covid-19 
będą leczone właśnie tutaj, a nie na 
oddziałach, na których konieczna jest 
pomoc pacjentom z innymi schorze-
niami. Wałbrzyski oddział covidowy 
jest przykładem dobrej współpracy 
instytucji publicznych oraz racjonal-
nego wykorzystania zasobów, którymi 

Fundusz sołecki to środki wy-
odrębnione z budżetu gminy, za-
gwarantowane na realizację przed-
sięwzięć służących poprawie życia 
mieszkańców. Sołectwa Gminy Wa-
lim mają czas do końca roku, aby 
zrealizować zadania uchwalone 
podczas zebrań wiejskich.

- Dzięki funduszowi sołeckiemu 
mieszkańcy mogą realizować często 
niewielkie, ale ciekawe i potrzebne 
projekty, a przede wszystkim te, któ-
re są przez nich samych oczekiwane. 
Dlatego zachęcam mieszkańców do 
obecności na zebraniach wiejskich 
i brania czynnego udziału w plano-
wanych inicjatywach. Wspólne za-
planowanie i wykonanie zadania jest 
również gwarancją, że inwestycja 
realizowana z pieniędzy funduszu so-
łeckiego będzie przez mieszkańców 
wykorzystana. Warto podkreślić, że do 
każdej inwestycji zaplanowanej przez 
sołectwo, a służącej poprawie infra-
struktury, Gmina Walim na jej realiza-
cję dołoży taką samą kwotę z budżetu 
gminy – podkreśla Adam Hausman, 
Wójt Gminy Walim.

Na podstawie uchwały podjętej 
przez Radę Gminy Walim, każde sołec-
two ma zapewnione środki na realiza-
cję swoich zadań:

Dziećmorowice mają do realiza-
cji na swoje plany 41 562,50 zł, które 
mieszkańcy przeznaczyli na zakup 
sprzętu i utrzymanie klubu sportowe-
go. Postanowili także kupić materiały 

budowlane na budowę chodnika przy 
ul. Sienkiewicza.

Glinno kupiło dwie lampy solarne 
oaz grill gazowy na świetlicę. Na reali-
zację mieszkańcy otrzymali z budżetu 
gminy 17 379,38 zł.

Jugowice do rozdysponowania 
mają 34 847,88 zł. Postanowiły - 
uchwałą zebrania wiejskiego - kupić 
działkę z przeznaczeniem na plac za-
baw, a część środków wydano na pie-
lęgnację i modernizację skwerów.

Michałkowa w tym roku postawiła 
na oświetlenie uliczne, zakupione zo-
stały dwie lampy solarne, a część środ-
ków przeznaczono na wydatki bieżą-
ce związane z koszeniem boiska.  Wieś 
do realizacji miała kwotę w wysokości 
15 284,94 zł.

Rzeczka – mieszkańcy tego sołec-
twa w tym roku postanowili upiększyć 
swoją wieś. Zostały kupione ławki i za-
montowano nad nimi wiaty, w trakcie 
wykonywania jest zagospodarowanie 
terenu przy przystanku. Kupione zo-
stały także ozdoby świąteczne, które 
przystroją wieś w okresie bożonaro-
dzeniowym. Na realizację swoich za-
dań sołectwo Rzeczka dysponowało 
kwotą 15 641,44 zł.

Olszyniec to kolejne sołectwo in-
westujące w swoją wieś. Zakupione 
zostały dwie lampy solarne, a pozo-
stałe środki mieszkańcy przeznaczyli 
na zakup wyposażenia świetlicy oraz 
na wykonanie projektu fotowoltaiki, 
w celu zmiany ogrzewania w świetli-

Realizują fundusz sołecki

cy wiejskiej. Kwota na realizację zadań 
wynosi 21 924,75 zł.

Niedźwiedzica 19 518,38 zł prze-
znaczyła na rewitalizację części działki 
nr 253 z posadowionym na niej krzy-
żem (wybrukowanie dojścia, naprawa 
muru oporowego i ogrodzenie), za-
kupiono witacz oraz mini bramki na 
boisku przy świetlicy. Niedźwiedzica 
utrzymuje również swoją stronę inter-
netową www.niedzwiezica.pl.

Walim na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkań-
ców ma największą kwotę, bo aż 44 
562,50 zł. Mieszkańcy postanowili 
doposażyć plac zabaw przy ul. kard. 
S. Wyszyńskiego 86 oraz przeznaczyć 
34 562,50 zł  na remont pomieszczeń 
socjalnych w strażnicy OSP Walim.

Zagórze Śląskie 27 807,00 zł zapla-
nowało przeznaczyć na budowę po-
bocza przy ul. Leśnej, zabezpieczenie 
wjazdu na boisko, pielęgnację klombu 
przy ul. Głównej 18 oraz wynagrodze-
nie za koszenie placów zabaw przy ul. 
Głównej 10 i 18.

(AM)

Tymczasowe oddziały 
covidowe w szpitalach

dysponujemy – podkreśla Grzegorz 
Macko, wicemarszałek województwa.

Szpital w Świebodzicach zawie-
sił działalność oddziału chorób we-
wnętrznych i chirurgii ogólnej. Na 
bazie tych oddziałów powstał oddział 
dla chorych na COVID.

- Decyzją Ministra Zdrowia z 16 
listopada 2020 r. Szpital w Świebo-
dzicach, prowadzony przez Mikulicz 
Sp. z.o.o., zabezpiecza 47 łóżek dla 
pacjentów z podejrzeniem lub po-
twierdzeniem zakażeniem wirusem 
SARS COV 2. W związku z powyższym 
zawieszone zostały oddziały: chorób 
wewnętrznych oraz oddział chirurgii 
ogólnej w celu dostosowania szpitala 
do wymogów wynikających z polece-
nia Ministra Zdrowia - informuje kie-
rownictwo świebodzickiego szpitala.

(RED)
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Od kilkunastu tygodni na 
łamach Tygodnika DB 2010 opi-
suję tragicznie dla Wojciecha 
Pyłki zakończoną ”przygodę z 
prawem”, który zapewne ma 
podstawy, aby twierdzić, że o 
sprawiedliwości można tylko w 
książkach poczytać lub w �lmie 
zobaczyć jak sprawiedliwość 
zawsze wygrywa, ponieważ 
sprawa tra�a w ręce jakiegoś 
sprawiedliwego człowieka w sę-
dziowskiej todze. O naiwności, 
mógłby Wojciech Pyłka zakrzyk-
nąć, gdyby nie to, że obecnie 
czeka, czy taki sprawiedliwy 
człowiek znajdzie się w Sądzie 
Najwyższym, do którego 21 
listopada tra�ły akta jego spra-
wy, co było efektem złożonego 
wniosku o wznowienie prawo-
mocnie zakończonego postę-
powania. O naiwności, może 
także zakrzyknąć Andrzej Dac-
kiewicz (o jego sprawie pisałem 
w Tygodniku DB 2010 już trzy 
razy), który 30 listopada 2020 r. 
otrzymał od wymiaru sprawie-
dliwości imieninowy prezent, w 
postaci wyroku opiewającego 
na dwa lata bezwzględnego po-
zbawienia wolności, co prawo-

Stajnia Augiasza
Janusz
Bartkiewicz

mocnie orzekł Sąd Okręgowy w 
Świdnicy, rozpoznający apela-
cję od wyroku Sadu Rejonowe-
go w Wałbrzychu.

Wojciecha Pyłkę i Andrze-
ja Dackiewicza (obaj wyrazili 
zgodę na ujawnienie danych 
personalnych), chociaż się nie 
znają, łączy jedno. Obaj zostali 
skazani, chociaż dowodów na 
ich winę żadnych nie było, bo 
Wojciecha Pyłkę skazano na 
podstawie pomówienia (zresz-
tą następnie odwołanego), a 
Andrzeja Dackiewicza za rozbój, 
chociaż rzekoma jego o�ara ro-
biła wszystko, co w jej mocy, aby 
przekonać sąd, że Andrzej Dac-
kiewicz żadnego przestępstwa 
nie popełnił i żadnej krzywdy jej 
nie uczynił. O tym, że tak było 
sądy przekonywała pani Janka 
(lat 84) oraz jej koleżanka, pani 
Marianna (lat 92) - właścicielka 
mieszkania, w którym rzekome 
zdarzenie miało mieć miejsce i 
jednocześnie jedyny tego świa-
dek. Obie, przesłuchiwane w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzy-
chu, konsekwentnie twierdziły, 
że Andrzej Dackiewicz żadnego 
rozboju się nie dopuścił, a pie-
niądze, które rzekomo zrabo-
wał (15 zł!) pani Janka dała mu 
dobrowolnie. Dała mu je za trzy 
puszki konserw, jakie jej przy-
wiózł, zresztą na jej prośbę. Ale 
kto by tam starszym paniom 
wierzył, kiedy one mają tyle lat, 
że zapewne – w ocenie sądu 

– intelektualnie egzystują na 
poziomie kilkuletniego dziec-
ka. Zapewne sąd tak uważał, 
bo chociaż obie panie wyka-
zują się nie tylko nadzwyczaj-
ną żywotnością i na dodatek 
mogą się pochwalić wyjątkową 
sprawnością umysłu, to jednak 
powołał biegłego psychologa, 
aby sprawdzić intelektualny 
poziom pani Janki. Tak jakby 
sam nie był w stanie go oce-
nić, przesłuchując ją przecież 
osobiście… Widać w głowie się 
sądowi nie mogło pomieścić, że 
ktoś może twierdzić, iż żadnego 
rozboju nie było, kiedy proku-
rator na podstawie policyjnych 
„ustaleń” twierdzi coś innego. 
Zgodnie z art. 49 §1 k.k. po-
krzywdzonym jest osoba, której 
dobro prawne zostało bezpo-
średnio naruszone lub zagrożo-
ne przez przestępstwo, a więc 
nie ma przestępstwa, kiedy nie 
ma osoby pokrzywdzonej. A kto 
się czuje pokrzywdzonym ma 
prawo zgłosić policji lub pro-
kuraturze. Pani Janka żadnego 
zawiadomienia nie zgłosiła, a 
naprawdę trudno przyjąć za 
zgłoszenie kilka wykrzyczanych 
w emocji słów, podczas rozmo-
wy telefonicznej z operatorem 
telefonu nr 997. Powtórzę, że 
pani Janka żadnego zawiado-
mienia nie złożyła, a jest osobą 
naprawdę od dawno już pełno-
letnią, więc żadnego pośrednic-
twa nie potrzebowała. Chyba 

na całym świecie obowiązuje 
zasada, że nie ma przestępstwa, 
kiedy nie ma pokrzywdzone-
go, ale zasada ta widać nie ma 
żadnego zastosowania w wał-
brzyskim wymiarze sprawie-
dliwości, co jest niesamowicie 
niebezpieczne.

Niebezpieczne ponieważ 
zdarzyć się może, że nawet w 
jakimś dobrym stadle dojdzie 
do gwałtownej sprzeczki, pod-
czas której żona zawiadomi w 
emocjach policję, że małżonek 
pod presją psychiczną zmusił ją 
do wydania mu 15 zł, bo chciał 
iść na piwo, a ona się na to nie 
zgodziła. W Wałbrzychu ma za to 
zaklepane co najmniej dwa lata 
odsiadki, chociażby żona zaraz 
na drugi dzień zgłaszała sądowi 
na piśmie i osobiście, że żadne-
go rozboju nie było, a w sądzie 
nawet jako świadek stawała oso-
ba, która tę krótką sprzeczkę wi-
działa. Nie ma litości. W polskim 
systemie karnym obowiązuje 
zasada, że przestępstwo rozboju 
jest ścigane z urzędu, a więc kie-
dy prokurator weźmie sprawę w 
swe ręce, to ma już prawo jej z 
tych rąk nie wypuścić, chociażby 
osoba rzekomo pokrzywdzona 
zaklinała się na wszystkie świę-
tości i przedstawiała świadków 
(którym nikt nie zarzucił składa-
nia fałszywych zeznań), że nie 
może być pokrzywdzoną, bo 
rozboju nie było. I kiedy sprawa 
tra� do sądu, to taki oskarżony 

ma jedną jedyną szansę w po-
staci tego, że tra� ona w ręce 
sędziego, który naprawdę wziął 
sobie do serca i sumienia zasady 
wskazane w art. 7 Kodeksu po-
stępowania karnego i badając 
sprawę nie zapomni o tym, że 
ma się kierować również zasada-
mi prawidłowego rozumowania 
oraz wskazań wiedzy i doświad-
czenia życiowego. A te zasady, 
połączone ze zdolnością do 
empatii, powinny takiemu sę-
dziemu podpowiadać, że w ży-
ciu różnie bywa, że bliscy sobie 
ludzie czasem się kłócą i robią 
sobie nieraz brzydkie rzeczy, a 
kiedy emocje opadną, to należy 
dać im wiarę w to co mówią, nie 
zważając na ich wiek. Bo to, że 
ktoś ma za sobą bardzo znaczny 
okres swego życia, nie oznacza, 
że jest niesprawny umysłowo i 
zachowuje się jak przysłowiowe 
dziecko we mgle, nie wiedzące 
co i dlaczego czyni.

Nie mogę zrozumieć, czym 
się kierował sędzia, który do 
pani Janki na rozprawie apela-
cyjnej powiedział, że dziwi się, 
iż Andrzejowi Dackiewiczowi 
daje się traktować jak „dojna 
krowa”. Jest to dla mnie rzecz 
niepojęta, bo sądowi guzik do 
tego, co ze swoimi pieniędzmi 
pani Janka czyni. Jest to jej i 
tylko jej prywatna sprawa i sąd 
słowami tymi przekroczył pew-
ne granice, które nie powinny 
być przekroczone. Czy to takim 

przekonaniem należy tłuma-
czyć ogłoszony wyrok, bo sąd 
uznał, że Andrzej Dackiewicz 
panią Jankę wykorzystuje? 
Słowa te były nie tylko mało 
kulturalne, ale też odbierały 
jej poczucie własnej wartości 
i godności, sensu jej życia. Bo 
chociaż Andrzej Dackiewicz 
nie zawsze w stosunku do niej 
zachowywał się jak szlachetny 
rycerz i na pewno niekiedy ją 
obraził zbyt grubym słowem, 
to jednak przez wiele lat two-
rzyli i tworzą nadal nieformalny 
związek. Stanowią parę prowa-
dzącą wspólne gospodarstwo 
domowe i w razie potrzeby na-
wzajem się wspierającą. I pój-
dzie jej Andrzej za kraty na dwa 
lata, chociaż do tej pory karany 
nigdy nie był, a ona przez dwa 
lata będzie do wiezienia na wi-
dzenia jeździła i zamartwiała 
się, czy nie dzieje się mu tam 
krzywda. Rok nie wyrok, dwa 
lata jak za brata, mawiają starzy 
grypserzy, ale łatwo się mówi 
tym, dla których wiezienie to 
prawie drugi dom. Na pewno 
nie dla Andrzeja Dackiewicza i 
pani Janki.

Nie tak dawno wałbrzyski 
sąd skazał prawomocnie na 
karę kilkunastu miesięcy wię-
zienia, jednego mojego znajo-
mego, który dopuścił się prze-
stępstwa zagrożonego karą do 
25 lat pozbawienia wolności. 
Znajomy ten nawet nie był 
tymczasowo aresztowany, cho-
ciaż istniały ku temu mocne 
procesowe wskazania, a An-
drzej Dacewicz był. Dlaczego? 
Czy dlatego, że w oczach sądu 
był nikim, nie miał w rodzinie 
prokuratora, nie był ważnym 
działaczem politycznym i nie 
pełnił różnych wysokich funk-
cji? Był za to tylko zwykłą szarą 
myszką, a dla takich litości nie 
ma. W polskich więzieniach sie-
dzi kilkaset jeżeli nie kilka tysię-
cy niewinnych. Skazanych, bo 
śledztwa z jakichś powodów 
były marne, a sądom zależało 
na statystyce, a nie sprawiedli-
wości lub miały na uwadze ja-
kiś inny, nie zawsze uczciwy in-
teres. Zacznę chyba oglądać na 
TVP 1 paradokumentalny serial 
„Kasta”, bo zaczynam nabierać 
przekonania, iż o moralnym i 
mentalnym poziomie naszego 
sądownictwa pokazuje – nie-
stety - smutną prawdę. Czyżby 
minister Ziobro miał rację, że 
jest to jednak stajnia Augiasza, 
którą należy oczyścić?

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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Gernsheim: miłość jest potrzebna 
jak nigdy dotąd, a my ciągle szuka-
my bliskości, głębokich, prawdzi-
wych uczuć, może nawet bardziej 
niż jeszcze sto, czy dwieście lat 
temu, bowiem po upadku wszyst-
kich pięknych opowieści wypełnia-
jących nasze życie sensem, magią 
i tajemnicą, pozostało nam tylko 
czyste uczucie miłości, ta nowa - jak 
uważają niektórzy socjologowie - 
religia (czy religia po upadku religii), 
w której szukamy własnego zba-
wienia. Tyle, że ostatecznie miłość 
okazuje się niemożliwa. „Wspaniały 
smak miłości, jej symboliczna siła, 
jej uwodzicielska moc zbawcza 
wzmagają się waz z jej niemożliwo-
ścią. To dziwne prawo kryje się za 
liczbą rozwodów i ponownie zawie-
ranych małżeństw, za szaleństwem, 
z jakim ludzie poszukują swego Ja w 
innym TY, czy wręcz chcą się z niego 
uwolnić” - U. i E. Beck.

W podobnym tonie od lat prze-
mawia do nas w swojej twórczości 
M. Houellebecq. Ten - jak twierdzi 
wielu krytyków literatury - jeden z 
najbardziej wnikliwych demaska-
torów i krytyków nowoczesności. 
Pisarz dostrzega dojmującą u ludzi 
zachodu potrzebę bliskich relacji i 
jednocześnie ukazuje paraliżującą 
niemoc jej zaspokojenia, wynikają-
cą z charakteru współczesnej kul-
tury indywidualistycznej. Potrzebę 
miłości, twierdzi Agata Bielik-Rob-

Okiem psychologa: z dala od ludzi (2)
Marek 
Gawroń

son, analizując pierwszą powieść 
pisarza "Poszerzenie pola walki", 
rujnuje system seksualnej konku-
rencji. „ Tam bowiem, gdzie pojawia 
się walka o miłość, miłość staje się 
niemożliwa: warunkiem sine qua 
non miłości jest stan zaprzestania 
wszelkiej walki”. Problem polega 
na tym, że nowoczesny kapitalizm 
zbudowany jest na fundamentach 
wolnej konkurencji i nieograniczo-
nej konsumpcji, które to wartości 
przenikają także sferę stosunków 
międzyludzkich, przeobrażając je 
w charakteryzujący się pragmatycz-
nym racjonalizmem proces ciągłych 
wyborów, możliwie jak najlepszych 
„opcji”, które z kolei podlegają sil-
nej konkurencji. Walka o partnera 
przeistacza się w walkę wewnątrz 
związku, kiedy w końcu partner 
zostaje zdobyty. Teraz chodzi o wy-
walczenie sobie przestrzeni wolno-
ści. „ A im większy opór stawia dru-
ga osoba, która przecież też walczy 
o własną tożsamość, tym bardziej 
rośnie wola walki - partner staje się 
przeciwnikiem, a małżeństwo areną 
walk o własną pozycję i przetrwa-
nie”- U. i E. Beck. W tej przestrzenni, 
pełnej napięć i zgrzytów, poświęce-
nie się dla drugiej osoby, rezygnacja 
z własnych ideałów, czy planów roz-
wojowych, jawi się jako zagrożenie 
dla autonomii i niezależności. Roz-
maici teoretycy - twierdzi Agata Bie-
lik- Robson - nazywają "nasz świat" 
nowoczesnością późną, płynną 
albo amor�czną. Houellebecq na-
zywa go po prostu nowoczesnością 
samotną. To świat trwale oderwa-
nych od siebie ludzkich jednostek, 
które - niczym tytułowe "cząstki 
elementarne" z jego drugiej powie-
ści - dryfują całkiem zdezorientowa-
ne, wpadając na siebie na zasadzie 

przypadkowych kolizji, niezdolne 
do stworzenia stałego związku.

Profesor Małgorzata Jacyno w 
wywiadzie udzielonym Marcinowi 
Darmasowi z Teologii Politycznej 
uważa, że cywilizacja zachodnia 
„promuje wizję jednostki wielkiej, 
wspaniałej i wszechmogącej, a jed-
nocześnie elementem i warunkiem 
tej wielkości czyni wyrzeczenie się 
holistycznych odniesień, czyli od-
ruchów wspólnotowych”. Model 
samodoskonalenia wzmacnia tym 
samym zachowania narcystyczne. 
Osoby narcystyczne, charakteryzu-
jące się między innymi przesadnie 
wysoką samooceną, budują relację 
w oparciu o sprawczość – tzn., że 
związki z innymi służą raczej reali-
zacji ich własnych celów i interesów 
niż stanowią naturalną potrzebę 
bliskich więzi. Jak pokazują bada-
nia, przeprowadzone niedawno 
przez grupę psychologów T.Burrisa 
i innych (i opublikowane w artykule 
pod znamiennym tytułem - More, 
More, More: The Dark Side of Sel-
f-Expansion Motivation – Ciemna 
strona motywacji samorozwoju), 
nadinwestycja w dbanie o własne 
ciało, będąca jednym z przejawów 
współczesnych zachowań narcy-
stycznych, wiąże się z odczuciami 
depresyjnymi i skłonnością do ru-
minacji, niezadowoleniem ze swo-
jego życia, oraz mniejszą dbałością 
o jakość relacji z innymi, zaś nadin-
westycja w samorozwój - czyli tzw. 
rozszerzanie własnego ja - koreluje 
z machiawelizmem, psychopatią i 
narcyzmem. Asekuracyjne podej-
ście do związków: tzw. cushioning 
(amortyzacja) polegający na utrzy-
mywaniu wielu relacji romantycz-
nych w tym samym czasie, czy bre-
adcrubing (sypanie okruchów), czyli 
pozostawanie w kontakcie z osobą, 

z którą nie zamierzamy stworzyć 
relacji poprzez wysyłanie jej od cza-
su do czasu sygnałów, że jesteśmy 
zainteresowani relacją, to zjawiska 
zupełnie nowe, w których kładzie 
się nacisk wyłącznie na własne, ego-
istyczne pragnienia. Inny jest po to, 
by można go było wykorzystać do 
własnych celów, kiedy pojawi się 
taka potrzeba.

 Zobowiązania wobec innych 
zostały współcześnie zastąpione 
zobowiązaniem wobec samego 
siebie, swoich celów i samoreali-
zacji. Nie musimy już - twierdzi M. 
Jacyno w przywołanym wcześniej 
wywiadzie - „podążać za ideałami 
oświecenia, których zwieńczeniem 
miało być wyzwolenie jednostki. 
Człowiek współczesny został już 
wyzwolony (z tradycyjnych więzów 
rodziny, wspólnot, ról płciowych, 
religii), przynajmniej tak sam siebie 
spostrzega. Ta świadomość staje 
początkiem jego drogi - samotnej, 
wolnej, skazanej na ciągłe wybory 
i kreowanie własnego losu”. W tra-
dycyjnych społecznościach usta-
nowione i niepodlegające dyskusji 
więzi, rygorystycznie ograniczające 
możliwości wyboru, były równocze-
śnie podstawą stabilności, tożsamo-
ści i bezpieczeństwa. Tam bowiem 
gdzie istnieją takie więzi, człowiek 
nigdy nie jest sam, lecz jest uloko-
wany bezpiecznie w większej cało-
ści - U. i E. Beck. Zakwestionowanie 
owych więzi staje się potencjalnym 
źródłem samotności. Młody czło-
wiek - kontynuuje Jacyno - jest dziś 
pozbawiony jasnych kierunków i 
czytelnych, sensownych opowieści 
jak żyć, co wybrać, musi sam sobie 
je dopiero wypracować, często w 
opozycji do rodziny, nie mając przy 
tym żadnych czytelnych wskazó-

wek poza jedną, enigmatyczną - „ 
bądź sobą”.

The Harvard Study of Adult De-
velopment to prawdopodobnie 
najdłuższe badanie życia dorosłych 
ludzi, jakie zostało kiedykolwiek wy-
konane. Przez 75 lat badacze kilku 
pokoleń Uniwersytetu Harvarda, 
rok po roku śledzili losy 724 męż-
czyzn, pytając ich o pracę i rodzinę, 
dokonując pomiaru ich stanu zdro-
wia, analizując ich osobiste losy. 
Wyniki tych imponujących badań 
są dość jednoznaczne: ludzie, któ-
rzy są mocniej przywiązani do ro-
dziny, znajomych czy wspólnot, są 
szczęśliwsi, zdrowsi i żyją dłużej od 
tych, którzy nie są tak przywiązani. 
Samotność bywa toksyczna. Ludzie 
odizolowani od innych bardziej niż 
by tego chcieli, są mniej szczęśliwi, 
podupadają szybciej na zdrowiu, 
gorzej funkcjonują poznawczo i 
żyją krócej od tych, którzy nie są sa-
motni. Inny wniosek jest taki, że nie 
liczy się liczba znajomych czy wier-
ność w związku, ale przede wszyst-
kim jakość bliskich relacji z innymi. 
Ostatnie badania z 2019 roku, za-
mieszczone w Social Psychiatry 54 
(9) potwierdzają silną zależność 
pomiędzy jakością związków, a sta-
nem zdrowia (większa jakość – lep-
sze zdrowie), uświadamiając nas, że 
w życiu warto stawiać na wysokiej 
jakości związki, a nie na ich ilość 
(wniosek ważny w kontekście zna-
jomości na Fb). Przy okazji ujawniły 
one, iż 17%  dorosłych amerykanów 
w wieku od 18 do 80 r.ż odczuwa 
głęboką samotność.

Skoro bliskie i głębokie relacje są 
tak ważne dla naszego dobrostanu, 
może właśnie dlatego bywamy dziś 
częściej nieszczęśliwi. W imię ilu-
zorycznych ideałów samorozwoju 
i samorealizacji, skazujemy się na 
samotność, kładziemy na szali wła-
sne szczęście, podążając za marze-
niami o autonomii i niezależności, 
pozamykani w swoich ciasnych pry-
watnych światach, które bierzemy 
mylnie za rzeczywistość. Daliśmy 
się omamić złotoustym prorokom 
rozwoju osobistego, tak prawdzi-
wie brzmiącym, językiem psycho-
logii pozytywnej, którzy obiecują 
nam szczęście, pod warunkiem, że 
przestaniemy oglądać się na innych 
(zrywając każdy związek, który nam 
ciąży), zaczniemy żyć własnym ży-
ciem opartym na osobistych pra-

gnieniach, wykorzystamy ukryte w 
nas głęboko skarby „wewnętrznego 
potencjału i mocy”. Doświadczeni 
wieloma relacyjnymi porażkami, w 
pogoni za wciąż uciekającym szczę-
ściem i sukcesem udajemy, że jest 
nam dobrze samemu, że lepiej żyć 
w pojedynkę niż narażać się na nie-
znośną niepewność, ból i cierpienie, 
które wpisane są często w bliskie re-
lacje.

Tymczasem - twierdzi Jacy-
no - bez zewnętrznego wsparcia, 
jednostka pozostawiona samej 
sobie pozbawiona jest również 
obron. „Bez wspólnoty wszystko 
boli i każde wydarzenie niesie nie-
pokój”. Znoszenie bólu i cierpienia 
jest możliwe dzięki solidarności. 
Psycholożka i badaczka emocji 
L.Feldman Barrett zwraca uwagę, że 
samo przebywanie wśród bliskich 
znajomych synchronizuje nasze 
oddechy, tętno i inne sygnały, a 
trzymanie za rękę ukochanej osoby 
redukuje stres i sprawia, że w mniej-
szym stopniu odczuwamy ból. Bu-
dowanie relacji oznacza koniecz-
ność kompromisu, zgody na to, że 
podobieństwo i wspólnota naszych 
losów ma pierwszeństwo i przewa-
gę nad poczuciem własnej wyjątko-
wości i niepowtarzalności. Bliskie, 
oparte na wzajemnym zaufaniu i 
zobowiązaniu związki z innymi, sta-
nowią przy tym bufor chroniący nas 
przed nieprzewidywalną rzeczywi-
stością, chaosem który niesie i są 
- jak dotychczas najbardziej pewną 
i bezpieczną - przystanią na wzbu-
rzonym morzu niepewnego jutra.

Nic bowiem - jak zauważa Agata 
Bielik- Robson, omawiając twór-
czość Houellebecqa - „nie jest w 
stanie zrekompensować niezaspo-
kojonej potrzeby miłości. Każdy 
inny rodzaj pragnienia znajduje swe 
mniej lub bardziej funkcjonalne za-
stępniki - ten jeden jednak opiera 
się wszelkiej substytucji. Miłości ni-
czym nie da się zastąpić”. Miejmy to 
na uwadze.

Od redakcji: autor jest psycholo-
giem – terapeutą, coachem, eksper-
tem w wielu krajowych i międzyna-
rodowych 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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Zostań wolontariuszem
• Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Głuszycy poszukuje wo-
lontariuszy do współpracy, 
którzy są gotowy pomagać w 
szczególności osobom prze-
bywającym na kwarantan-
nie domowej posiadających 
zwierzęta. Osoby te z uwagi 

na zakaz opuszczania miejsca 
zamieszkania nie mogą wyjść 
ze swoimi pupilami na spacer. 
Osoby chętne do niesienia po-
mocy proszone są o kontakt z 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Głuszycy pod numerami 
telefonów 74 84 56 343 oraz 
74 88 08 295.

Raport z Gminy Głuszyca wpływem alkoholu. Wystarczy 
zawiadomić i zgłosić problem 
w ośrodku pomocy społecz-
nej lub w komisariacie policji, 
dzwoniąc pod podane numery 
telefonów: 74 8456 343 – OPS 
Głuszyca, 478-757-50 oraz 997 
lub 112 – Komisariat Policji w 
Głuszycy.

Wyróżnienia 
w konkursie
• Katarzyna Borys i Marta Pąklak 
- uczennica kl. VIII Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Głuszycy zdo-

były wyróżnienia w II Konkursie 
Literackim o Pióro Stanisława 
Michalika Moja „Mała Ojczy-
zna”. Konkurs. zorganizowany 
przez Centrum Kultury-Miejska 
Bibliotekę Publiczną w Głuszy-
cy, miał na celu promocję za-
sobów kulturowych, historycz-
nych i przyrodniczych naszej 
gminy, wzmocnienie poczucia 
lokalnej tożsamości, a także za-
chęcenie mieszkańców Głuszy-
cy do zaprezentowania własnej 
twórczości literackiej.

(MC)

Apel do mieszkańców 
Głuszycy
• Okres występowania niskich 
temperatur to szczególnie 
trudny czas dla osób bezdom-
nych i pozbawionych opieki. 
Mrozy, które wystąpiły w ostat-
nich dniach, mogą okazać się 
tragiczne w skutkach. Dlatego 
apelujemy do mieszkańców, 
aby nie pozostawać obojęt-
nym na los bezdomnych i 
informować o miejscach ich 

pobytu Policję lub Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Głuszycy. 
Apelujemy także o zwracanie 
uwagi na przypadkowo spo-
tkane osoby, które mogą stać 
się o�arami niskich tempera-
tur. Nie bądźmy obojętni na 
widok osób leżących przy dro-
dze lub niestosownie ubranych 
do pory zimowej. Zwracajmy 
szczególną uwagę na dzieci, 
osoby starsze, niepełnospraw-
ne, bezdomne i będące pod 

Gmina Mieroszów pozyskała blisko 60 000 zł dotacji z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Pieniądze zostały przeznaczone na odnowienie 
pomnika „Poległym za Wolność i Demokrację”, który stoi na Cmentarzu 
Komunalnym w Mieroszowie.

(RED)

Pomnik jak nowy

- Boisko do koszykówki przy ul. Hożej w Mieroszowie zostało wyposażone 
w ogrodzenie z „piłkochwytami”. Montaż instalacji przeprowadziła 
firma DAT Technik - Konstrukcje Stalowe i Usługi Spawalnicze. Bardzo 
dziękujemy i zapraszamy do korzystania z obiektu – mówi Igor Hoffman, 
dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury.

(RED)

Piłkochwyty na boisku
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Stowarzyszenie Partner-
stwo Wokół Trójgarbu, w 
wraz z Gminą Stare Bogaczo-
wice i Nadleśnictwem Wał-
brzych, zakończyło budowę 
nowej kładki do zamku Cisy 
w Cieszowie. Turyści odwie-
dzający ruiny średniowiecz-
nego zamku mogą do nich 

dotrzeć po nowym, drewnia-
nym moście.

Realizacja zadania „Budo-
wa kładki na istniejących pod-
porach stanowiącej dojście 
do ruin Zamku Cisy, budowa 
(montaż) pochwytu w przejściu 
w ruinach zamku, w obrębie 
szlaku turystycznego” nie by-

łaby możliwa bez partnerstwa 
pomiędzy: Stowarzyszeniem 
Partnerstwo Wokół Trójgarbu, 
Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe – 
Nadleśnictwo Wałbrzych z sie-
dzibą w Boguszowie Gorcach, 
Gminą Stare Bogaczowice oraz 
Gminnym Centrum Bibliotecz-

no-Kulturalnym w Starych Bo-
gaczowicach. Zadanie zostało 
do�nasowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: „Europa inwestująca 
w obszary wiejskie” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 

Nowy most do zamku Cisy
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata 
2014-2020. Na realizację tego 
Stowarzyszenie Partnerstwo 
Wokół Trójgarbu pozyskało 
do�nansowanie w kwocie ok. 
30 tys., a Gmina Stare Bogaczo-
wice i Nadleśnictwo Wałbrzych 
dołożyły po 30 tys. zł.

- Inwestycja jest kolejnym 
wspólnym działaniem naszej 
gminy i Nadleśnictwa Wał-
brzych. Przypomnę, że w 2017 
r. Gmina Stare Bogaczowice 
nawiązała współpracę z nadle-
śnictwem, której owocem jest 
zwiększenie dostępności dla 
turystów ruin zamku Cisy koło 
Cieszowa. Gmina zdobyła środ-
ki na budowę drogi asfaltowej, 
prowadzącej do gruntów rol-
nych i kończącej się koło zam-
ku, która powstała w 2018 roku 
za kwotę 432 625,22 zł. Z kolei 
Stowarzyszenie Partnerstwo 
Wokół Trójgarbu postawiło 
wiatę turystyczną w pobliżu 
Cisów. Poprawione zostały tak-
że szlaki turystyczne wiodące 
do średniowiecznych ruin oraz 
zostały usunięte niektóre drze-
wa, które zagrażały konstrukcji 

budowli – wylicza Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

Przypomnijmy, że w lip-
cu 2017 r. prowadzone były 
badania archeologiczne na 
północnym podzamczu, przy 
obwodzie obronnym oraz u 
podnóża zamku, gdzie odsło-
nięta została średniowieczna 
pochylnia, którą mogła być 
dostarczana na zamek woda w 
beczkach z pobliskiego ujęcia. 
Prowadzone przez studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
badania naukowe, pod kierun-
kiem dr. Artura Boguszewicza, 
miały charakter rozpoznawczy 
w celu sprecyzowania strategii 
dalszych prac archeologiczno-
-architektonicznych i konser-
wacji zamkowych murów.

Zamek Cisy jest także jed-
nym z najważniejszych miejsc w 
historycznej powieści „Jaworo-
wi ludzie” Joanny Żak – Bucholc, 
która została wybrana przez 
czytelników zwycięzcą pierw-
szego półrocza w konkursie na 
Najlepszą Historyczną Książkę 
2019 roku. A wkrótce powsta-
nie kontynuacja tej historii.

(RED)

W piątek mija termin 
zgłoszeń wolontariuszy do 
wałbrzyskiego sztabu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. – Bez Was, bez wo-
lontariuszy nie odbędzie 
się kwesta. 225 osób będzie 
kwestować - mam nadzieję, 
że tyle chętnych się zgłosi. 
Jeszcze trochę miejsc mamy 
– mówi dyrektor Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury. Ja-
rosław Buzarewicz zapewnia, 
że dla wolontariuszy przygo-
towane zostaną maseczki i 
płyny do dezynfekcji. 

Kandydaci powinni wypełnić 
wniosek na stronie interneto-
wej https://iwolontariusz.wosp.
org.pl/. Niepełnoletni muszą 
poprosić rodzica lub opiekuna o 
pomoc w założeniu konta opie-
kuna wolontariusza. Wałbrzyski 
sztab jest zarejestrowany pod 
nazwą #1233 Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami In-
tegracyjnymi numer 26, ulica 
Palisadowa 16, Wałbrzych. To 
ten sztab trzeba wybrać z listy. 
Specjalną ankietę zgłoszeniową 
można pobrać także ze strony 
www.wok.walbrzych.pl. Po jej 
wypełnieniu i dołączeniu zdję-
cia (format jpg, min. 800 x 600 
pixeli) zgłoszenie należy ode-
słać na adres wospwalbrzych@
gmail.com. Kolejny krok to po-
twierdzenie zgłoszenia w spe-

cjalnym linku, który otrzymamy 
SMS-esem. Uwaga – zgłoszenie 
nie jest jednoznaczne z rejestra-
cją wolontariusza. 

Wałbrzyski sztab czeka tak-
że na zgłoszenia od przedsię-
biorców, którzy w swojej �rmie 
chcą postawić specjalne skar-
bony. Mogą to być właściciele 
�rm, punktów usługowych, 
sklepów, przychodni czy re-
stauracji. 

WOK czeka również na fan-
ty, które będą licytowane w 
czasie styczniowego �nału. 
Dziś wciąż nie wiadomo, jak 
będzie on wyglądał. Licytacje, 
czy w formie tradycyjnej, czy 
wirtualnej mają się jednak od-
być. - Namawiamy mieszkań-
ców Wałbrzycha i gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, aby do 
nas, do Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury przekazywali wszystko 
to, co można wystawić na licy-
tacje. To mogą być pamiątki, 
ciekawe przedmioty czy orygi-
nalne usługi – dodaje dyrektor 
WOK. - Apelujemy jednak, by 
przedmiotów nie dostarczać 
jeszcze do ośrodka. Prosimy o 
wcześniejszy kontakt z Justyną 
Ryncewicz z marketingu WOK 
(608-449-451). Telefonicznie 
będą umawiane spotkania do-
tyczące przekazania o�arowa-
nych przedmiotów.

(JR)

WOŚP bez Was
nie zagra!
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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)

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

Sprzedam
mieszkanie 

po remoncie: 35,5 m kw., 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, balkon, 4 piętro, 
winda. Wałbrzych - Podzamcze, 

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl/ 
przetargi, ogłoszenia) i na stronie Urzędu 

Gminy Walim – (www.walim.pl / BIP) został 
wywieszony na okres od 24.11.2020 r.

 do 16.12.2020 r.: wykaz nr 6/2020 z dnia 
24.11.2020 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz 
Nr 7/2020 z dnia 24.11.2020 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do dzierżawy 
lub najmu.

STROIKI ŚWIĄTECZNE już od 19 zł

zadzwoń lub napisz * tel. 513 018 511

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Kontrolują powietrze
• W Gminie Czarny Bór zamon-
towany został kolejny czujnik 
jakości powietrza. Po Czarnym 
Borze i Witkowie, tym razem 
Mineral Polska Sp. z o.o. za-
montowała kolejny czujnik w 
Grzędach. - Dziękuję kopalni za 
zakup kolejnego czujnika, któ-
ry daje obraz jakości powietrza 
praktycznie w całej gminie. Po 
analizie danych, jakie możemy 
wszyscy śledzić on-line wynika, 
że jakość powietrza pogarsza 
się wraz z rozpoczęciem okresu 
grzewczego. Gmina Czarny Bór 
dostrzega ten problem i wspól-
nie z innymi samorządami: 
Miasto Kamienna Góra, Gmina 
Kamienna Góra, Uzdrowiskowa 
Gmina Szczawno-Zdrój oraz li-
derem projektu – Gmina Stare 
Bogaczowice pozyskała do�-
nansowanie na wymianę tzw. 
kopciuchów. Nabór wniosków 
ruszy prawdopodobnie już na 
początku 2021 r. – wójt gminy 
mówi Adam Górecki.

Będzie żłobek
• Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej opublikowało 
listę samorządów, które otrzy-
mały do�nansowanie na budo-
wę żłobków. Gmina Czarny Bór 
otrzymała wsparcie w kwocie 
1 815 000 zł na utworzenie 55 
miejsc opieki dla maluchów. 
Lokalizacja inwestycji plano-
wana jest przy przedszkolu w 
Czarnym Borze.

Książka na wynos
• Dobra lektura jest lekiem na 
całe zło. Uczy, wychowuje, re-
laksuje, wzbogaca wyobraźnię. 
Co więc ma począć, głodny 
lektury czytelnik, gdy rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z 
6 listopada 2020 r. funkcjono-
wanie bibliotek, zostało ogra-

niczone niemal do minimum? 
Odpowiedzią bibliotekarzy 
jest akcja „Książka na wynos”. 
Okazuje się bowiem, że książ-
nice nadal mogą udostępniać 
swoje zbiory, ale na wolnym 
powietrzu, bez bezpośrednie-
go kontaktu z czytelnikiem, 
z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. Dlatego, w trosce o 
zapewnienie duchowej i inte-
lektualnej strawy czytelnikom, 
do akcji dołączyła Biblioteka + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze i swoje zbiory udostęp-
nia na „wolnym powietrzu”. 
Jest bezpiecznie i ekologicznie. 
Zamówione lektury pakowane 
są nie w folię, a w stare gaze-
ty, co dodatkowo może być 
bonusem dla wielbicieli archi-
walnych wiadomości, a zwro-
ty tra�ają na kwarantannę, by 
bezpiecznie powrócić do czy-
telniczego obiegu po trzech 
dniach. Jak skorzystać ze zbio-
rów czarnoborskiej książnicy? 
Wystarczy postępować według 
następujących zasad: czytel-
nik zamawia telefonicznie lub 
mailowo wybrane publikacje 
(tel. 74 845 02 42, email: bi-
blioteka@ck.czarny-bor.pl); bi-
bliotekarz po skompletowaniu 
zamówienia czytelnika umawia 
z nim termin odbioru na kon-
kretną godzinę; bibliotekarz 
rejestruje zbiory na koncie 
użytkownika i przygotowuje 
paczkę z zamówionymi eg-
zemplarzami; o umówionej 
godzinie bibliotekarz zostawia 
paczkę dla czytelnika na stoli-
ku lub wózku przed wejściem; 
czytelnik odbiera paczkę i zo-
stawia ewentualne zwroty. 
Podczas odbioru książek nale-
ży mieć zasłonięty nos i usta, a 
kontakt z pracownikiem należy 
ograniczyć do minimum.

(JJ)

Raport z Gminy Czarny Bór Dodatkowy kurs 
do Gorc
1 grudnia 2020 r. uruchomio-
ny został dodatkowy kurs 
autobusu linii komunikacyj-
nej nr 2 do pętli w Boguszo-
wie-Gorcach. Dodatkowy kurs 
realizowany jest o godz. 22.31 
z przystanku przy ul. Sokołow-
skiego w Wałbrzychu (szpital), 
odjazd autobusu z przystanku 
Nowy Świat - pl. Grunwaldzki 
w Wałbrzychu o godz. 22.52, a 
przyjazd autobusu na końcowy 
przystanek na pętli autobu-
sowa przy ul. R. Traugutta w 
dzielnicy Gorce o godz. 23.21. 
Jednocześnie 1 grudnia 2020 
r. do rozkładu jazdy zostały 
wprowadzone przystanki przy 
drodze powiatowej nr 3366D w 
Boguszowie-Gorcach: ul. Kosy-
nierów – Leśna 96 (przystanki: 
nr 10-01 prawa strona drogi, nr 
09-01 lewa strona drogi).

(WK)

Dostali prezenty
Gmina Boguszów - Gorce 
ufundowała paczki mikołaj-
kowe dla dzieci z niepełno-
sprawnościami. - Jak co roku 
mikołajkowe paczki przekaza-
ne na plebanię kościoła pw. 
Świętej Trójcy w dzielnicy Bo-
guszów. Tradycyjnie z tej okazji 
organizowane było spotkanie 
ze słodkim poczęstunkiem. W 
tym roku, z uwagi na stan za-
grożenia epidemicznego, mu-
sieliśmy zrezygnować ze tego 
pomysłu. Mam nadzieję, że 
same paczki sprawią dzieciom 
radość – mówi Krzysztof Kumo-
rek, pełniący funkcję burmi-
strza Boguszowa - Gorc.

(WK)

Zwycięstwa 
koszykarzy
Górnik Wałbrzych wygrał w 
Prudniku z Pogonią 95:90 i 
utrzymał prowadzeni w ta-
beli I ligi. Kolejny pojedynek 
wałbrzyszanie rozegrają we 
własnej hali 5 grudnia o godz. 
17.00 z Miastem Szkła Krosno. 
Z kolei MKS Basket Szczawno 
– Zdrój pokonał we własnej 
hali OKS SMS Karpacz 104:91 i 
jest wiceliderem grupy A III ligi 
z takim samym dorobkiem jak 
prowadzący KK Oleśnica. Kolej-
ny mecz zespół z prowadzony 
przez trenera Bartłomieja Jó-
zefowicza rozegra 5 grudnia 
o godz. 14.00 w Siechnicach z 
tamtejszym KKS-em.

(RED)

Chełmiec 
też wygrywa
Siatkarze AZS Zielona Góra 
przegrali z Chełmcem Wał-
brzych 1:3 (16:25, 27:25, 18:25, 
18:25) w meczu 9 kolejki II ligi. 
Wałbrzyszanie zajmują 6 miej-
sce w tabeli grupy 4, a w sobo-
tę – 5 grudnia – będą podej-
mowali na własnym parkiecie 
prowadzącego w rozgrywkach 
Chrobrego Głogów. Ze zwycię-
stwa w 10 kolejce rozgrywek 
3 grupy II ligi cieszył się także 
żeński zespół Chełmca Wał-
brzych. Podopieczne trenera  
Marka Olczyka we własnej hali 
pokonały Sokoła 43 Katowice 
3:1 (25:20, 31:33, 25:20, 25:15). 
Podopieczne trenera Marka Ol-
czyka zajmują 5 lokatę w tabeli, 
a 5 grudnia rozegrają wyjazdo-
we spotkanie z NTSK Nysa.

(RED)

Na matach w hali przy ul. 
Waryńskiego w Boguszowie-
-Gorcach 108 zapaśniczek z 
kraju i zagranicy rywalizowa-
ło w 15 Międzynarodowym 
Turnieju Heros Lady Open, 
połączonym z Turniejem 
Nadziei Olimpijskich Krajów 
Wyszehradzkich, którego 
współorganizatorem był 
Polski Związek Zapaśniczy. 
Wydarzenie to było najwięk-
szym w tym roku międzyna-
rodowym turniejem kobiet 
rozegranym w Europie.

W mocnych składach do Bo-
guszowa-Gorc zjechały repre-
zentacje z Chorwacji, Czech, 
Włoch, Węgier i Polski. Przed-
stawicielami naszego kraju 
były reprezentacje we wszyst-
kich grupach wiekowych: se-
niorki i młodzieżówka U23, 
juniorki U20 oraz kadetki U17 
i kluby zapaśnicze z całej Pol-
ski. Zapaśniczki rywalizowały 
w trzech grupach wiekowych: 
seniorki/juniorki (od 17 roku 
życia), juniorki młodsze (13-
15 lat) oraz młodziczki (10-12 
lat) - z podziałem na kategorie 
wagowe. O�cjalnego otwarcia 
zawodów dokonał prezes Pol-
skiego Związku Zapaśniczego 
Andrzej Supron.

Rywalizacja, czyli ok. 250 
pojedynków, odbywała się na 

dwóch matach. W kilku kate-
goriach wagowych Polki oka-
zały się szczególnie gościnne. 
Wagę do 49 kg w grupie junio-
rek młodszych wygrała repre-
zentantka Włoch Elena Placenti, 
a inna Włoszka - Angela Crapio-
-Casarola okazała się najlepsza 
w grupie wiekowej młodziczek 
i w wadze do 42 kg. W tej sa-
mej wadze drugie miejsce wy-
walczyła Regina Błaszkowska z 
Herosa Boguszów-Gorce. Drugi 
medal dla Herosa - brązowy 
- zdobyła również w najmłod-
szej grupie wiekowej - Zuzanna 
Kołodziej (36 kg). Jedną z naj-
lepszych zawodniczek turnie-
ju okazała się reprezentantka 
Chorwacji - Iva Geric, zwycięż-
czyni kategorii wagowej do 65 
kg seniorek, która jest ubiegło-
roczną brązową medalistką mi-
strzostw Europy.

Turniej został objęty Hono-
rowym Patronatem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego. Or-
ganizatorami wydarzenia byli: 
Heros Boguszów-Gorce, Gmi-
na Miasto Boguszów-Gorce, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Boguszowie-Gorcach, Centrum 
Obsługi Jednostek w Boguszo-
wie-Gorcach oraz Szyb Witold 
w Boguszowie-Gorcach.

(WK)

Święto zapasów 
w Boguszowie-Gorcach
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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Głuszycy ul. Ogrodowa. Ogrze-
wanie miejskie, wysoki parter. 
Pow. 36 m2. Czynsz około 500 zł. 
Cena 115 tys. zł

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) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604

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

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

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

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

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

KUPIĘ

(25) 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, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna oko-
lica  Cena: 1 990  zł,   ( nr: 2551)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, 
poczekalnia, ogrzewanie elektrycz-
ne. Cena: 169 000zł. Wynajem-1600 

R E K L AMA

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. 22 m 2 , 1 pokoje z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe typu 
MORA. Cena 85 000 zł ( nr 2645), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z WC. 
Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na sprzedaż  
mieszkanie o pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, 2 alkowy, łazienka z WC. 
Ogrzewanie gazowe. Cena: 89 000 
zł (nr: 2649) , (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 64 m2, 3 pokoje,kuchnia,  
łazienka, WC, duży balkon,ogrzewa-
nie miejskie. CENA: 177 000 zł (nr: 
2651)  (74) 666 66 06, (74) 843 33 33 

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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 – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszka-
nie  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 –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 
3 pokoje, ogrzewanie miejskie,  
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 – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 123 
000 zł (nr: 2609)  (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 łazien-
ki 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: 690 000  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: 630 000  
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
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R E K L AMA

Rozmowa z Jarosławem 
Dudą, posłem do Parlamen-
tu Europejskiego i członkiem 
grupy Europejskiej Partii Lu-
dowej w Parlamencie Euro-
pejskim.

Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej, największej i naj-
starszej frakcji w Parlamencie 
Europejskim zrzesza 186 po-
słów ze wszystkich państw 
członkowskich UE. Wpisując 
się w tradycję chrześcijańskiej 
demokracji, Grupa EPL stawia 
na pierwszym miejscu dobro i 
ochronę obywateli, a jednym z 
priorytetów frakcji jest walka z 
rakiem.

Choroby nowotworowe 
są drugą, po chorobach serca 
przyczyną zgonów i zacho-
rowalności w Europie. Gdy-
by aktualna wiedza na temat 
czynników ryzyka była lepiej 
przetłumaczona na strategie 
zapobiegawcze, zachorowal-
ność na choroby nowotworo-
we można by zredukować o 
40%.

 - Chcemy, aby Europa zosta-
ła leaderem w leczeniu chorób 
nowotworowych, nasze szpi-
tale dysponowały najbardziej 
zaawansowaną infrastrukturą 
medyczną, a laboratoria sprzę-
tem i technologią pozwalającą 
na kolejne przełomy w bada-

niach pozwalających na walkę 
z rakiem. Z inicjatywy polskiej 
delegacji w Grupie EPL, w Par-
lamencie Europejskim powoła-
no specjalną Komisję do walki 
z rakiem. Jej działanie przyczy-
ni się do szybkiego opracowa-
nia wytycznych dotyczących 
dostępności wczesnej diagno-
styki, pro�laktyki, oraz dostęp-
ności do opieki paliatywnej i 
terminalnej – mówi europoseł 
EPL Jarosław Duda.

W Parlamencie Europejskim 
angażuje się Pan w prace 
powiązane ze zdrowiem, 
przeciwdziałanie chorobom 
neurologicznym, zaburze-
niom psychicznym, walkę z 
rakiem.
Jarosław Duda: -Zdrowie jest 
jedną z najważniejszych warto-
ści, najcenniejszych dóbr. Każdy 
z nas może coś zrobić dla zdro-
wia; swojego, swojej rodziny, 
mieszkańców swojego miasta. 
Watro pracować na każdym 
polu, korzystając ze wszystkich 
dostępnych instrumentów. 
Działania na rzecz poprawy 
zdrowia obywateli stanowią je-
den z priorytetów mojej grupy 
politycznej: grupy Europejskiej 
Partii Ludowej. Wiele zagrożeń 
zdrowotnych ma charakter 
paneuropejski, dlatego też na 

szczeblu europejskim warto po-
szukiwać rozwiązań.

Jednym z najpoważniejszych 
zagrożeń dla życia, zdrowia 
i dobrostanu mieszkańców 
Starego Kontynentu są cho-
roby nowotworowe.
- Niestety, to prawda. Szacuje 
się, że każdego roku diagnozu-
je się raka u 3,5 miliona ludzi w 
Unii Europejskiej. Co gorsza, ok 
1,3 miliona ludzi umiera z powo-
du choroby nowotworowej
Te alarmujące dane wymagają 
wzmocnienia wspólnych działań 
zmierzających do:
• zmniejszenia zachorowalno-

ści
• zmniejszenia śmiertelności z 

powodu raka
• skutecznej wczesnej diagno-

styki i wczesnej interwencji
• rozwijania i upowszechnia-

nia skutecznych terapii
• rozwoju badań naukowych
• poprawy sytuacji pacjentów 

i ich rodzin, w tym zwłaszcza 
leczenie bólu i wsparcie psy-
chologiczne

Unia Europejska przygotowała 
plan walki z rakiem. Parlament 
Europejski, z inicjatywy polskiej 
delegacji PO-PSL powołał od-
rębną komisję parlamentarna, 
zajmującą się zwalczeniem za-
chorowalności na raka.

Co można zrobić na poziomie 
europejskim, czego nie moż-
na by było zrobić w kraju?
- Na poziomie europejskim 
mamy ważne instrumenty, które 
pomogą nam walczyć z rakiem: 
programy, strategie i fundusze. 
Przede wszystkim wspólnotowy 
program badawczy „Horyzont 
Europa”. Grupa EPL wnosi o po-
dwojenie do 2024 roku nakładów 
UE na badania naukowe nad 
rakiem. Naszą misją jest też to, 
aby w przyszłości żadne dziecko 
nie umierało na raka, dlatego 
na chcemy zwiększyć dziesię-
ciokrotnie nakłady na badania 
naukowe na rzecz walki z rakiem 
u dzieci. Organizacje pozarzą-
dowe, wspierające osoby chore 
na raka i ich rodziny wnoszą 
ogromny wkład w poprawę jako-
ści życia pacjentów. Dlatego też 
grupa EPL walczy o pięciokrot-
ne zwiększenie europejskiego 
wsparcia dla tych organizacji. 
Musimy też eliminować czynniki 
zwiększające zachorowalność, 
takie jak zła jakość powietrza, 
żywności, zatrucie środowiska, 
palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu, niezdrowy tryb życia, 
narażenie pracowników na czyn-
niki rakotwórcze. Tym celom ma 
służyć m.in zielona transforma-
cja, wdrożenie dyrektywy doty-
czących wyrobów tytoniowych, 

Wspólnie możemy skutecznie walczyć z rakiem

inicjatywa ”Z pola do stołu” i 
kampanie społeczne, uwrażli-
wiające na czynniki ryzyka i pro-
mujące działania pro�laktyczne. 
Konieczne jest rozszerzenie pro-
gramów badań przesiewowych, 
które już udowodniły swoja uży-
teczność i rozszerzenie ich na 
inne postaci nowotworów. Bar-
dzo ważne jest upowszechnianie 
dobrych praktyk i współpraca 
ośrodków naukowych i medycz-
nych , tak, aby pacjenci z całej 
Unii Europejskiej mogli korzystać 
z postępu w dziedzinie walki z ra-
kiem. Konieczne jest zwiększenie 
liczby szczepień przeciw wirusom 
powiązanym z rakiem.

Po jakie jeszcze instrumenty 
możemy sięgać, by walczyć z 
rakiem?
- Żyjemy w epoce niezwykłego 
postępu technologicznego. Musi-
my lepiej wykorzystać nowocze-
sne technologie i sztuczną inteli-
gencję, zarówno do pro�laktyki, 
wczesnego wykrywania jak i sku-
tecznego leczenia chorych, a 
także do szerokiego dostępu do 
wiedzy i umiejętności wszystkich 
ośrodków badawczych i terapeu-
tycznych w Europie. To najlepsze, 
najbardziej sensowne wykorzy-
stanie rozwoju, którego udało 
nam się dokonać.

(IK)


