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PRACA w Czechach
Przyjmiemy pracowników od zaraz

Praca w renomowanych fabrykach

Gwarantujemy:
• umowę na pełny etat z ubezpieczeniem,

• darmowy transport,
• obsługę i pomoc koordynatora na miejscu pracy,

• odzież ochronną,
• pomoc w założeniu konta, itp.

Kontakt telefoniczny:
+420 731 099 161

Uwaga! Pre� ks +420 umożliwia połączenie do Czech – bez niego 
nie ma możliwości skontaktowania się z pracodawcą!

Jan Lityński urodził się 18 
stycznia 1946 w Warszawie. 
Studiował na Wydziale Mate-
matyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego i w 1968 r. był jednym 
z organizatorów studenckich 
wystąpień w trakcie wydarzeń 
marcowych, za co został skaza-
ny na karę 2,5 roku więzienia. 
Był członkiem Komitetu Samo-
obrony Społecznej KOR, działał 
w Biurze Interwencyjnym KSS 
KOR, a także był współzałoży-
cielem niezależnego Biulety-
nu Informacyjnego Komitetu 
Samoobrony Społecznej KOR 
(1976 r.). Był wielokrotnie aresz-
towany za działalność opozy-
cyjną w okresie PRL. W 1980 r. 
został doradcą kierownictwa 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Solidar-
ność. W stanie wojennym był 
internowany, a od 1984 r. był 
członkiem Regionalnej Komisji 
Wykonawczej NSZZ Solidar-
ność Regionu Mazowsze. Był 
uczestnikiem obrad „Okrągłe-
go Stołu” w 1989 r. 

W 1989 r. został wybrany 
do Sejmu X kadencji z listy 
Komitetu Obywatelskiego w 

Jan Lityński nie żyje
21 lutego 2021 r. zmarł Jan Lityński – związany z Wałbrzychem działacz opozycji demokratycznej, 
poseł na Sejm z byłego województwa wałbrzyskiego i Ambasador Wałbrzycha. Zginął ratując psa, 

pod którym załamał się lód na rzece.
ówczesnym województwie 
wałbrzyskim. Potem pełnił 
mandat posła I, II kadencji (z 
listy Unii Demokratycznej) oraz 
III kadencji (z listy Unii Wolno-
ści). W 2001, 2005 oraz w 2007 
r. ubiegał się o reelekcję, ale 
mandatu nie zdobył (w 2007 r. 
był liderem listy koalicji Lewica 
i Demokraci w przedtermino-
wych wyborach parlamentar-
nych w okręgu wałbrzyskim). 
W październiku 2010 r. został 
doradcą prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego ds. kontak-
tów z partiami i środowiskami 
politycznymi.

Zmarłego wspominają 
mieszkańcy Aglomeracji Wał-
brzyskiej:

- Janka znałem od 1980 roku, 
kiedy pomagał w organizowa-
niu Solidarności w Wałbrzychu, 
był do czasu wprowadzenia 
stanu wojennego naszym do-
radcą. Nasze drogi ponownie 
zeszły się w 1988 roku, kiedy 
zaczęły się rozmowy o „Okrą-
głym Stole”. Politycznie roz-
staliśmy się w 1992 roku, kiedy 
zaczął aktywnie działać w Uni 
Demokratycznej, a ja zostałem 

wierny Solidarności. Spoczywaj 
w pokoju Przyjacielu – napisał 
o zmarłym Zbigniew Senkow-
ski, były przewodniczący NSZZ 
Solidarność Regionu Wałbrzy-
skiego.

- Miał niezwykłą lekkość na-
wiązywania kontaktu, nie był w 
polityce dla kariery. Odchodzą 
politycy z pokolenia zasad i 
wartości. Można się było z nimi 
nieraz nie zgadzać, ale zasługi-
wali na szacunek – napisał wał-
brzyszanin Michał Gnacy.

- Odszedł niezwykle dobry 
i wrażliwy człowiek, poseł re-
gionu wałbrzyskiego i ambasa-
dor Wałbrzycha. Janku, będzie 
nam Ciebie bardzo brakowało! 
– podkreśla Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, poseł na Sejm RP.

(RED)
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„Wszystko z miłości do dziecka”
U.E. Beck

Jestem psychoterapeutą. 
Do mojego gabinetu niemal 
codziennie tra�ają rodzice ze 
swoimi pociechami, mocno 
zaniepokojeni, jeśli nie prze-
rażeni tym, co „dzieje się z ich 
dzieckiem”, uznając (najczę-
ściej słusznie), że niezbędna 
jest jakaś profesjonalna pomoc 
lub przynajmniej porada. Sami 
czują się przy tym bezradni 
wobec problemów swoich 
dzieci, których to problemów 
nie rozumieją i tym samym nie 
potra�ą pomóc w ich rozwiąza-
niu. Ale uczuciom bezradności 
i niepokoju towarzyszy często 
inne, mniej jawne, lecz równie, 
jeśli nie bardziej niszczące, to 
jest poczucie winy. Za co siebie 
obwiniają? Uważają, że proble-
my ich dziecka są w znacznym 
stopniu wynikiem jakiś poważ-
nych błędów wychowawczych, 
zaniedbań, niedopatrzeń (wi-
dać to wyraźniej u rodziców 
rozwiedzionych), nawet jeśli 

Okiem psychologa: klątwa determinizmu wczesnego dzieciństwa (1)
Marek 
Gawroń

sami nie potra�ą ich wskazać. 
U podłoża tych postaw leży po-
wszechne przekonanie o domi-
nującym wpływie dzieciństwa, 
zwłaszcza tego najwcześniej-
szego, na kształt osobowości 
ludzi dorosłych.

Każde społeczeństwo, ale 
także każdy człowiek, speku-
luje na temat przyczyn różnic 
indywidualnych między ludź-
mi. Jedni uważają, że liczy się 
data urodzenia, inni twier-
dzą, że karma, a jeszcze inni 
przypisują odpowiedzialność 
środowisku materialnemu i 
społecznemu w jakim się wy-
chowujemy. Społeczeństwa w 
naszej części świata (zachod-
niego) są przekonane, że rolę 
kluczową w nadawaniu kształ-
tu naszemu późniejszemu ży-
ciu odgrywa styl wychowania, 
jaki prezentowali nasi rodzice. 
Mówiąc krótko: to jak i czy 
byliśmy kochani, przytulani, 
nagradzani, obdarzani uwagą 
przekłada się bezpośrednio na 
nasze obecne nawyki myśle-
nia, samoocenę, przeżywane 
emocje, podejmowane decy-
zje, a także na ogólny kierunek 
w jakim toczy się nasze życie. 
Naturalne pytanie, które na-
tychmiast się pojawia brzmi - 
skąd to wiadomo? Odpowiedź 
na nie jest już jednak tak pro-

sta i oczywista, jak nam się na 
wydaje.

Początków współczesnej 
myśli dotyczącej natury ludz-
kiej należy szukać w XVIII wie-
ku. To ten okres rozwoju cy-
wilizacji zachodniej wydaje się 
kluczowy dla formowania się 
nowoczesności, w tym kształ-
towania przekonań dotyczą-
cych kwestii edukacji i wycho-
wania. Nie ma tu miejsca na 
to, by szczegółowo prześledzić 
choćby te najważniejsze wątki 
i wpływy epoki Oświecenia na 
współczesną opowieść o czło-
wieku. Jednak zwłaszcza dwa 
wybitne umysły i osobowości 
tamtych czasów wydają się tu 
znaczące. Niewątpliwie poglą-
dy, które na stałe zmieniły na-
sze myślenie o ludzkiej naturze 
należą do angielskiego �lozofa 
Johna Locka. Krytykował on 
teorie idei wrodzonych, zgod-
nie z którymi ludzie przycho-
dzą na świat z gotowymi ide-
ami i prawdami (piękna, Boga 
itd.). Sformułowana przez nie-
go alternatywna teoria, zwana 
później empiryzmem, przypi-
sywała fundamentalne znacze-
nie doświadczeniu w rozwoju 
ludzkiej osobowości. Ludzie 
- według Locka - przychodzą 
na świat jako czyste tablice (ta-
bula rasa), na których powoli 

codzienne życie, wydarzenia i 
inni ludzie zapisują swój ślad, 
tworząc tym samym niepowta-
rzalne jednostki. Trochę póź-
niej poglądy społeczne innego 
�lozofa tego okresu historycz-
nego Jana Jakuba Rousseau, 
umocniły coraz bardziej akcep-
towane teorie o znaczącej roli 
doświadczenia w kształtowa-
niu ludzkich cech i zachowań. 
W swoim słynnym traktacie 
„Emil czyli o wychowaniu” 
Rousseau pisze: „Niechaj tyl-
ko jednak matki zechcą same 
karmić, a obyczaje zmienią się 
same przez się, przyrodzone 
uczucia obudzą się w każdym 
sercu”.

Poglądy zainicjowane w 
epoce Oświecenia nabrały roz-
machu i wyrazistości z końcem 
XIX i początkiem wieku XX, za 
sprawą rozwoju nowej nauki 
- psychologii. Najpierw w wy-
niku wpływu teorii austriackie-
go lekarza Zygmunta Freuda, 
później zaś przedstawicieli in-
nego psychologicznego nurtu 
- behawioryzmu (będącego w 
istocie rozwinięciem koncepcji 
„tabula rasa”) - przekonanie, 
że o kształcie ludzkiej osobo-
wości przesądzają w głównej 
mierze czynniki środowiskowe, 
stało się na tyle powszechne i 
nie budzące wątpliwości, że 

do dziś głęboko wierzymy, iż 
to kim jesteśmy wynika przede 
wszystkim z tego jak i w jakich 
warunkach byliśmy wycho-
wywani. Poglądem, który miał 
i ciągle ma znaczący wpływ 
na nasze myślenie o ludzkiej 
naturze, jest przekonanie o 
kluczowej roli doświadczeń z 
okresu wczesnego dzieciństwa 
w formowaniu się osobowości 
człowieka. Przekonanie to jest 
tak niezachwiane i mocne, że 
nie tylko, co oczywiste, prze-
nika do codziennych praktyk 
wychowawczych ludzi z nasze-
go kręgu cywilizacyjnego, lecz 
także umysłów ludzi kultury 
i sztuki. Walt Disney napisał: 
„Umysł dziecka jest jak nieza-
pisana książka. W pierwszych 
latach życia wiele zostanie na-
pisane na jej kartkach. Jakość 
tej literatury będzie wywierała 
ogromny wpływ na całe dalsze 
życie dziecka”.

Tysiące matek w Europie, 
czy Stanach Zjednoczonych 
odtwarza utwory Mozarta, 
czyta na głos bajki w pobliżu 
swojego brzucha, czy roz-
mawia ze swoimi jeszcze nie 
narodzonymi dziećmi po to, 
by już w swoim łonie dostar-
czyć dzieciom odpowiednich, 
stymulujących bodźców, któ-
re - jak wierzą - przyspieszą 

ich psychiczny rozwój. Ale to 
tylko początek procesu, który 
socjologowie nazwali „szałem 
wychowawczym”. Kiedy tylko 
dziecko przyjdzie na świat za-
czyna się inscenizowanie jego 
rozwoju, polegające na za-
pewnieniu mu różnorodnych 
bodźców, a przede wszystkim 
dostarczeniu silnych impul-
sów miłości i bezpieczeństwa. 
Dzieci są przytulane, brane na 
ręce, pieszczone, dużo się do 
nich mówi, organizuje zabawy, 
kupuje masę zabawek i chroni 
przed negatywnymi bodźcami 
i okrutnym światem. Wszystko 
po to, by dziecko, wychowane 
we „właściwy” sposób, zrealizo-
wało swój najwyższy potencjał 
rozwojowy. Rodzice „wiedzą”, 
że zwłaszcza pierwsze lata ży-
cia dzieci są niezwykle ważne 
dla ich rozwoju psychiczne-
go, i że błędy, które zostaną w 
tym okresie popełnione, mogą 
mieć poważne konsekwencje 
dla ich zdrowia psychicznego.

Jak zauważa wybitny i je-
den z najbardziej wpływo-
wych psychologów na świecie, 
psycholog dziecięcy J. Kagan, 
wiele z tych zachowań rodzi-
ców przypomina praktyki o 
charakterze rytualnym, które 
przynajmniej częściowo roz-
wiewają ich niepokój. Rodzice, 
którzy sumiennie i najczęściej 
w oparciu o lekturę różnorod-
nych „fachowych poradników” 
wypełniają swoje rytualne obo-
wiązki wobec swojego dziecka, 
mogą spać spokojnie, bowiem 
są przekonani, że ich zabiegi 
wychowawcze, zwłaszcza wo-
bec małego dziecka, przełożą 
się na jego dobre, szczęśliwe i 
pełne sukcesów przyszłe życie. 
Zakłada się, że rodzicielstwo 
wymaga dojrzałości, przygoto-
wań, starań, dlatego współcze-
śnie, coraz częściej odwleka się 
decyzję o posiadaniu dziecku 
w czasie dopóty, dopóki rodzi-
ce nie poczują się „gotowi”, by 
sprostać temu, jak im się zdaje, 
szalenie wymagającemu zada-
niu.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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Fundacja „Moja Szkoła” prowadzi zapisy do nowo otartej filii 
Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Olimpijczyk”

Nasz atuty:
• Doskonale wyposażony, nowy budynek
• Małe grupy przedszkolne (do 17 dzieci)

• Bogata oferta edukacyjna: język angielski, gimnastyka korekcyjna, 
terapia logopedyczna, logo – rytmika, terapia ręki

• Zajęcia teatralne, taneczne, matematyczne, sportowe, plastyczne i przyrodnicze
Niskie czesne

PRZEDZKOLE UNIJNE!   ZAPISY!
Filia Przedszkola „Olimpijczyk” 
ul. Husarska (Podzamcze)

Informacje i formularze zapisu na naszej stronie 
(w zakładce przedszkole unijne)
www.przedszkole-olimpijczyk.pl
lub w sekretariacie przedszkola, tel. 530 338 333
ul. Wieniawskiego 80 (wejście od Husarskiej)

Założeniem akcji, która jest 
prowadzona w ramach Ty-
godnia Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem, 
jest to, aby każdy mógł uzyskać 
informację na temat upraw-
nień przysługujących pokrzyw-
dzonemu lub o sposobie zała-
twienia swojej sprawy.

Przypominamy, że w Wał-
brzychu, Boguszowie – Gor-
chach i Jedlinie – Zdroju można 
także skorzystać z nieodpłat-
nych porad prawnych, obywa-
telskich oraz mediacji: 
• Starostwo Powiatowe w 

Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 
24, 58-300 Wałbrzych – od 
poniedziałku do czwartku w 
godzinach: 07:30 – 11:30;

• Miejska Biblioteka Publiczna 
Centrum Kultury w Bogu-
szowie-Gorcach, pl. Odro-
dzenia 4, 58 -370 Boguszów-

Maile wysyłane z adre-
su imitującego prawdziwą 
domenę ZUS to najnowsza 
forma oszustwa. Niektórzy z 
klientów w ostatnich dniach 
otrzymali maile z informacją 
m.in. o niedopłacie składek 
i konieczności jej uregulo-
wania w ciągu 24 godzin, 
dlatego ZUS przypomina, że 
drogą mailową nie kieruje do 
swoich klientów informacji o 
rozliczeniach ani żądaniach 
zapłaty. Fałszywa korespon-
dencja jest wysyłana z adre-
su: alert@zus.pl.

- Ten adres jest wizualnie 
praktycznie identyczny z na-
szym �rmowym, ale jest to ty-
powe, informatyczne oszustwo 
– przestrzega Iwona Kowalska-
-Matis, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. 
– My nie wysyłamy mailem do 
klientów żadnych informacji o 
rozliczeniach składek, ani we-
zwań do zapłaty, czy też infor-
macji o nadpłatach.

Rzeczniczka wyjaśnia, że 
drogą elektroniczną ZUS kon-
taktuje się jedynie z tymi klien-
tami, którzy posiadają konto 
na portalu Platformy Usług 
Elektronicznych i wybrali taką 
właśnie formę kontaktu.

- Jeżeli ktoś nie ma swoje-
go indywidualnego konta na 

Pomagają 
pokrzywdzonym
Do 26 lutego w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu przy placu Magistrackim 7

 - w godzinach od 8.00 do 15.00 – jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna 
osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem.

-Gorce – od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 12:00 
– 16:00;

• Centrum Usług Socjalnych, 
ul. Piastowska 11, 58-330 
Jedlina-Zdrój – w każdy pią-
tek: od 12:00 – 16:00.
Aby skorzystać z nieodpłat-

nej pomocy prawnej należy za-
pisać się pod numerem telefo-

nu: 74 846-05-48 (w godzinach 
pracy urzędu) lub przesłać zgło-
szenie na adres e-mail: porady-
prawne@powiatwalbrzyski.pl. 
Można także zarejestrować się 
samodzielnie przez elektronicz-
ny moduł rejestracji utworzony 
przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości: https://np.ms.gov.pl/.

(RED)

Uwaga na fałszywe maile z ZUS

naszej platformie PUE ZUS 
wtedy nie ma najmniejszej 
możliwości żeby dostał maila 
z ZUS – dodaje Iwona Kowal-
ska-Matis.

Rzeczniczka przestrzega, 
by w żadnym przypadku nie 
odpowiadać na maile, ani nie 
otwierać zawartych w kore-
spondencji załączników. Ko-
respondencja tego typu ma, 
bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie komputera lub 

uzyskanie dostępu do danych 
wrażliwych, które zapisane są 
w jego pamięci. 

Zawsze, gdy ktoś z klientów 
ma wątpliwości, co do nadaw-
cy otrzymanej korespondencji, 
powinien się skontaktować z 
najbliższą placówką Zakładu 
lub Centrum Obsługi Telefo-
nicznej pod numerem: 22 560 
16 00 lub adresem mailowym 
cot@zus.pl.

(IKM)
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Informacja 
Burmistrza Mieroszowa

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające infor-
macje o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej CO-
VID-19, zdecydowaliśmy o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w 
funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie od 21.02.2021 r.
Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail 
lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie ko-
respondencyjnej (list tradycyjny lub platforma e-puap).
W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki doty-
czą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) należy 
uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów: 74 3030430, 74 
3030002, 74 3030003.
Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie 
możliwy tylko dla pracowników urzędu – wyjątek stanowią potwierdzo-
ne umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób 
zdalny.
Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespon-
dencję tradycyjną. Wejście do urzędu możliwe jest tylko poprzez bramę 
główną (brama nr 2 będzie zamknięta).

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

R E K L AMA

Powstaje koło gospodyń
• Zapraszam serdecznie do 
udziału w tworzeniu nasze-
go Koła Gospodyń Wiej-
skich  Golińsku. W czwartek, 
25.02.2021r., w godzinach od 
17.30 do 19.00 w Świetlicy Wiej-
skiej w Golińsku prowadzone 
będą zapisy. Każdy kto ukoń-
czył 18 lat i jest mieszkańcem 
Golińska jest mile widziany. 
Należy zabrać ze sobą dowód 
osobisty -  mówią przedstawi-
ciele Sołectwa Golińsk.

Seniorzy pomagają 
seniorom
• W Domu Seniora „Jantar” 
w Rybnicy Leśnej radości nie 
było końca. A wszystko to za 
sprawą naszej akcji „Seniorzy 
Seniorom”, która rozwija się 
błyskawicznie i efektywnie. 
Przepiękne robótki ręczne: 
czapki, szaliki, skarpety i ręka-
wiczki tra�ły do zadowolonych 
pań i panów. Przesyłają Wam 
wszystkim pozdrowienia i po-
dziękowania za Waszą pamięć 
i chęć zrobienia innym przy-
jemności – mówi Ilona Henko, 
koordynator Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Mieroszowie.

Przekazali komputer
• Przedstawiciele Firmy Axians 
przekazali na potrzeby urzę-
du laptop wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.- Od ponad roku 
w naszej gminie trwają prace 
uzbrajające teren blisko 40 km 
w światłowód, który zwiększy 
dostęp do łączy internetowych. 
Nad całym przedsięwzięciem 
czuwa Tauron Obsługa Klienta, 
a wykonawcą jest Firma Axians, 
która do końca 2021 roku reali-
zuje ten projekt. Do końca roku 

2020 zostały uzbrojone już 
wszystkie placówki oświatowe 
na naszym terenie. Przedstawi-
ciele Firmy Axians, w ramach 
dobrej współpracy, przekaza-
li na potrzeby urzędu laptop 
wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem. Dziękujemy i liczy-
my na to, że inwestycja będzie 
przebiegać bez problemów.

Zimowe utrzymanie 
dróg i chodników
• Zima jeszcze się nie skończyła, 
więc przypominamy, że za zi-
mowe utrzymanie dróg i chod-
ników gminnych odpowie-
dzialny jest ZGKiM Mieroszów. 
Wszelkie skargi i wnioski na-
leży zgłaszać pod numerem 
telefonu dyżurnego - 605 413 
736. Przez Gminę Mieroszów 
przebiegają również droga 
krajowa oraz drogi powiatowe, 
za których stan utrzymania są 
odpowiednio odpowiedzialni: 
GDDKiA Rejon w Wałbrzychu 
– tel. 74 841 03 65, starostwo 
powiatowe – tel. 74 84 60 667.
- Zwracamy szczególną uwagę 
na przepisy mówiące o tym, że 
w okresie zimowym obowią-
zek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników leży po stronie 
właściciela posesji. Pamiętaj-
my o tym, ponieważ może-
my narazić się na roszczenia 
w przypadku potencjalnych 
wypadków pieszych. Jedno-
cześnie pragniemy podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, którzy przyjęli 
odpowiedzialną postawę w 
sprawie zimowego utrzymania 
chodników i zadbali o bezpie-
czeństwo nas wszystkich – do-
daje Mariusz Pawlak, zastępca 
burmistrza Mieroszowa.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

Jeszcze kilka lat temu na-
wet średnio zarabiająca polska 
rodzina wyruszała latem do 
Turcji, Grecji, czy Egiptu. Eg-
zotyka spowszechniała i była 
na wyciągnięcie ręki. To co tuż 
za rogatkami miasta, lokalne 
atrakcje i szlaki, nie budziły ta-
kich emocji. Staliśmy się współ-
czesnymi nomadami, których 
praca i życie toczą się w nie-
ustannej podróży. Im dalej tym 
lepiej. Spacery po okolicznych 
górach oddano w monopol 
nielicznym nestorom PTTK i se-
niorom, a lokalność nie kojarzy-
ła się zwykle z niczym dobrym. 
Zatłoczone lotnisko we Wrocła-
wiu stało się punktem startu w 
dalekie podróże.

Koniec epoki 
współczesnych 
nomadów?

Ostatnie miesiące lockdow-
nu, spowodowanego chińskim 
wirusem, drastycznie zmieniły 
nasze nawyki. Skasowały prak-
tykę życia ostatnich lat. Dramat 

Lockdown i pochwała najbliższej okolicy
Piotr 
Sosiński

gastronomii i hotelarstwa, po-
zbawionych gości, na długo 
odciśnie piętno w branży tu-
rystycznej. Dalekie destynacje, 
ale i popularne krajowe kierun-
ki do kurortów od roku, z po-
wodów decyzji administracyj-
nych, są właściwie wyłączone. 
Warunkowe otwarcie hoteli od 
12 lutego 2021 r. nie zmieniło 
trendu, mimo wszystko zosta-
jemy w domu.

W tych czasach jesteśmy 
skazani na lokalność, na naj-

bliższą okolicę. Na spacer do 
lasu za osiedlem, wyjazd do 
Andrzejówki, oglądanie świa-
tełek w Książu i palmiarni albo 
spacer po deptaku, czy Sło-
necznej Polanie w Szczawnie 
– Zdroju. Nagle okazuje się, że 
piękne i atrakcyjne nie musi 
być tylko to co nieznane, dale-
kie i egzotyczne.

To okres kryzysu ale i czas 
zmiany naszej życiowej per-
spektywy. Doświadczenia 
ostatnich miesięcy pokazało, 

że to co bliskie, też jest często 
nieznane i ciekawe. Chełmiec, 
Borowa i Trójgarb stały się bar-
dzo częstym celem krótkich 
rajdów, Lisi Kamień czy Czar-
nuszka dla mniej ambitnych 
spacerowiczów, a Wzgórze 
Gedymina dla najmniej wyma-
gających. Zamiast egipskich pi-
ramid, czy greckich Meteorów, 
docieramy do Starego Książa, 
czy ruiny zamku Cisy.

Ponowne definiowanie 
tutejszości

Nasze osobiste przeżycia 
minionych miesięcy to masze-
rowanie na pobliskie wzgórza, 
do starych ruin. Niczym aktyw-
ne tu sto lat temu, pod koniec 
epoki wilhelmińskiej, grupy 
Wędrownych Ptaków. Wtedy 
za ideał uchodził nocleg w sto-
dole, bądź drewnianej chacie 
krytej strzechą. W trakcie odpo-
czynku czytano bajki i literaturę 
oraz odgrywano przedstawie-
nia teatralne. Teraz rodzinne 
wędrówki to fotografowanie i 
rozmowy o przyrodzie. Sposób 
na budowanie autoidenty�ka-
cji, lokalnej tożsamości. Okre-
ślanie na nowo treści słowa 
tutejszość.

Niezwykłym, ogromnym 
bene�cjentem tej zmiany jest 
położone na Przełęczy Trzech 
Dolin pod szczytem Waligóry 
(936 m n.p.m.) w Górach Su-
chych - schronisko Andrzejów-
ka. Drewniany budynek z 1933 
roku ma charakter typowego 
schroniska, posiada specy-
�czną atmosferę. Docierało tu 
wiele osób spragnionych zimy, 
mrozu i przyrody. Tłumy gości 
każdego weekendu pokazały, 
że to co swoje i bliskie może 
być niezwykle atrakcyjne. Ab-
solutny sukces popularności 
pomimo lockdownu.

I kiedy wyjdziemy z pan-
demii nasza na nowo odkryta 
lokalność będzie cenną warto-
ścią. Może wejdzie nam w krew 
podziwianie tego co tuż obok 
nas.
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Mateusz Rusin – odtwór-
ca roli księdza Macieja w 
kultowym serialu „Ranczo” 
spotkał się, za pośrednic-
twem Internetu, z uczniami 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Świebodzicach – szkoły, 
którą ukończył i w której zdał 
maturę.

- Mateusza nikomu w Świe-
bodzicach przedstawiać nie 
trzeba. Znany, rozpoznawalny 
aktor, wciąż pamiętany - jako 
nieprzeciętny uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 3, Gimnazjum 
nr 1 i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świebodzicach, w 
końcu - kreatywna dusza i sa-
morodny talent aktorsko - mu-
zyczny, wsparty pracą i sumien-
nością - zawsze jest gościem 
wyjątkowym i oczekiwanym. 
W poniedziałkowe mroźne 
przedpołudnie na zaproszenie 
Ewy i Waldka Grochowskich 
pojawił się na łączach, by spo-
tkać się z licealistami ze swojej 
macierzystej szkoły. Mateusz z 
sentymentem wspominał cza-
sy szkolne, kiedy tworzył arty-
styczne oblicze liceum, uczest-
nicząc w spektaklach, grając 
w kabaretach, współtworząc 
zespół muzyczny - był niespo-
kojnym duchem i wulkanem 
energii twórczej. Podzielił się 
re�eksjami na temat trudnej 
sytuacji teatrów i pracowników 
kultury (w tym aktorów) w cza-
sie pandemii, ale był to jeden z 
wielu poruszanych przez niego 
tematów. Barwnie opowiadał 
(a gawędziarz z niego niezwy-
kły) o studiach w Akademii im. 
Zelwerowicza w Warszawie, o 

przedstawieniach dyplomo-
wych, o tajnikach zawodu ak-
tora, jego specy�ce i swoim o 
nim wyobrażeniu na przestrze-
ni lat. Wprowadził nas w świat 
Teatru Narodowego, opowia-
dając o aktorach - legendach, 
wielkich reżyserach i pracy z 
nimi. O sztukach wybitnych i 
tych mniej udanych, w których 
grywał, o swoim „docieraniu” 
się z zespołem i miejscem 
pracy. Zdradził sekrety radze-
nia sobie ze stresem w sytu-
acji grania trudnych, mocno 
absorbujących emocjonalnie 
i �zycznie ról, sposoby na 
uczenie się roli… Wyjaśnił też 
różnice między aktorstwem 
teatralnym i �lmowym, innymi 
możliwościami, które otwiera-
ją te różne media. Opowiadał 
o swoich pasjach muzycznych, 
o ich nierozerwalnej łączności 
z aktorstwem, a jednocześnie 
o nieporównywalnych ob-
szarach tworzenia. Mówiąc o 
swoim zawodzie podkreślał 
ciągłą chęć rozwoju, rodzaj 
niepokoju twórczego, który 
nie pozwala wpaść w rutynę 
„etatowego aktora”. Dawał 
też szereg rad uczniom, którzy 
planują studiować aktorstwo. 
Mateusz wprowadził nas rów-
nież w tajniki sztuki „Kordian”, 
którą mieliśmy okazję obej-
rzeć w styczniu. Wystąpił w roli 
Me�stofelesa- symbolicznej i 
niezwykle wyrazistej postaci 
spajającej całą historię, dzięki 
której romantyczny tekst stał 
się niezwykle aktualny – rela-
cjonują organizatorzy spotka-
nia z aktorem.

Moderatorką rozmowy była 
Ewa Grochowska, jednak rów-
nież uczestnicy pytali, m.in. o 
ulubionych aktorów,reżyserów, 
autorytety twórcze i życiowe, 
plany na przyszłość. Odpowia-
dając na pytania uczniów, Ma-
teusz Rusin obalił kilka mitów, 
m.in. o prowincjonalności ma-
łych szkół i miast.

- Ocenił możliwość dora-
stania w Świebodzicach i cho-
dzenia tu do liceum jako war-
tość dodaną swojego zawodu. 
Stwierdził, że szybko przysto-
sował się do życia w Warszawie, 
gdzie studiował i pracuje, a 
jego pochodzenie daje mu po-
czucie wolności i zakorzenienia. 
Spotkanie okazało się bardzo 
energetyczne, bo taki jest Ma-
teusz- zaraża dobrą energią. 
Mimo że należy do grupy ak-
torów znanych i uznanych, nie 
ma w nim zarozumiałości ani 
„zadęcia” gwiazdy, jest świet-
nym rozmówcą- prostolinijnym 
i bardzo sympatycznym, a jego 
skromność i poczucie humoru 
czyni Go osobą szczególną. Nic 
więc dziwnego, że rozmowa za-
planowana na godzinę trwała 
dużo dłużej. Był to czas spędzo-
ny bardzo produktywnie- opo-
wieść- ciekawa i pouczająca, 
a relacja nawiązana z ucznia-
mi- szczera i otwarta. Mateusz, 
opowiadając o sobie i wsłuchu-
jąc się w swoich rozmówców, 
przekonał, że nie tylko trzeba 
wierzyć w marzenia, ale też 
pracowicie i bez kompleksów 
dążyć do ich realizacji – podkre-
ślają organizatorzy.

(LOŚ)

Gwiazda serialu Ranczo 
wraca do korzeni

P o d s t a w o w y m 
obowiązkiem wy-
najmującego jest 
udostępnienie (wy-
danie) najemcy 
lokalu oraz umoż-
liwienie najemcy ko-
rzystania z mediów 
(prąd, gaz, woda 
itp.). Przekazanie lo-
kalu powinno nastą-
pić protokolarnie.

W sporządzonym, 
wspólnie z najemcą, protokole 
należy możliwie dokładnie opi-
sać lokal, wskazując jego po-
wierzchnię i położenie. Przede 
wszystkim powinno się jednak 
określić, jakie instalacje i urzą-
dzenia w lokalu się znajdują 
oraz opisać ich stan techniczny, 
a także, w miarę możliwości, 
ich stopień zużycia. Dobrym 
pomysłem jest także sporzą-
dzenie szczegółowej doku-
mentacji fotogra�cznej lokalu. 
Tak sporządzony protokół bę-
dzie w przyszłości stanowił - po 
zakończeniu umowy najmu - 
podstawę do rozliczeń, pomię-
dzy wynajmującym a najemcą.

Obowiązki właściciela 
budynku

Zdecydowanie większe 
obowiązki ciążą na osobie, któ-
ra jest również właścicielem 
budynku, w którym wynajmuje 
lokal mieszkalny najemcy. Na 
takim właścicielu ciążą nie tyl-
ko obowiązki związane z loka-
lem podlegającym wynajmowi, 
ale także związane z funkcjo-
nowaniem całego budynku. 
Właściciel jest zobowiązany do 
zapewnienia prawidłowego i 
sprawnego działania instalacji 

Prawo w pigułce: obowiązki 
właściciela wynajmującego lokal

sażenia technicznego, które 
związane są z lokalem. Zakres 
tych obowiązków zazębia się 
niejako z obowiązkami cią-
żącymi na najemcy. Innymi 
słowy, naprawy, których do-
konanie nie jest obowiązkiem 
najemcy, obciążają właściciela 
lokalu.

Właściciel ma więc przede 
wszystkim obowiązek:
1) naprawy, a w razie koniecz-

ności nawet wymiany, we-
wnętrznych instalacji wo-
dociągowej (zimnej wody), 
gazowej oraz ciepłej wody. 
Oczywiście wymiana tych 
instalacji uwarunkowana 
jest możliwością korzystania 
z nich przez najemcę, a tym 
samym, w ogóle, możliwo-
ścią korzystania z wynajmo-
wanego lokalu. Właściciel 
nie ma jednak obowiązku 
wymiany armatury i wypo-
sażenia, które z tymi instala-
cjami są związane;

2) naprawy, a w razie koniecz-
ności wymiany, wewnętrz-
nej instalacji kanalizacyjnej 
oraz instalacji centralnego 
ogrzewania (obowiązek do-
tyczy również grzejników)

3) naprawy lub wymiany (w ra-
zie potrzeby) instalacji elek-
trycznej; 

4) wymiany (ale już nie na-
prawy) stolarki okiennej i 
drzwiowej, pieca gazowego, 
a także podłóg, posadzek 
i wykładzin podłogowych. 
Na właścicielu spoczywa 
również obowiązek wymia-
ny tynków.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

i urządzeń zwią-
zanych z całym 
budynkiem. In-
stalacje i urzą-
dzenia muszą 
działać w sposób 
umożl iwia jący 
najemcy korzy-
stanie z nich np. 
w zakresie ener-
gii elektrycznej, 
wody ciepłej i 
zimnej, kanaliza-

cji. Oczywiście, jeżeli budynek 
ma np. kilka pionów wodocią-
gowych podłączonych do kilku 
lokali mieszkalnych, to obo-
wiązek ten dotyczy tylko tych 
części instalacji, które „docho-
dzą” do lokalu wynajmowa-
nego – jeżeli pozostałe lokale 
są wyłączone z używania. Wła-
ściciel jest także zobowiązany 
do utrzymywania w czystości i 
porządku pomieszczeń wspól-
nych budynku oraz otoczenia 
tegoż budynku. Na nim spo-
czywa również obowiązek na-
praw uszkodzeń budynku, o ile 
nie zostały one spowodowane 
działaniem najemcy.

Obowiązki właściciela 
lokalu

Podobne obowiązki ciążą 
na właścicielu w sytuacji, gdy 
nie jest właścicielem budynku, 
a jedynie właścicielem miesz-
kania. Jego obowiązkiem jest 
również dokonywanie napraw 
lokalu, jeżeli konieczność do-
konania napraw nie wynikała 
z niewłaściwego korzystania 
z lokalu przez najemcę. Do-
datkowo musi dokonywać 
napraw lub nawet wymiany 
instalacji, w tym także wypo-
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Willa Alfa zaprasza

  DZIEŃ KOBIET 12 – 14.03.2021
3 dni | 2 noce 1 os. 329 zł zamiast 599 zł
12.03 – zakwaterowanie, bankiet z tańcami 
przy sympatycznym DJ i znanym saksofonistą
13.03 – śniadanie + obiadokolacja – możliwe ognisko
14.03 – śniadanie – wykwaterowanie

 WIELKANOC 2021
4 dni | 3 noce 1 os. 499 zł zamiast 899 zł
5 dni | 4 noce 1 os. 659 zł zamiast 999 zł
Wyżywienie + śniadanie świąteczne

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

18 lutego 2021 r. weszło w 
życie rozporządzenie Preze-
sa Rady Ministrów zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie 
przedterminowych wyborów 
burmistrza Boguszowa-Gorc, 
które wyznacza nową datę 
wyborów. Głosowanie od-
będzie się 11 kwietnia 2021 
r., a osoby, które chcą głoso-
wać korespondencyjnie lub 
przez pełnomocnika muszą 
to wcześniej zgłosić.

Zamiar głosowania kore-
spondencyjnego przez wy-
borców niepełnosprawnych 
oraz przez wyborców, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 60 lat powinien zo-
stać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Wałbrzychu I 
najpóźniej do 29 marca 2021 
r., z wyjątkiem wyborcy pod-
legającego w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych, który zamiar 
głosowania zgłasza do 6 kwiet-
nia 2021 r. Wniosek o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania przez wybor-
ców niepełnosprawnych oraz 

przez wyborców, którzy naj-
później w dniu głosowania 
kończą 60 lat powinien zostać 
złożony do Burmistrza Bogu-
szowa-Gorc najpóźniej do 2 
kwietnia 2021 r.

Termin składania wniosków 
o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze miasta 
upływa 6 kwietnia 2021 r.

Przypomnijmy: głosowanie 
odbędzie się 11 kwietnia 2021 
r. w godzinach 7.00 – 21.00. 
Miejska Komisja Wyborcza w 
Boguszowie – Gorcach zareje-
strowała czterech kandydatów, 
którzy będą rywalizowali o 
mandat zwolniony przez od-
wołanego w referendum bur-
mistrza Jacka C.: Martę Cinciałę, 
Sylwię Dąbrowską, Krzysztofa 
Kumorka i Romana Ludwiczu-
ka. Pierwszym wymogiem jaki 
musieli spełnić kandydaci, było 
zebranie minimum 600 podpi-
sów poparcia od mieszkańców 
Boguszowa-Gorc. Tego warun-
ku nie spełnił Robert Wąs, który 
nie może ubiegać się o stano-
wisko burmistrza.

(RED)

Ważne terminy 
dla głosujących

Wydają żywność
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguszowie-Gorcach infor-
muje, że 25 lutego br. (czwar-
tek) w godzinach od 8.00 
-18.00 będzie wydawana 
żywność w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, współ�nan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). - Żyw-
ność będzie wydawana przez 
Fundację Jesus Christ Security 
w Boguszowie-Gorcach, przy 
ul. Strażackiej 35. Należy za-
brać ze sobą dowód osobisty, 
skierowanie z OPS w Bogu-
szowie-Gorcach oraz torby na 
zabranie otrzymanej żywności. 
Żywność z Banku Żywności nie 
jest przeznaczona do sprze-
daży – wyjaśniają pracownicy 
OPS Boguszów – Gorce.

(RED)

Udany �nał WOŚP
Podczas 29 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Boguszowie-Gor-
cach udało się przezwycię-
żyć wszystkie przeciwności z 
jakimi mamy do czynienia w 
czasie pandemii, a skarbonki 
wypełniły się po brzegi. Kwo-
ta zebrana w Boguszowie-Gor-
cach to 32 620,51 zł. Tegorocz-
ny wynik jest niewiele mniejszy 
od zeszłorocznego, który wy-
nosił 33 393,88 zł. W 2020 roku 
imprezom towarzyszyły kier-
masze ciast i drobnych upo-
minków, teraz jednak nie było 
możliwości ich zorganizowa-
nia. Warto także wspomnieć, 
że w tym roku kwestowało ok. 
30 wolontariuszy, to o 20 mniej 
niż w roku ubiegłym.

(JCF)

Od 12 lutego czynny jest 
na stok narciarski OSR Dziko-
wiec w Boguszowie-Gorcach. 
Dla narciarzy udostępniono 
połowę stoku oraz wyciąg or-
czykowy o długości ok. 400 
metrów. Wyciąg kanapowy 
nie działa.

- Pomimo starań, a przede 
wszystkim mając na względzie 
bezpieczeństwo użytkowni-
ków, nie została uruchomiona 
kolej linowa, która ma usterkę. 
W tej chwili stan kolei bada 
zespół z AGH w Krakowie pod 
kierownictwem dr. inż. Mariana 
Wójcika, który zna ją jeszcze z 
czasów jej budowy – wyjaśnia 
pełniący funkcję burmistrza 
Boguszowa – Gorc Krzysztof 
Kumorek.

Mimo kilkudniowej odwilży, 
na Dzikowcu wciąż można jeź-
dzić na nartach.

- Pytacie nas: ile zostało 
śniegu? Odpowiadamy: my się 
wiosny nie boimy! Na całym 
stoku śniegu jest od 70 do 130 
cm! Tam gdzie trzeba jest biało i 
bez przecierek, także bez obaw 
o sprzęt. Kręcimy orczykiem od 

godz. 9.00 do 16.00 i od 18.00 
do 21.00. Bezpłatna taśma dla 
dzieci czynna jest od godz. 
14.00 do 16.00 i od 18.00 do 
21.00. Parking w tygodniu jest 
bez opłat. Polecamy zakup kar-
netów 2 godzinnych – informu-
ją pracownicy Ośrodka Sporto-
wo – Rekreacyjnego Dzikowiec 
w Boguszowie - Gorcach.

Funkcjonowanie wyciągu 
odbywa się z zachowaniem 
ścisłego reżimu sanitarnego, tj. 
bezpieczny dystans min. 1,5 m, 
zakrywanie ust i nosa, dezyn-
fekcja rąk.

- Osoba nieprzestrzegająca 
zasad zostanie wyproszona z 
ośrodka, a karnet zostanie za-
blokowany bez prawa zwrotu 
niewykorzystanych środków 
– dodają pracownicy OSR Dzi-
kowiec.

Szczegółowe informacje o 
pracy Ośrodka Sportowo-Re-
kreacyjnego Dzikowiec można 
znaleźć na stronie www.dziko-
wiec.info i na pro�lu na Face-
biiku: OSR Dzikowiec w Bogu-
szowie-Gorcach.

(RED)

Dzikowiec czeka 
na narciarzy

Dopłacą 
do wymiany pieców
- Z radością informuję, że 
partnerski wniosek doty-
czący wymiany wysoko-
emisyjnych źródeł ciepła, 
którego liderem jest Gmi-
na Stare Bogaczowice, 
został pozytywnie rozpa-
trzony – mówi Mirosław 
Lech, Wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice. - Niestety, pan-
demia nie pozwoliła nam się 
spotkać i wspólnie cieszyć 
z pozyskanych funduszy. 
23 lutego 2021 r. w imieniu 
wszystkich partnerów, pod-
pisałem umowę z Instytucją 
Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej o do�nansowa-
nie projektu „Wymiana do-
tychczasowych wysokoemi-
syjnych źródeł źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych 
i mieszkaniach w domach 
wielorodzinnych, na ob-
szarze Gminy Czarny Bór, 
Gminy Miejskiej Kamienna 
Góra, Gminy Kamienna Góra, 
Gminy Stare Bogaczowice 
oraz Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój” w 
ramach Osi Priorytetowej nr 
3 „Gospodarka niskoemisyj-
na” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-
2020. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 8 128 553,40 zł, 
z czego kwota do�nansowa-
nia to 5 642 072,38 zł. Gmina 
Stare Bogaczowice otrzyma 
w ramach niniejszego zada-
nia do�nansowanie na po-
ziomie 866 446 zł, co pozwoli 
na wymianę 64 wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła.

(IL)
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALIM
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm./ oraz uchwały 

nr XXI/178/2020 Rady Gminy Walim z dnia 27 października 2020r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi OLSZYNIEC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 4 marca 2021 r. 
do 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, w pokoju nr 8 w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami 
w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, o godz. 10.00 w pokoju nr 8 Urzędu. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i � zyczne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim, osobiście oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@walim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o  możliwości zapoznania się 
w dniach 25 lutego 2021r. do 1 kwietnia 2021 r.  z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. miejscowego planu w Urzędzie Gminy Walim, ul. 
Boczna 9, w pokoju nr 8 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Wójta 
Gminy Walim w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@walim.pl lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 kwietnia 2021 r. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Walim.

***
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Walim. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem za-
wiera Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Walim zamieszczona na stronie internetowej www.walim.pl w zakładce BIP pod hasłem: Ochrona Danych Osobowych.

R E K L AMA

Już po raz kolejny dzieci 
z Gminy Walim mają możli-
wość korzystania z progra-
mu bezpłatnej nauki jazdy 
na nartach.

- Zajęcia, które odbywają się 
na stokach narciarskich „Gór-
nik” w Rzeczce, �nansowane 
są z budżetu gminy i skiero-
wane do dzieci w wieku 8 – 13 
lat. Prowadzone są przez do-
świadczonych instruktorów. 
Pierwsze zajęcia odbyły się 18 
lutego 2021 r., a kolejne szko-

lenia zaplanowane są na wtorki 
i czwartki od godziny 16.00-
18.00. Z zajęć korzysta prawie 
20 młodych amatorów zimo-
wych sportów i wciąż można 
jeszcze dołączyć do grupy. O 
sprzęt narciarski i dojazd trze-
ba zadbać samemu. Szczegó-
łowych informacji udzielają 
pracownicy Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu pod nu-
merem telefonu 74 842 30 33 – 
wyjaśniają organizatorzy zajęć.

(AM)

Gmina Walim dołączyła do 
grona pięćdziesięciu dolno-
śląskich gmin, które podjęły 
się współpracy przy realiza-
cji programu „Czyste Powie-
trze”. Dzięki podpisanemu 
porozumieniu o współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu, mieszkańcy Gminy 
Walim mają większe szanse 
na dotacje - do 37 tys. zł - na 
wymianę tzw. kopciuchów i 
termomodernizację domów 
jednorodzinnych.

- Na stronie www.walim.
pl, w zakładce dla mieszkańca 
„Czyste Powietrze”, będziemy 
przedstawiali najważniejsze 
informacje dla bene�cjen-
tów programu – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Czyste Powietrze to kom-
pleksowy program, którego 
celem jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych. Na-
rzędziem w osiągnięciu celu 
jest do�nansowanie przed-
sięwzięć realizowanych przez 
bene�cjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu 

Szkolą narciarzy Zadbaj o czyste powietrze

do�nansowania oraz bene-
�cjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu do-
�nansowania. Program skiero-
wany jest do osób �zycznych, 
które są: właścicielami lub 
współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinne-
go lub wydzielonego w takim 
budynku lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczy-
stą. Program obejmuje 2 grupy 
Bene�cjentów:
• uprawnionych do podsta-

wowego poziomu do�nan-

sowania – osoby, których 
roczny dochód nie przekra-
cza 100 000 zł;

• uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu do�nan-
sowania – osoby, których 
przeciętny średni miesięcz-
ny dochód na osobę w 
gospodarstwie domowym 
nie przekracza: 1400 zł – w 
gospodarstwie wieloosobo-
wym; 1960 zł – w gospodar-
stwie jednoosobowym.
Ponadto w przypadku 

prowadzenia działalności go-

spodarczej, roczny przychód 
bene�cjenta uprawnionego 
do podwyższonego poziomu 
do�nansowania, z tytułu pro-
wadzenia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który usta-
lony został przeciętny mie-
sięczny dochód wskazany w 
zaświadczeniu, nie przekracza 
trzydziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określonego w roz-
porządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o do�nan-
sowanie. Osoba �zyczna, któ-
ra zamierza złożyć wniosek o 
przyznanie podwyższonego 
poziomu do�nansowania do 
WFOŚiGW, powinna uzyskać, 
do dnia złożenia wniosku, od 
wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta (zgodnie z 
miejscem jej zamieszkania) 
zaświadczenie o wysokości 
przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na 
jednego członka jej gospodar-
stwa domowego.

Do�nansowanie można 
otrzymać w formie dotacji. 
Więcej informacji na https://
czystepowietrze.gov.pl/wez-
-do�nansowanie/.

(AM)
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R E K L AMA

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA R E K L AMA

Inez po wypadku komunikacyjnym 

potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

- 28 lutego kończy się kon-
kurs na tekst piosenki z oka-
zji 800-lecia Szczawna-Zdro-
ju – przypomina Mirosław 
Kowalik, dyrektor Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju.

- Do tekstu, który okaże się 
najlepszy, powstanie muzyka. 
Utwór będzie wykonany pod-
czas uroczystego koncertu z 
okazji Dni Szczawna-Zdroju, a 
także promowany w środakch 
masowego przekazu. Liczy-
my na kreatywność i niepo-
wtarzalność oraz nawiązanie 
do niezwykłego charakteru 

miasta, jego historii, piękna i 
uroku. Prace można przesyłać 
w do 28 lutego, w formie elek-
tronicznej (teatrzdrojowy@
szczawno-zdroj.pl), albo pocztą 
na adres Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie Zdroju (ul. Kościusz-
ki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój). 
Więcej informacji na temat re-
gulaminu i przebiegu konkursu 
można znaleźć na stronie www.
teatr-zdrojowy.pl albo zapytać 
dzwoniąc pod numer biura te-
atru 74 840 24 45 w dni powsze-
dnie w godz. 9:00 - 14:00 – do-
daje Mirosław Kowalik.

(RED)

Czekają na piosenki

Angelo Ciureja zaprasza 
na Cygański Wieczór Muzy-
ki i Tańca Romów w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie - 
Zdroju 26 lutego (piątek) o 
godz. 18:00.

- Cudowna autentyczna 
muzyka romska, śpiew i ta-
niec, a także niesamowite 
stroje stwarzają niezapomnia-
ną atmosferę i wprowadzają 
widzów w zaczarowany i ta-
jemniczy świat Romów. Urok 
osobisty artystów zespołu „Ro-
mano Drom” i ich interpretacja 
utworów gwarantują odbior-
cy niezapomniane przeżycia, 

wspaniałą zabawę, oraz bez-
graniczną miłość do cygańskiej 
muzyki – podkreśla Angelo 
Ciureja - młody romski artysta, 
wokalista i dyrektor artystycz-
ny zespołu Romano Drom.

Angelo Ciureja to 19-letni 
artysta o dużej wrażliwości, 
który konsekwentnie realizuje 
swoje marzenia o karierze sce-
nicznej.

Bilety w cenie 35 zł będą w 
sprzedaży tuż przed koncer-
tem (od godziny 17:00) w Te-
atrze Zdrojowym. Ilość miejsc 
jest ograniczona!

(RED)

Cygański wieczór 
w teatrze

Bezpłatne bilety 
na basen
Dzieci i młodzież ucząca się 
w Zespole Szkolno -Przed-
szkolnym im. Janusza Kor-
czaka w Jedlinie-Zdroju, 
a także osoby powyżej 
65 roku życia (emeryci i 
renciści), mają możliwość 
bezpłatnego korzystania 
z krytej pływalni Del�nek 
przy ul. Kolejowej 8 w Głu-
szycy. Dzieci do lat 10 mogą 
korzystać z basenu tylko 
pod opieką osoby dorosłej – 
wówczas opiekunowi także 
przysługuje bilet bezpłatny. 
Bezpłatne bilety wydawane 
są przez pracowników Biu-
ra Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta w Jedlinie-Zdroju po 
uprzednim kontakcie tele-
fonicznym. Bilet uprawnia 
do bezpłatnego korzysta-
nia z basenu przez godzinę; 
pobrany bilet należy wy-
korzystać w ciągu 3 dni. Ze 
względu na ochronę przed 
COVID-19 i z uwagi na ogra-
niczoną liczbę miejsc, zale-
cany jest kontakt telefonicz-
ny przed skorzystaniem z 
pływalni - pod numerem 690 
164 739. Godziny otwarcia: 
sobota i niedziela od godz. 
12.00 do godz. 20.00, środa 
– piątek od godz. 15.00 do 
godz. 21.00. Szczegółowe 
informacje dotyczące go-
dzin otwarcia krytej pływalni 
Del�nek dla klientów indy-
widualnych są dostępne na 
stronie www.szp3gluszyca.
szkolnastrona.pl oraz www.
gluszyca.pl w zakładce Dol-
nośląski Del�nek oraz pod 
numerami telefonów: 74 
8456 376 i 690 164 739.

(RED)

Od kilku lat dyrektor Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-
nego im. Janusza Korczaka w 
Jedlinie – Zdroju współpra-
cuje z Polską Uniwersytecką 
Szkołą Kształcenia Indywidu-
alnego, nadając działaniom 
szkoły nowy wymiar eduka-
cyjny.

W ramach tej współpracy 
przeprowadzane są, w wy-
branych klasach 4-8, zajęcia z 
szybkiego czytania, warsztaty 
i prelekcje dla rodziców oraz 
warsztaty dla uczniów klas 8. 
Istnieje również możliwość 
uczestnictwa uczniów w płat-
nych kursach szybkiego czy-
tania, prowadzonych przez 
trenerów USKI, po indywidu-
lanym nawiązaniu kontaktu ze 
szkołą. Ich celem jest nowator-
skie podejście do nauki, samo-
dzielnej i systematycznej pra-
cy, poznanie stylu uczenia się, 
rozwinięcie kreatywności i wy-
obraźni, opanowanie technik 
pamięciowych, które pozwolą 
uczyć się łatwo i przyjem-
nie. Dyrektor, co roku, składa 
również wnioski do kolejnych 
edycji Ogólnopolskiego Pro-

gramu Stypendialnego USKI. 
- Jego celem jest wspieranie 
uczniów uzdolnionych, posia-
dających osiągnięcia sporto-
we, artystyczne, naukowe czy 
wolontaryjne. W tym roku na-
szą szkołę prezentowały dwie 
uczennice: Antonina Krasa z 
klasy 7 a i Wiktoria Malinow-
ska z klasy 8 a. Uczennice dały 
się wielokrotnie poznać jako 
zdobywczyni najwyższych 
lokat w konkursach. O miano 
laureata i uzyskanie stypen-
dium �nansowego walczą 
zgłoszeni uczniowie, nie tylko 
ze szkól podstawowych, ale 
także ponadpodstawowych. 
Po głosowaniu w roku szkol-
nym 2020/21 tytuł Laureata 
Stypendium USKI za I semestr 
2020/21 uzyskało 10 uczniów, 
w tym nasza uczennica - Wik-
toria Malinowska, której ser-
decznie gratulujemy – mówi 
dyrektor jedlińskiej szkoły Ka-
tarzyna Lepis. 16 lutego 2021 
r. Wiktoria w obecności taty, 
otrzymała z rąk dyrektora USKI 
Artura Czelnego certy�kat lau-
reata programu.

(KL, fot. M.Świderska)

Ogólnopolskie 
wyróżnienie

Palmowy 
konkurs
Tradycyjne formy, oka-
załe rozmiary, cała feeria 
kolorów oraz naturalnych 
materiałów (czyli gałązki 
wierzbowe, żarnowiec, 
bukszpan, suszone zioła i 
kwiaty) – takie właśnie są 
konkursowe palmy wiel-
kanocne w Gminie Czarny 
Bór. Zapewne nie inaczej 
będzie podczas tegorocz-
nej niedzieli palmowej po-
nieważ ogłoszony został 
nonkurs na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną. Orga-
nizatorzy konkursu: Para�a 
pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w Czarnym Borze, Gmina 
Czarny Bór, Biblioteka+Cen-
trum Kultury oraz Gminny 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny, zaplanowali rywalizację 
w trzech kategoriach: indy-
widualna, dzieci szkolne, 
instytucje. Palmy będzie 
można podziwiać 28 marca 
br. (niedziela palmowa) w 
Para�i pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa w Czarnym Borze, jednak 
dostarczyć do kościoła trze-
ba je wcześniej - 26 marca 
(piątek) w godz. 13:00-
15:00. Palmy oceni komisja 
konkursowa, a na laureatów 
czekają atrakcyjne nagro-
dy (pula nagród o wartości 
3000 zł). Regulamin kon-
kursu jest dostępny na stro-
nach: www.ck.czarny-bor.
pl, www.czarny-bor.pl oraz 
www.para�aczarnybor.pl.

(KB)
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R E K L AMA

- Jest coraz cieplej, ale 
stawy, jeziora i rzeki wciąż 
są zamarznięte i bardzo nie-
bezpieczne. Lód jest cienki i 
kruchy, przez co nietrudno 
o tragedię. Wchodząc na lód 
zawsze ryzykujecie życiem 
– przestrzegają druhowie z 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głuszycy Górnej, którzy 
radzą co robić, gdy zarwie się 
pod nami lód.

- W przypadku załama-
nia lodu staraj się zachować 
spokój, jednocześnie głośno 
wzywając pomocy. Jeżeli to 
możliwe, połóż się płasko na 
wodzie, rozkładając szeroko 
ręce, starając się jednocześnie, 
o ile to możliwe, wydostać na 
lód. Z reguły jest to jednak nie-
zwykle trudne. Dlatego lepiej 
oszczędzaj siły do czasu przy-
bycia pomocy. Jeśli to możliwe 
zdejmij buty, pozbędziesz się 
w ten sposób niepotrzebnego 
obciążenia i łatwiej będziesz 
mógł utrzymać się na po-
wierzchni. W kierunku brzegu 
zawsze poruszaj się w pozycji 
leżącej – wyjaśniają strażacy z 
OSP Głuszyca Górna.

Druhowie radzą także jak 
postępować gdy zauważymy 
tonącą osobę.

- W pierwszej kolejności na-
leży zaalarmować służby ratun-

Nie wchodź na lód!

kowe , czyli straż pożarną (tel. 
998 lub 112) lub pogotowie 
ratunkowe (tel. 999 lub 112). 
Pamiętajmy! Najważniejsze 
jest własne bezpieczeństwo. 
Jeśli lód załamał się pod osobą 
poszkodowaną, może załamać 
się również pod nami. Dlate-
go tak ważne jest wezwanie 
pomocy profesjonalistów. Ra-
townik bez odpowiedniego 
zabezpieczenia może prze-
bywać w zimnej wodzie krót-
ko. Po 3. minutach dochodzi 
do wyziębienia organizmu. 
Udzielając pomocy, nie na-
leży biec w kierunku osoby 
poszkodowanej, ponieważ 
zwiększa się w ten sposób 
punktowy nacisk na lód, który 
może załamać się również pod 
osobą ratującą. Do tonącego 
najlepiej zbliżyć się czołgając 
się po lodzie. Jeśli w zasię-
gu ręki jest np. długi szalik, 

grubą gałąź lub sanki, należy 
spróbować podczołgać się 
na taką odległość, aby moż-
liwe było podanie tego typu 
przedmiotu poszkodowane-
mu. Po wyciągnięciu osoby 
poszkodowanej z wody nale-
ży, w miarę możliwość, zdjąć 
mokre ubranie, okryć ją czymś 
ciepłym (płaszczem, kurtką) i 
jak najszybciej przetransporto-
wać do zamkniętego, ciepłego 
pomieszczenia, aby zapobiec 
dalszej utracie ciepła. Do czasu 
przyjazdu służb ratunkowych, 
trzeba często sprawdzać stan 
poszkodowanej osoby. W razie 
konieczności trzeba rozpocząć 
resuscytację krążeniowo-od-
dechową. Gdy poszkodowany 
jest przytomny, można podać 
mu słodkie i ciepłe (nie gorące i 
bezalkoholowe) płyny do picia 
– dodają głuszyccy strażacy.

(RED, fot. OSP Głuszyca Górna)

- Jeśli Gmina Głuszyca 
jest twoim miejscem za-
mieszkania i jeśli chcesz 
żyć coraz wygodniej oraz 
bezpieczniej to rozlicz PIT 
właśnie tu – w ten sposób 
przekażesz część podatku 
na rozwój gminy. Twoje 
pieniądze wrócą do Ciebie 
w postaci nowych inwesty-
cji – apeluje Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

- Warunkiem jest płacenie 
podatku dochodowego w urzę-
dzie skarbowym właściwym ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania – w przypadku miesz-
kańców Gminy Głuszyca jest to 
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu. 
Według ustawy o podatku do-
chodowym od osób �zycznych, 
roczne PIT-y powinny być skła-
dane w urzędzie skarbowym 
właściwym ze względu na miej-

sce zamieszkania, a dokładnie 
według miejsca zamieszkania w 
ostatnim dniu grudnia. Wystar-
czy w zeznaniu rocznym PIT: 
wpisać adres Urzędu Skarbowe-
go w Wałbrzychu, ul. Uczniow-
ska 21, 58-306 Wałbrzych oraz 
wpisać aktualny adres zamiesz-
kania w Gminie Głuszyca. Miej 
wpływ na rozwój gminy – do-
daje Roman Głód.

(MC)

Zostaw podatek w Głuszycy
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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

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

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!

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

Zagrają z Nysą
Z powodu zakażenia koro-
na wirusem w zespole GKS 
Tychy, ubiegłotygodnio-
wy mecz Górnika Wał-
brzych w Tychach został 
przełożony na 10 marca 
na godz. 19.00. A w naj-
bliższą sobotę w hali Aqua-
-Zdrój wałbrzyszanie będą 
podejmowali Nysę Kłodzko. 
Spotkanie zostanie rozegra-
ne w sobotę, 27 lutego o 
godz. 18.00.
W tej chwili Górnik zajmuje 
3 miejsce w tabeli I ligi ko-
szykarzy, ze stratą 4 punk-
tów do Czarnych Słupsk 
oraz 2 punktów do WKK 
Wrocław (ale wałbrzyszanie 
mają rozegrany jeden mecz 
mniej). Do zakończenia se-
zonu zasadniczego pozo-
stało jeszcze do rozegrania 
5 kolejek. Poza meczami z 
Nysą i GKS-em, Górnik za-
gra jeszcze ze Śląskiem II we 
Wrocławiu, Pogonią Prud-
nik (dom), Miastem Szkła w 
Krośnie, Decką Pelplin oraz z 
Dzikami w Warszawie.

(RED)

Turniej 
odwołany
- W związku z dynamicznie 
rozwijającą się sytuacją 
epidemiologiczną, zwią-
zaną z szerzeniem się ko-
ronawirusa SARS-CoV-2, 
turniej piłki halowej ma-
stersów zostaje odwołany 
– informuje Mieroszowskie 
Centrum Kultury.

(RED)

- Ostatnia edycja Sudec-
kiej Żylety odbyła się niemal 
równo rok temu, ale cały czas 
otrzymujemy zapytania o ko-
lejne odsłony tej imprezy. To 
bardzo budujące! Dziękuje-
my też za ogromny odzew w 
wyzwaniu Górskiej Wyrypy 
– podkreślają organizatorzy 
głuszyckich imprez długody-
stansowych.

- Dotarły do nas informacje, 
że czas „Żylety” się skończył i 
teraz przyszła pora na nowe 
wydarzenia. Poważnie? Gdzie 
będzie Wam tak dobrze, jak u 
nas? Gdzie macie okazję spraw-
dzić granice swoich możliwości 
i dostać prawdziwy górski wy-
cisk? Gdzie Wasza satysfakcja 
na mecie osiągnie tak wysoki 
poziom? To, że dbamy o bez-
pieczeństwo naszych fanów, 
uczestników naszych wyda-
rzeń, nie znaczy, że znudziło się 
nam organizowanie wydarze-
nia. Powiecie, że kilka imprez 
w ostatnich miesiącach jednak 
się odbyło? Owszem. Pamiętaj-
cie jednak, że „Sudecka Żyleta” 
tworzona jest na nieco innych 
zasadach. My nie musimy or-
ganizować naszych imprez za 
wszelką cenę. „Żyleta”, to nie 
jest sposób na zarabianie. Sko-
ro sobie wszystko już wyjaśnili-

Wracają do gry
Po krótkiej przerwie siat-
karskie zespoły z Wał-
brzycha wracają do rywa-
lizacji na parkietach II ligi. 
27 lutego o godz. 15.00, w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, 
MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych będzie podejmo-
wał Volley II Wrocław. Po 17 
kolejkach wałbrzyszanki zaj-
mują 2 miejsce w 3 grupie II 
ligi, ze stratą 3 pkt. do Libero 
Aleksandrów Łódzki.
2 tygodnie przerwy mieli 
także siatkarze KPS Cheł-
miec Wałbrzych, którzy do 
rozgrywek wracają także 
27 lutego o godz. 18.00. W 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
będą podejmowali ekipę z 
Zielonej Góry. Po 17 kolej-
kach wałbrzyszanie zajmują 
7 miejsce w tabeli 4 grupy 
II ligi. Ich strata do szóstego 
Ikara Legnica wynosi tylko 1 
punkt.

(RED)

Srebro 
juniorów
Juniorzy KPS Chełmiec 
Wałbrzych zostali wicemi-
strzami województwa. W 
decydującym meczu pod-
opieczni trenerów Dariusza 
Ratajczaka i Mariusza Jerzy-
ka ulegli Gwardia Wrocław 
Academy 0:3 (21:25, 15:25, 
19:25). Teraz czekamy na 
losowanie 1/4 �nałów mi-
strzostw Polski, które odbę-
dzie się w przyszłym tygo-
dniu.

(RED)

W czwartej kolejce w 
grupie mistrzowskiej III 
ligi koszykarzy MKS Basket 
Szczawno – Zdrój pokonał w 
Zielonej Górze rezerwy Za-
stalu 73:64.

- Po naszym zwycięstwie 
w Zielonej Górze i jednocze-
snych porażkach zespołów 

WKK Wrocław i KS Legnica 
bardzo ciekawie zrobiło się 
w ligowej tabeli. Nasz zespół 
awansował na trzecie miej-
sce, czyli ostatnie premiowa-
ne udziałem w barażach o II 
ligę koszykarzy. Będzie się 
działo, bo do końca rozgry-
wek pozostały cztery kolejki, 

a dwa mecze rozegramy w 
Szczawnie – Zdroju – mówi 
Bartłomiej Józefowicz, trener 
MKS.

Kolejne spotkanie zespół z 
uzdrowisk rozegra 3 marca o 
godz. 19.00 z WKK we Wrocła-
wiu.

(RED)

MKS na podium
Zastal Zielona Góra – MKS Basket 
Szczawno Zdrój 64:73 (10:27, 23:17, 
17:13, 14:16)
MKS: Łukasz Makarczuk 19, Łukasz Koła-
czyński 14, Adam Adranowicz 10, Mateusz 
Stankiewicz 10, Kuba Niziński 9, Bartosz 
Kosior 5, Michał Kaczuga 4, Aleksander 
Sulikowski 2, Mateusz Frankiewicz 0.

Sudecka Żyleta w sierpniu

śmy – zajrzyjmy w przyszłość. 
Kolejną edycję „Sudeckiej 
Żylety” zaplanowaliśmy na 
sierpień 2021 roku. Zaprasza-
my Was w Sudety Środkowe, 
gdzie przygotujemy dla Was 
super trasę w naszym stylu. Nie 
zabraknie sztywnych podejść i 
karkołomnych zejść! Kilome-
try? Nie zabraknie! Pogoda? 
Będzie! Zgodnie z tradycją, let-

nia edycja „Żylety” rozpocznie 
się w piątek wieczorem. Sporą 
część trasy będziecie musieli 
pokonać w nocy. Szczegóły 
podamy w przyszłości. Po-
wtórzmy więc – 20-21 sierpnia 
2021 roku! Zanotowane? I na 
koniec informacja, której nie 
mogło zabraknąć w tych dzi-
kich czasach. Jeżeli sytuacja 
epidemiczna w kraju nie po-

zwoli na sprawne i bezpiecz-
ne przeprowadzenie naszego 
wydarzenia, będziemy próbo-
wali zorganizować je w innym 
terminie. Miejmy nadzieję, że 
mimo wszystko zobaczymy się 
na starcie już w sierpniu!  - pod-
kreślają organizatorzy Marato-
nu Pieszego Sudecka Żyleta w 
Głuszycy.

(RED)
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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

USŁUGI

(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

(1) Opieka. Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 24 89 35

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(15) 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

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

OKAZJA !!! DOM WOLNOSTOJĄCY 
Biały Kamień, 72m2, do remontu,

cena 99.000 zł. Tel. 883 334 486

DS-4337 Dom w zab. biźniaczej 
Sobięcin, 112 m2, do remontu, 
cena 200.000 zł. Tel. 883 334 481

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

DS-4307 Dom w zab. Szeregowej 
Świebodzice, apartament, 135 m2, 
do wprowadzenia, cena 490.000 zł. 
Tel. 883 334 486.

MS-4363 Szczawno-Zdrój z 
ogródkiem! 3 pokoje, 64m2, do 
wprowadzenia, cena 290.000 zł. 
Tel. 883 334 486

MS-4365 Podzamcze, 3 pokoje, 
63m2, 1 piętro, po remoncie, cena 
265.000 zł. Tel. 883 334 481

MS-4361 Osiedle Krakowskie, 2 
pokoje, 41m2, cena 125.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4356 Podgórze, spokojna 
okolica, 3 pokoje, ogródek, do 
remontu. Cena 99.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4353 Podzamcze, 1 piętro w 
„4”, 2 pokoje 49m2, cena 185.000 
zł. Tel. 883 334 486

MS-4352 Świebodzice ul.Szkolna, 
mieszkanie dwupoziomowe, 64 
m2, po remoncie, cena 249.000 zł. 
Tel. 606 976 630

MS-4351 Podzamcze, 3 pokoje, 
65m2, 1 piętro, cena 262.000 zł. 
Tel. 883 334 481

MS-4350 Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
219.000 zł. Tel. 606 976 630

MS-4326 Świebodzice Osiedle 
Piastowskie, 3 pokoje, 67,5 m2, do 
wprowadzenia, cena 285.000 zł. 
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-4304 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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem 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

R E K L AMA

zł,   ( nr: 2652)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – WALIM, działki w Jugowi-
cach o pow. od 700 do 1300 m 2 z 
warunkami zabudowy. Cena 40 zł  
m2, (nr.1646), (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. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne z 
zabudowaniami w gminie Bystrzy-
ca Kłodzka- wieś Mielnik. Działka 
o pow. 1,43 ha. Dostępne media- 
woda, prąd. Cena 200 tys. zł nie 
podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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 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.

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 –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 –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: 690 000  zł,   ( nr: 2620)- (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 –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 – 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 – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 64 m2, 3 pokoje,kuchnia,  
łazienka, WC, duży balkon,ogrze-
wanie miejskie. CENA: 177 000 zł 
(nr: 2651)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –Okolice STARYCH BOGA-
CZOWIC  Dom o pow. 320 m 2 , 7 
pokoi, 2 kuchnie,  łazienka z WC , 
Działka 2300 m 2.  Cena: 300 000  

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 25.02.2021 r. do 19.03.2021 r. wykaz 

nr 1/2021 z dnia 25.02.2021 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 
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