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Kochani,

trudno znaleźć słowa życzeń świątecznych, 
kiedy nasze myśli codzienne to troska 
o nasze zdrowie i życie. 
Nadzieja budzącej się wiosny zawsze była 
dla nas inspiracją i dawała nowe siły. 
Niech i teraz ten czas Wielkanocy 
przypomni i pobudzi w nas wiarę w sens 
życia, pokaże moc miłości 
i troski o naszą wspólną przyszłość. 

A na każdy dzień proszę dbajmy o siebie 
i bądźmy zdrowi. 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Senator RP

R E K L AMA R E K L AMA

- Wspólnie ze Starostą Powia-
tu Wałbrzyskiego Krzysztofem 
Kwiatkowskim, samorządowca-
mi z regionu oraz przedstawi-
cielami związków zawodowych 
i Okręgowej Izby Adwokackiej w 
Wałbrzychu zaprotestowaliśmy 
przeciwko likwidacji Wydziału 
Pracy w Sądzie Rejonowym w 
Wałbrzychu. To niedopuszczal-
ne, aby mieszkańcy tak dużej 
aglomeracji bardzo ważne dla 
nich sprawy załatwiali w sądach 
w Ząbkowicach Śląskich lub 
Świdnicy. Apelujemy do Ministra 
Sprawiedliwości o wycofanie się 
z decyzji – mówił prezydent Wał-

brzycha Roman Szełemej pod-
czas poniedziałkowego protestu 
przed wałbrzyskim sądem.

- Nie przenoście nam stolicy 
do Świdnicy! Tak mi się zrymo-
wało, ale mówiąc poważnie: po-
pieram Prezydenta Wałbrzycha 
Romana Szełemeja w sprawie 
pozostawienia Wydziału Pracy w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzy-
chu – podkreśla Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

O pozostawienie sądu pracy 
w Wałbrzychu walczą także par-
lamentarzyści. - Nie zgadzamy 
się na likwidację Wydziału Pracy 
w Sądzie Rejonowym w Wał-

W obronie sądu pracy

brzychu. Mówimy to w imieniu 
mieszkańców Wałbrzycha i gmin 
ościennych. W piątek w Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej zwró-
ciłam się do Ministra Sprawiedli-
wości prosząc o argumenty, któ-
re wskazały mu podjęcie takiej 
decyzji – mówi senator Agniesz-
ka Kołacz – Leszczyńska.

W portalu podpisz.to została 
opublikowana petycja do Mini-
stra Sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobro, pod którą mogą podpi-
sywać się mieszkańcy regionu 
przeciwni likwidacji sądu pracy 
w Wałbrzychu. 

(RED)

Samorządowcy z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, parlamentarzyści oraz środowiska prawnicze 
protestują przeciwko planom przeniesienia wydziału pracy z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do Świdnicy 

lub Ząbkowic Śląskich. A mieszkańcy mogą podpisywać się pod petycją do Ministra Sprawiedliwości.
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Niech nadchodzący czas Świąt Wielkiej Nocy 

napełnia serca wiarą, nadzieją i miłością.

Niechaj obfi tuje w chwile spokoju i radości, 

spędzone w gronie rodziny i przyjaciół. 

życzą

Zarząd wraz pracownikami 

P.O.D. „URBANIAK” 

Sp.z o.o.

R E K L AMA

Radości, która dostrzega 
piękno małych rzeczy,
spokoju, który koi 
kiedy wszystko wytrąca z równowagi,
nadziei, która nie gaśnie 
gdy marzenia zdają się być odległe

życzy zespół 
Tygodnika DB 2010
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- W związku ze zwiększo-
ną zachorowalnością zwią-
zaną z COVID-19 i w trosce 
o bezpieczeństwo naszych 
klientów, podjęliśmy decy-
zję o ograniczeniu przyjmo-
wania podatników tylko do 
osób z umówioną wcześniej 
wizytą. Osoby nie umówio-
ne na wizytę proszone są o 
pozostawienie dokumentów 
w urnie – mówi Małgorzata 
Łękawska, Zastępca Naczel-
nika Urzędu Skarbowego w 
Wałbrzychu.

- Wizyta w Urzędzie Skar-
bowym w Wałbrzychu tylko 
po wcześniejszej rezerwacji. 
Umów się na stronie podatki.
gov.pl lub zadzwoń do nas 
pod numer: 784-330-415, 784-
330-613, 784-330-349. Pod-
czas wizyty zachowaj środki 
ostrożności (maseczki, ręka-

wiczki, dezynfekcja rąk) i sto-
suj się do próśb pracowników 
urzędu. Można skontaktować 
się z nami przez e-PUAP i te-
lefonicznie. Numery telefonu 
dostępne na stronie: https://
www.dolnoslaskie.kas.gov.
pl/urzad-skarbowy-w-wal-
brzychu/kontakt/telefony. 
Adres e-mail urzędu skarbo-
wego: us.walbrzych@mf.gov.
pl. Zapewniamy stałą obsługę 
podatników. Zachęcamy do 
korzystania z elektronicznych 
form rozliczeń i zdalnego kon-
taktu na podatki.gov.pl, przez 
e-Urząd Skarbowy i e-Dekla-
racje oraz w urzędzie przez 
wrzucenie deklaracji, pism oraz 
innych dokumentów do urn – 
bez potwierdzenia wpływu do 
urzędu – dodaje Małgorzata 
Łękawska.

(RED)

Przyjmują tylko 
umówionych

Legendarna piosenkarka 
Maryla Rodowicz zaszczepiła 
się przeciwko koronawiruso-
wi w Wałbrzychu.

- Ostatnio nie ma już dnia, 
abyśmy podawali mniej niż 1000 
dawek szczepionek w Starej Ko-
palni - Centrum Nauki i Sztuki. 
Od początku zaszczepiliśmy już 
ponad 10 tys. wałbrzyszan, w 
tym 6.5 tys. przyjęło drugą daw-
kę. Przypomnę, że jako pierwsze 
miasto w Polsce uruchomiliśmy 
specjalną infolinię miejską, przez 

którą można zarejestrować się 
na szczepienie. Jeżeli jesteście 
Państwo mieszkańcami nasze-
go miasta i chcecie zapisać się 
na szczepienie w Starej Kopalni, 
dzwońcie pod numer 74 664 09 
33. Zapisy wyłącznie zgodnie z 
harmonogramem Narodowe-
go Programu Szczepień. Infoli-
nia czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-15:00 
- mówi dr Roman Szełemej, pre-
zydent Wałbrzycha.

(RED)

Zaszczepili Marylę 
Rodowicz

Mieszkańcy regionu mogą 
zagłosować na wybrane przez 
siebie projekty z aglomeracji 
wałbrzyskiej i powiatu oław-
skiego zgłoszone przez lokalne 
organizacje non-pro�t. Każdy 
oddany głos oznacza jeden 
punkt przyznany danemu pro-
jektowi.

- Chcemy by mieszkańcy 
regionu wałbrzyskiego i jel-
czańskiego mogli razem z nami 
współdecydować o tym, któ-
re projekty będą realizowane 
w ramach tegorocznej edycji 
konkursu, bo przecież to oni 
będą rzeczywistymi bene�-
cjentami projektów. Stąd nasz 
pomysł na ten sposób głoso-
wania. By wyrównać szanse 
mniejszych i większych gmin 
do punktacji zaliczanych jest 
maksymalnie pierwszych 100 

głosów mieszkańców odda-
nych na każdy projekt – pod-
kreśla Grzegorz Górski, Ma-
nager General A�airs fabryki 
Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-
-Laskowicach, która jest inicja-
torem Funduszu Toyoty.

W pierwszym etapie wnio-
ski były oceniane na postawie 
kryteriów takich jak: współpra-
ca z innymi partnerami, liczba 
pracowników Toyoty zaan-
gażowanych w projekt oraz 
promocja. Następnie komisja 
złożona z przedstawicieli part-
nerów funduszu czyli Toyoty, 
Fundacji Edukacji Europejskiej, 
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzy-
chu oraz Zespołu Szkół im. 
Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach przyznała punkty 
poszczególnym projektom na 
postawie: zbieżności projektu 

z priorytetami Toyoty (ekolo-
gia, mobilność, edukacji tech-
niczna, sport i bezpieczeństwo 
na drogach), zaspokajanie 
potrzeb i rozwiązywanie pro-
blemów lokalnej społeczności 
oraz kreatywności projektu. 
Teraz na najlepsze projekty 
mogą głosować mieszkańcy 
regionu wałbrzyskiego i oław-
skiego. Głosowanie prowadzo-
ne jest na dedykowanej stronie 
www.FunduszToyoty.pl, na 
której można też zapoznać się 
z koncepcjami zagospodaro-
wania przestrzeni dla poszcze-
gólnych projektów. Koncepcje 
zostały przygotowane  przez 
uczniów i nauczycieli archi-
tektury krajobrazu Zespołu 
Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz 
informatyki Zespołu Szkół w 
Jelczu-Laskowicach, w oparciu 

Mieszkańcy decydują, 
Toyota finansuje

Do 8 kwietnia trwa głosowanie na najlepsze projekty 
Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, 

które będą realizowane w 2021 roku.

o materiały przekazane przez 
organizacje non-pro�t biorące 
udział w konkursie grantowym. 
Pomimo trwającej pandemii 
oraz zdalnego nauczania praca 
uczniów i nauczycieli trwała od 
grudnia.

Na podstawie punktacji ze 
wszystkich etapów konkursu 
9 marca ogłoszonych zostanie 
�nalnie 5 projektów z aglome-
racji wałbrzyskiej oraz 3 projek-
ty z powiatu oławskiego, które 
otrzymają granty z Funduszu 
Toyoty, do 20 tysięcy złotych 
każdy. Ich realizacja planowa-
na jest pomiędzy kwietniem a 
październikiem br.

(RED)

PROJEKTY Z AGLOMERACJI 
WAŁBRZYSKIEJ

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 
im. B. Malinowskiego, 
Boguszów Gorce
• projekt „Bezpieczna 

droga do szkoły i terenu 
obiektu OSiR”

• 175 punktów

2. Muzeum Wsi Sudeckiej 
i Techniki Mikroskopowej, 
Głuszyca
• projekt „Plenerowe 

eksperymentarium 
wodne”

• 165 punktów

3. Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Głuszycy
• projekt „Bezpieczne 

przejście dla pieszych”
• 160 punktów

4. Fundacja Z INNEJ 
BAJKI, Świdnica
• projekt „Budowa 

Edukacyjnego Placu 
Zabaw na terenie 
istniejącego placu przy 
u. Polna Droga”

• 155 punktów

5. OPS Mieroszów
• projekt „Polana pod 

Czerwoną Skałą”
• 155 punktów

6. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 15, 
Wałbrzych
• projekt „Miasteczko 

rowerowe”
• 140 punktów

7. Miejska Szkoła 
Podstawowa, Szczawno 
Zdrój
• projekt „Nasze rady na 

odpady”
• 140 punktów
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Pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny,

smacznego święconego w gronie bliskich

oraz aby nastrój tych świąt

utrwalił się w Waszych sercach

i pozostał w poświątecznej codzienności
życzą

R E K L AMA

Pożar łąki pomiędzy ulicami 
Wysockiego, Gwarków (dawna 
Antka Kochanka), II Armii oraz 
Andersa w Wałbrzychu, do 
którego doszło w czwartkowe 
południe, stanowił zagrożenie 
dla stacji paliw oraz stacji ener-
getycznej. Ogień objął także 
zlokalizowane tam nielegalne 
składowisko odpadów – stąd 
słup czarnego, gęstego dymu.

- Cyklicznie na przełomie 
zimy i wiosny na terenie kraju 
odnotowuje się liczne przy-
padki pożarów mających zwią-
zek z nielegalnym procederem 
wypalania traw, trzcinowisk 
lub pozostałości po zeszłorocz-
nych zbiorach – mówi podko-
misarz Marcin Świeży, Rzecznik 
Prasowy Komendanta Miejskie-
go Policji w Wałbrzychu. - Prak-
tyka ta zazwyczaj prowadzi do 
powstania szeregu zagrożeń 
dla życia i zdrowia człowieka, 
zwierząt, a także środowiska 
naturalnego. Palące się w nie-
kontrolowany sposób suche 
pozostałości roślinne mogą 

stanowić poważne zagrożenie 
pożarowe, jeśli w pobliżu znaj-
dują się lasy, budynki mieszkal-
ne lub gospodarcze albo za-
kłady przemysłowe. Unoszący 
się dym może również spowo-
dować zagrożenie na drodze, 
wynikające z nagłego ograni-
czenia widoczności uczestni-
kom ruchu. Ryzyko, jakie nie-
sie ze sobą wypalanie traw na 
łąkach i nieużytkach rolnych, 
jest ogromne. Nieuwaga, na-
gła zmiana kierunku wiatru lub 
niekorzystne ukształtowanie 
terenu mogą spowodować 
pożar, którego opanowanie 
możliwe będzie jedynie przez 
jednostkę Państwowej Straży 
Pożarnej. O�arami ognia lub 
dymu mogą być nie tylko lu-
dzie ale też dziko żyjące zwie-
rzęta, a ziemia na „wypaleni-
skach” staje się jałowa.

Zwalczanie powyższego 
procederu stanowiącego nie-
wątpliwie naruszenie porząd-
ku prawnego jest jednym z za-
dań policji, która - na mocy art. 

2 Ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 
r. poz. 360, z poźn. zm.) - zobo-
wiązana jest do ochrony życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia 
przed bezprawnymi zamacha-
mi naruszającymi te dobra, a 
także wykrywania przestępstw 
i wykroczeń oraz ścigania ich 
sprawców.

- Tym samym policja „z 
urzędu” reagować będzie na 
wszelkie przejawy łamania 
obowiązującego prawa. Zgod-
nie z art. 124 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz.U. z 2020 r. 
poz.55) „zabrania się wypala-
nia łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”. Przy czym 
dla wzmocnienia cytowanego 
zakazu, ustawodawca przewi-
dział przepis karny określony 
w art. 131 pkt 12 „kto wypa-
la łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szu-
wary - podlega karze aresztu 

Ogień zagrażał stacji paliw
Dwa zastępy straży pożarnej gasiły w czwartek pożar łąk między Starą 

Kopalnią a dawnym hotelem Skarbek w Wałbrzychu. Słup czarnego 
dymu nad miastem widoczny był z odległości kilku kilometrów.

albo grzywny”. Należy rów-
nież wskazać przepis art. 30 
ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z 
późn. zm.), zgodnie z treścią 
którego „w lasach oraz na tere-
nach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od gra-
nicy lasu, zabrania się działań i 
czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szcze-
gólności:
• rozniecenia ognia poza 

miejscami wyznaczonymi 

do tego celu przez właści-
ciela lasu lub nadleśnicze-
go;

• korzystania z otwartego 
płomienia;

• wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości 
roślinnych.”
Za naruszenie przepisów 

przeciwpożarowych grożą 
surowe sankcje. Wyczerpanie 
znamion wykroczenia z art. 
82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 281) za-

grożone jest karą aresztu (od 
5 do 30 dni), grzywny (od 20 
do 5000 zł) albo nagany. Na-
tomiast sprawca przestępstwa 
z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks kar-
ny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, 
z późn. zm.) sprowadzający 
„zdarzenie, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, pod-
lega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10” – w 
przypadku śmierci człowieka 
lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlegać będzie karze pozba-
wienia wolności od lat 2 do 
12. W kontekście analizowanej 
problematyki istotny wydaje 
się również zapis art. 181 § 1 
Kodeksu karnego sankcjonu-
jący przypadki spowodowania 
zniszczeń w świecie roślinnym 
lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, których to spraw-
ca podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 
5.  Zatem apelujemy o rozsą-
dek! Za większość pożarów 
traw i nieużytków rolnych od-
powiedzialny jest człowiek – 
dodaje Marcin Świeży.

(RED)
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Pełnych spokoju i radości
świąt wielkanocnych,
dobrego wypoczynku
w rodzinnym gronie

oraz optymizmu, energii
i nadziei na lepszą przyszłość

życzy
Beata Żołnieruk

wraz z pracownikami
Centrum Nieruchomości i Transportu

www.zolnieruk.pl

R E K L AMA

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Allelujaoraz wesołego Alleluja

życzą właściciele i pracownicy 
Serwisu Samochodowego 

Goliat w Wałbrzychu

Pamiętam, że jako dziecko 
lubiłem, kiedy w domu poja-
wiali się goście. Rodzinne uro-
czystości, (imprezy imienino-
we, święta) były wydarzeniami, 
na które zawsze z radością cze-
kałem. Obecność innych, gwar 
rozmów, śmiechy i wybuchy 
radości sprawiały, że czułem 
się częścią wspólnoty, czułem 
się bezpiecznie. Równocześnie 
dość szybko męczył mnie ten 
nadmiar, konieczność bycia 
razem, presja spojrzeń, które 
powodowały, że po cichu wy-
mykałem się do swojego po-
koju, zamykałem drzwi i siebie 
samego. Czułem ulgę. I tylko 
dochodzący z oddali szum 
głosów przypominał, że nie 
jestem jednak sam. Nie czu-
łem się samotny, choć dobrze 
było mi samemu, kiedy swoją 
samotność sam, jak w tych sy-
tuacjach, wybierałem. Lubiłem 
towarzystwo innych ludzi, ale 
też ceniłem sobie chwile (było 

Okiem psychologa: janusowe oblicze samotności
Marek 
Gawroń

ich - jak pamiętam - całkiem 
sporo), kiedy zostawałem sam i 
mogłem zająć się swoim świa-
tem (muzyką, lekturą). Dziś, po 
latach jestem tą samą osobą: 
samotnikiem z wyboru, ko-
chającym ludzi, chociaż zde-
cydowanie wolę spotkania w 
małym gronie bliskich mi osób. 
Uciekam od tłumów, natrętne-
go gwaru i hałasu, najlepiej w 
jakieś zaciszne, oddalone od 
ludzi miejsca, a z drugiej stro-
ny boję się samotności, braku 
silnych więzi. Jako psycholog 
potra�ę dziś także zrozumieć i 
wyjaśnić co sprawia, że taki by-
łem w dzieciństwie, taki jestem 
dziś i taki pewnie zostanę.

Samotność to temat rze-
ka. Obok miłości i cierpienia 
pozostaje jednym z najchęt-
niej przez artystów i twórców 
eksplorowanych tematów. O 
samotności, w jej różnorod-
nych barwach i odcieniach, 
napisano tony książek, roz-
praw i esejów, nakręcono set-
ki �lmów, skomponowano 
mnóstwo pięknych piosenek. 
Jednak wciąż mam wątpliwo-
ści czy komukolwiek udało 
się w pełni pojąć i uchwycić 
jej trudną do określania isto-

tę. Ludzie naprawdę samotni 
nie piszą o swojej samotności 
książek. Samotność zawsze 
kojarzyła mi się z przeżyciem 
intymnym, głęboko osobistym 
i z natury właśnie nie dla oczu 
i uszu innych. Kiedy dzielisz się 
z innymi swoją samotnością to 
tak naprawdę odwracasz się do 
niej plecami. A jednak zajmu-
jąc się zawodowo poznaniem 
ludzkiego umysłu trudno ten 
temat zlekceważyć, trudno go 
pominąć. Objętość tego arty-
kułu stanowi nie lada wyzwa-
nie. Napisać tekst, który z oczy-
wistych powodów musi być 
dużym uproszczeniem zagad-
nienia, ale też coś ważnego na 
ten temat powiedzieć. Pisząc 
ten artykuł staję zatem z boku, 
próbuję przyjrzeć się samotno-
ści tak, jak robi to ktoś, kto nie 
czuje się samotny, a jednak lubi 
bywać sam.

Jeśli ktokolwiek z Was kiedy-
kolwiek czuł się samotny, niech 
pomyśli, że nie jest sam. Według 
badań Brytyjskiego Czerwo-
nego Krzyża, ponad dziewięć 
milionów dorosłych mieszkań-
ców Wielkiej Brytanii czuje to 
samo - to około 1/5 populacji 
kraju. Samotność jest coraz czę-

ściej uważana za zagrożenie dla 
ludzkiego zdrowia, porówny-
walne z otyłością czy paleniem 
papierosów. W 2018 r. Wielka 
Brytania powołała nawet Mini-
stra Samotności Tracey Crouch 
po to, by wesprzeć i wzmocnić 
działania mające na celu pomóc 
w radzeniu sobie z problemem 
samotności w tym kraju. Karl 
Lauterbach, ekspert ds. zdro-
wia w niemieckiej partii SPD, 
również wezwał do powołania 
komisarza ds. samotności. W 
Stanach Zjednoczonych uważa 
się, że samotność jest jednym 
z najbardziej niebezpiecznych 
zjawisk społecznych, które ni-
czym epidemia rozprzestrzenia 
się wśród ludzi, zbierając co-
raz liczniejsze żniwo w postaci 
spadku ogólnego dobrostanu 
obywateli tego kraju, depresji 
i innych problemów psychicz-
nych. Naukowcy z Brain Dyna-
mics Laboratory Uniwersytetu 
w Chicago rozpoczęli niedaw-
no prace nad pigułką przeciw 
samotności, która - za pomocą 
pregnenolonu, neurosteroidu 
powstającego z cholesterolu - 
ma zmniejszyć lub nawet wyeli-
minować uczucie samotności. 
Ale czy samotność jest rzeczy-
wiście tak poważnym i niepo-
kojącym problemem współcze-
sności (Europy i USA) jak się o 
niej coraz częściej sądzi, wyma-
gającym jakiś specjalnych, sys-
temowych rozwiązań? Czy grozi 
nam w najbliższej przyszłości, 
jak uważają liczni komentatorzy 
życia społecznego, �lozofowie 
i wszelakiej maści progności, 
kolejna pandemia, tym razem 
samotności?

W swojej ostatniej książce 
„Samotny jak Szwed” Katarzy-
na Tubylewicz przywołuje dwa 
angielskie pojęcia tłumaczone 
na język polski jako samotność 
- solitude i loneliness. To pierw-
sze jednak może oznaczać tak-
że bycie osobnym i - w odróż-
nieniu od lineises - nie ma, jak 
ono, tak negatywnego ładunku 
emocjonalnego. Idąc tym tro-
pem można uznać, że solitu-
de - czyli bycie osobnym oraz 
lineline - rozumiane jako bycie 
samotnym, to różne stany uczu-
ciowe i poznawcze, choć odno-
szące się do podobnej sytuacji 
egzystencjalnej – społecznej 
izolacji. Jak pisze poetka Victoria 
Erickson „osobność i samotność 
znajdują się na dwóch krańcach 
spektrum. Istnieje wielka różni-
ca pomiędzy spędzaniem czasu 
w samotności, a byciem samot-
nym”. Bycie osobnym będące 
świadomym, osobistym wybo-
rem, którego podłoże mogą sta-
nowić np. wartości kulturowe, 

albo cechy temperamentalne, 
jest naturalną, umysłową stra-
tegią regulującą relacje ze świa-
tem i innymi ludźmi. Przy tym 
ludzie lubiący być osobno, stro-
niący od tłumów, rzadko czują 
się naprawdę samotni i często 
w swojej osobności znajdują 
dużą przyjemność. Samotność 
z kolei jest dojmującym uczu-
ciem pustki, braku przynależno-
ści do jakiejkolwiek wspólnoty, 
bycia opuszczonym - uczuciem 
niechcianym i przerażającym. 
Nic więc dziwnego, że tak ro-
zumiana samotność jest, jak 
pokazują wyniki licznych ba-
dań, często pozytywnie skore-
lowana ze stanami obniżonego 
nastroju lub depresją. Kiedy z 
tej perspektywy popatrzymy na 
problem samotności może się 
okazać, że ma ona dwa oblicza 
- te mroczne, o którym tyle się 
mówi i pisze, ale i te jasne, bę-
dące w istocie pewną strategią, 
przyczyniającą się do dobrego 
i szczęśliwego życia, świado-
mie wybieraną przez wielu lu-
dzi na całym świecie. Wówczas 
dystopiczna wizja przyszłości, 
ludzi pogrążonych w głębokiej 
samotności, wyda się mocno 
przesadzona. Dlaczego zatem 
coraz częściej jej ulegamy?

Pojęcie samotności bywa 
kłopotliwe nie tylko zwykłych 
ludzi, którzy myśląc o niej mają 
zwykle na uwadze zupełnie róż-
ne doświadczania i przeżycia, 
ale też dla badaczy tego zjawi-
ska. W psychologii trudno zna-
leźć precyzyjną de�nicję samot-
ności, co powoduje, że trudno 
ją mierzyć, czy diagnozować. 
Naukowcy wykorzystują kilka 
rodzajów danych, aby określić, 
czy dana osoba jest samotna, 
czy nie. Biorą na przykład pod 
uwagę takie obiektywne i ob-

serwowalne aspekty czyjegoś 
życia, jak stan cywilny, wielkość 
gospodarstwa domowego i 
wielkość sieci społecznościo-
wej, albo zadają badanym py-
tania ankietowe i na ich pod-
stawie wyciągają wnioski, czy 
dana osoba czuje się samotna 
(pytania mogą dotyczyć oceny 
różnych aspektów życia, np. 
postrzegania wsparcia społecz-
nego, satysfakcji w związkach). 
Dość często pytania ankietowe 
są formułowane przez badaczy 
dość tendencyjnie i zależą od 
postawionych hipotez badaw-
czych. Zdarza się też, że ankie-
towane osoby nie reprezentują 
całej populacji, czyli nie są pró-
bą reprezentatywną (co mocno 
zniekształca obraz badanego 
zjawiska). Dodatkowy kłopot z 
ankietami jest taki, że ludziom 
trudno jest wyjaśnić lub oszaco-
wać jak naprawdę się czują, na-
wet jeśli chcą udzielić uczciwej 
odpowiedzi. Nie bierze się przy 
tym pod uwagę faktu, że uczu-
cie osamotnienia bywa zmien-
ne i że jest związane z naszym 
ogólnym chwilowym nastojem 
oraz naszymi oczekiwaniami. 
Ktoś kto jeszcze miesiąc wcze-
śniej czuł się znakomicie, dziś 
może poczuć się samotnie, po-
nieważ od kilku dni nie dostał 
żadnego lajka na fb.

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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R E K L AMA

Faurecia należy do najwięk-
szych na świecie dostawców 
części motoryzacyjnych. Spe-
cjalizuje się w produkcji foteli 
samochodowych oraz syste-
mach wyposażeń i technolo-
giach kontroli emisji spalin. W 
Polsce działa od 25 lat. Na te-
renie kraju posiada 10 fabryk, 
w tym zakłady produkcyjne w 
Wałbrzychu, gdzie inwestor 
właśnie zdecydował o realiza-
cji kolejnych projektów. Wał-
brzyski zakład jest liderem pod 
względem technologicznym. 
Wysokie standardy jakościowe 
są utrzymywane dzięki wykwa-
li�kowanej kadrze oraz inwe-
stycjom w najnowocześniejsze 
technologie. Do tej pory fabry-

ka zatrudniała 1000 pracowni-
ków. Nowa inwestycja podwoi 
tę liczbę.

Nowa inwestycja dotyczy 
rozbudowy zakładu struktur 
metalowych oraz mechani-
zmów foteli samochodowych w 
Wałbrzychu. Celem inwestycji 
jest zwiększenie mocy produk-
cyjnych zakładu, a co za tym 
idzie, wdrożenie kolejnych pro-
jektów dla producentów samo-
chodowych klasy premium.

- Jesteśmy dumni, że w Wał-
brzychu, dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu oraz wiedzy 
całego zespołu, z sukcesem 
mamy szansę zrealizować jedną 
z  największych w naszej historii 
inwestycji. Faurecia stawia na 

ludzi i nowe inwestycje, dlate-
go realizacja tego projektu to 
ogromne wyzwanie dla całego 
zakładu, ale też szansa rozwoju 
Wałbrzycha i regionu – mówi 
Marek Płoski, Kierownik Tech-
nologii i Industrializacji Nowych 
Projektów w Faurecii.

- Dzięki �rmom takim jak 
Faurecia, Wałbrzych stał się 
ważnym miejscem na moto-
ryzacyjnej mapie Europy a 
produkty z Wałbrzycha można 
spotkać w samochodach ma-
rek premium. Takie projekty 
inwestycyjne, jak prowadzone 
obecnie przez Faurecie, tworzą 
przemysłowe serce Wałbrzy-
cha - podkreśla Artur Siennicki, 
prezes zarządu Wałbrzyskiej 

Przybędzie 1000 miejsc pracy
Faurecia - francuski koncern motoryzacyjny działający w Wałbrzyskiej 

Specjalnej Stre�e Ekonomicznej Invest-Park - zainwestuje 180 mln 
zł w rozbudowę zakładu w Wałbrzychu. W wyniku realizacji projektu 

zatrudnienie ma wzrosnąć o blisko 1000 osób.

Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park. 

Francuska grupy Faurecia 
obecna jest w 37 krajach, z 
ponad 300 zakładami produk-
cyjnymi oraz 35 ośrodkami 
badawczo-rozwojowymi. W 

Polsce w 10 zakładach oraz w 
Centrum Badawczo-Rozwo-
jowym �rma zatrudnia ponad 
7000 pracowników. Faurecia 
jest najczęściej wybieranym 
partnerem największych świa-
towych producentów samo-

chodów. Na Dolnym Śląsku 
pracuje aż 6 fabryk. Zakłady 
w Wałbrzychu oraz Jelczu-La-
skowicach działają w ramach 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park.

(JS)
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Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór

z pracownikami 
urzędu gminy

Marzena Łatka
Przewodnicząca 

Rady Gminy Czarny Bór
z radnymi gminy

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

napełniły Wasze serca radością i nadzieją,

a chwile spędzone w gronie najbliższych

dodawały otuchy 

i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności

R E K L AMA R E K L AMA

1 kwietnia 2021 r. rozpo-
czął się kolejny, powszech-
ny spis ludności. Spis będzie 
trwał sześć miesięcy i zakoń-
czy się 30 września 2021 r.

W przeciwieństwie do spi-
sów, które miały miejsce w 
przeszłości, a więc związa-
nych głównie z domową wi-
zytą rachmistrza, w roku 2021 
spis przeprowadzany będzie 
poprzez tzw. samospis przy 
użyciu sieci Internet. Jest to 
jego główna forma, w związku 
z aktualnie panującą pande-
mią choroby Covid-19. Inną, 
możliwą metodą przeprowa-
dzenia spisu, w dalszym ciągu 
pozostaje bezpośredni lub 
telefoniczny wywiad przepro-
wadzony przez rachmistrza 
spisowego.

Osoba �zyczna objęta spi-
sem powszechnym, przed 
przeprowadzeniem przez rach-
mistrza spisowego wywiadu 
bezpośredniego lub wywiadu 
telefonicznego, może zwery-
�kować tożsamość tego rach-
mistrza przez kontakt telefo-
niczny lub osobisty z gminnym 
lub wojewódzkim biurem spi-
sowym. Informacja o sposobie 
wery�kacji tożsamości rachmi-
strza spisowego jest udostęp-
niana na stronie internetowej 

Głównego Urzędu Statystycz-
nego lub wojewódzkich urzę-
dów statystycznych oraz w 
materiałach informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych 
popularyzujących spis po-
wszechny.

Osoby, które same nie 
mają dostępu do Internetu, 
mają możliwość bezpłatnego 
skorzystania z pomieszczeń 
wyposażonych w odpowiedni 
sprzęt komputerowy z zainsta-
lowanym oprogramowaniem 
wystarczającym do przepro-
wadzenia takiego samospisu. 
Pomieszczenia takie muszą 
być również dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Pomiesz-
czenia te będą udostępnione 
w jednostkach służb statystyki 
publicznej, urzędach woje-
wódzkich, oraz urzędach ob-
sługujących wójtów (burmi-
strzów, prezydentów miast) 
oraz gminnych jednostkach 
organizacyjnych.

Osoba, która nie będzie mo-
gła dopełnić obowiązku prze-
prowadzenia samospisu inter-
netowego, w szczególności ze 
względu na stan zdrowia lub 
uzasadniony interes tej oso-
by, powinna zgłosić ten fakt 
służbom statystyki publicznej, 
telefonując na podany numer 
infolinii spisowej.

Przepisy przewidują, że 
spis obejmuje informacje o 
osobach �zycznych mających 
stałe zamieszkanie i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszka-
nych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami, osoby 
�zyczne niemające miejsca 
zamieszkania oraz mieszkania, 
budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania oraz zamiesz-
kane pomieszczenia niebędą-
ce mieszkaniami.

Za brak udziału w spisie, a 
nawet za samo spóźnienie z 
jego dokonaniem, grozi grzyw-
na, w wysokości do 5 000 zł. W 
ustawie o spisie ludności prze-
widziano również kary za poda-
nie informacji nieprawdziwych. 
Przepisy karne przewidują, 
że kto wbrew obowiązkowi 
przekazuje dane statystyczne 
niezgodne ze stanem faktycz-
nym, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2. W 
wypadku mniejszej wagi grozi 
kara grzywny. O tym, czy dany 
przypadek podania fałszywych 
informacji, jest przypadkiem 
mniejszej wagi, decyduje sąd.

Zakres informacji zbiera-
nych w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i 
Mieszkań wynika z przepisów. 

Zgodnie z nimi musimy podać 
informacje z ośmiu katego-
rii. Są to: 1. Charakterystyka 
demogra�czna (m.in. płeć, 
wiek, adres zamieszkania); 
2. Aktywność ekonomiczna 
(m.in. czy pracujemy i gdzie, 
lub czy jesteśmy bezrobotni, 
jakie świadczenia pobiera-
my); 3. Poziom wykształcenia; 
4. Niepełnosprawność (m.in. 
podanie samooceny swojej 
sprawności, orzeczenia o nie-
pełnosprawności i jej stop-
niu); 5. Migracje wewnętrz-
ne i zagraniczne (m.in. fakt 
przebywania kiedykolwiek za 
granicą, rok przyjazdu albo 
powrotu do Polski); 6. Charak-
terystyka etniczno-kulturowa 
(m.in. narodowość, język uży-
wany w domu, wyznanie); 7. 
Gospodarstwa domowe i ro-
dziny (m.in. jaki posiadamy ty-
tuł prawny do zajmowanego 
mieszkania); 8. Stan i charakte-
rystyka zasobów mieszkanio-
wych (mieszkania i budynki). 
W tej kategorii będzie trzeba 
podać m.in. liczbę osób w 
mieszkaniu, rodzaj paliwa sto-
sowanego do ogrzewania, czy 
też powierzchnię użytkową 
mieszkania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: Narodowy Spis Powszechny

- 31.03.2021 r. nastąpiła zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na 
ul. Sikorskiego w Wałbrzychu. Zmiana polega na przełożeniu ruchu 
pojazdów jadących w kierunku placu Grunwaldzkiego na tymczasowy 
przejazd przez pas rozdziału. Zmiana lokalizacji przejazdu umożliwi 
wykonanie pełnego zakres robót na prawej jezdni ul. Sikorskiego – 
wyjaśnia kierownictwo budowy obwodnicy Wałbrzycha.

(RED, fot. Budimex)

Zmiana 
na ul. Sikorskiego
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Radny Jarosław Buzarewicz: jesteśmy po to, aby reprezentować 
sprawy naszych mieszkańców, te duże i z pozoru błahe, rozwijać 
powiat, pozyskiwać pieniądze,inwestować w infrastrukturę.  

Radny Kamil Orpel: nasza praca i zaangażowanie to nie tylko 
tu i teraz, to przede wszystkim działanie z myślą o przyszłych 
pokoleniach.

Radna Ewa Dorosz: codzienna praca na rzecz naszego powiatu 
i drugiego człowieka to zaszczyt i misja, którą staram się wypełniać 
będąc blisko ludzkich spraw.

Radna Jolanta Woźniak: ważne sprawy dla mieszkańców 
nie tylko Boguszowa-Gorc, ale i poszczególnych gmin, 
miast naszego powiatu są dla mnie priorytetem. 
Transparentność przy podejmowaniu decyzji jest bardzo istotna. 

Radna Ramona Bukowska: Współpraca wyłącznie dla dobra 
mieszkańców. Każdy z projektów uchwał wnikliwie musi być 
analizowany na komisjach, klubie radnych.

Radny Leonard Górski: Nasze wspólne działania wokół 
EKO POWIATU mają na celu dobro i rozwój naszego regionu, 
w tym dbałość o ich mieszkańców, o ich zdrowie i potrzeby. 
Naszym priorytetem jest zapewnienie odpowiednich warunków 
do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Radny Bogdan Stochaj: Rozmowy z mieszkańcami 
naszego powiatu to podstawa działania każdego 
samorządowca. Wiele pomysłów przeradza 
się w konkretne projekty.

Liczą się: dialog, współpraca, działanie…

Pozdrawiamy świątecznie! Czytajcie nasz profi l na facebooku: #dialog #współpraca #działanie

Aktywnie uczestniczymy w ważnych 
dla mieszkańców naszego powiatu inicjatywach. 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu: z Katarzyną Mrzygłocką 
(poseł na sejm), Sylwią Bielawską (wiceprezydent 
Wałbrzycha), Andrzejem Lipińskim (burmistrzem 
Mieroszowa) i Rafałem Jurkowlańcem (byłym 
marszałkiem i wojewodą).

Jedna z Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, 
na których zapadają ważne dla mieszkańców 
naszych gmin decyzje. Od roku obradujemy 
głównie on-line, dbając o swoje zdrowie i zdrowie 
naszych współpracowników. Zachowujemy 
jednak aktywność, reprezentujemy sprawy 
mieszkańców powiatu. W ten sam sposób 
pracujemy na komisjach.

Trójgarb, jedna z atrakcji naszego 
powiatu. Wspieramy inwestycje 
dla turystów, wskazujemy 
na konieczność ich realizowania, 
podpowiadamy, jak jeszcze ożywić 
ziemię wałbrzyską.

naszego powiatu to podstawa działania każdego 
samorządowca. Wiele pomysłów przeradza 

R E K L AMA

- Nasz region otrzymał naj-
więcej środków z programu w 
skali całego kraju. To wsparcie 
�nansowe kolejnych remon-
tów dróg, budowy chodników, 
modernizacji obiektów sporto-
wych i turystycznych - słowem 
lokalnych inwestycji, które są 
impulsem do rozwoju całego 
Regionu – mówi Michał Dwor-
czyk, szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i poseł ziem i 
wałbrzyskiej.

W Aglomeracji Wałbrzyskiej 
do�nansowanie dostały gminy: 
Boguszów Gorce - 2 923 156,21 
zł, Czarny Bór - 3 446 670 zł, 
Głuszyca - 2 604 388,16 zł, Je-
dlina-Zdrój - 2 219 000 zł, Mie-
roszów - 2 057 682,97 zł, Stare 
Bogaczowice - 1 268 063,14 zł, 
Szczawno-Zdrój - 3 227 136,67 
zł, Walim - 1 971 546,35 zł, Wał-
brzych - 8 000 000 zł.

Boguszów - Gorce
- W ramach wsparcia dla 

gmin górskich, środki w wyso-
kości 2 923 156,21 zł zostaną 
przeznaczone na rozwój i po-
prawę funkcji turystycznych w 

Gminie Boguszów - Gorce. Pla-
nowane inwestycje dotyczą: 
budowy rowerowych placów 
zabaw, modernizacji i rozbu-
dowy infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej, budowy i 
przebudowy tras rowerowych, 
downhill i MTB, wiat turystycz-
nych, punktów widokowych 
wraz z infrastrukturą. Zmoder-
nizowany zostanie również 
układ sterowania turystycznej 
kolei linowej oraz zakupiony 
wielofunkcyjny ciągnik górski 
dla potrzeb OSR Dzikowiec. In-
westycje zaplanowano w okre-
sie czerwiec 2021 – grudzień 
2023. Uzyskane środki umożli-
wią dostęp do nowych form ak-
tywności sportowo-rekreacyj-
nej zarówno dla mieszkańców, 
jak i i turystów odwiedzających 
nasze miasto – podsumowuje 
pełniący funkcję burmistrza 
Krzysztof Kumorek.

Gmina Mieroszów
Gmina Mieroszów z Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych realizuje wiele in-
westycji: wykonanie nowej na-

wierzchni drogi gminnej nr 116 
283D - ul. Dolna oraz fragmen-
tu drogi gminnej nr 116 298D – 
ul. Przejazd w Mieroszowie; wy-
konanie nowych elementów 
mostu w Sokołowsku na tere-
nie dz. ewid. 112; utworzenie 
Klubu Dziecięcego Akademia 
Misiowa w Mieroszowie; mo-
dernizacja sieci wodociągowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej i sie-
ci kanalizacji deszczowej przy 
ul. Przejazd w Mieroszowie; 
wykonanie trybun na stadionie 
przy ul. Sportowej w Mieroszo-
wie; modernizacja budynków 
mieszkalnych przy ul. Niepod-
ległości 24a w Mieroszowie 
oraz Golińsk 20; modernizacja 
chodników przy ul. Kościelnej, 
Parkowej oraz pl. Niepodle-
głości; budowa remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mie-
roszowie; zagospodarowanie 
terenów przy ul. Kopernika, ul. 
Kościelnej oraz ul. Żeromskie-
go w Mieroszowie.

- Z kolei 2 057 682,97 zł prze-
znaczymy na zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej w So-
kołowsku. Z tej puli zrealizujemy: 

Pieniądze dla gmin górskich

który odebrał z rąk ministra 
Michała Dworczyka i Wicemar-
szałka Sejmiku Dolnośląskiego 
Grzegorza Macko promesę na 
kwotę blisko 3,5 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin górskich.

- Projekt, który otrzymał do-
�nansowanie polega, w ogól-
nym zarysie, na udostępnie-
niu turystycznym ruin zamku 
Lubno w Czarnym Borze. Dzię-
kujemy za okazane, rządowe 
wsparcie! – podkreśla Adam 
Górecki.

Szczawno - Zdrój
W uzdrowiskowej gminie 

pozyskane środki zostaną 
przeznaczone na moderniza-
cję infrastruktury turystycznej, 

uzdrowiskowej i rowerowej. 
3 227 136 zł to 98 procent 
kosztów planowanych do 
realizacji zadań: miejsca ob-
sługi turystów, miejsca par-
kingowe, szata roślinna, 
infrastruktura turystyczna; 
modernizacja infrastruktury 
rowerowej; edukacyjny plac 
w parku Szwedzkim; odrestau-
rowanie zabytkowej muszli 
koncertowej; system informa-
cji miejskiej, witacze; oznako-
wanie atrakcji turystycznych; 
poprawa jakości wody w 
zbiornikach wodnych z wyko-
rzystaniem metod biologicz-
nych; renowacja elewacji i czę-
ści dachu zabytkowego Teatru 
Zdrojowego.

(RED)

126 milionów złotych tra� do 34 gmin byłego województwa wałbrzyskiego 
z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

zagospodarowanie przestrzeni 
miedzy ul Parkową a Szkolną; 
budowę dwóch parkingów 
przy ul Głównej oraz przy pętli 
autobusowej, modernizację ul 
Szkolnej przez wykonanie ciągu 
pieszo-jezdnego obejmującego 
nową nawierzchnię i oświetle-
nie; wykonanie miejsc posto-
jowych przy ul Unisławskiej – 
wylicza burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

Gmina Czarny Bór
Położone w Czarnym Borze 

ruiny zamku Lubno zostaną 
udostępnione turystom. Na ten 
cel Gmina Czarny Bór pozyska-
ła 3,5 mln zł.

- Początki zamku Lubno się-
gają I połowy XIV wieku. Jego 
wyjątkowość polega na tym, że 
jako jedna z niewielu tego typu 
budowli, jest zamkiem nizin-
nym, ulokowanym na terenie 
bagiennym, okresowo zalewa-
nym. Do dzisiaj ostały się mniej 
więcej 12-metrowej wysokości 
ruiny cylindrycznej wieży wy-
konanej z granitu, resztki mu-
rów oraz fosa. Mam nadzieję, 
że w niedalekiej przyszłości za-
mek Lubno powróci do swojej 
świetności – mówi Adam Gó-
recki, wójt Gminy Czarny Bór, 
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Wesołego Alleluja!

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości i optymizmu

w tym trudnym dla nas czasie.

Violetta Kopka
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mieroszowa

wraz z radnymi

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie

Gmina Stare Bogaczowice 
odwołała spotkania konsul-
tacyjne w sprawie wymiany 
nieekologicznych kotłów wę-
glowych.

- W związku z pandemią i 
związanymi z nią obostrzenia-
mi sanitarnymi oraz negatyw-
ną opinią Państwowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Wałbrzychu w sprawie or-
ganizowania spotkań z miesz-

kańcami Gminy Stare Bogaczo-
wice, zostaliśmy zmuszeni do 
ich odwołania. Wszyscy miesz-
kańcy zainteresowani do�nan-
sowaniem kosztów wymiany 
ogrzewania zostaną poinfor-
mowania w osobnej informa-
cji o toku postępowania przy 
naborze wniosków – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(RED)

Odwołane spotkania

Przedterminowe wybory 
burmistrza Boguszowa – Gorc 
nie odbędą się 11 kwietnia. 
Rządowe Centrum Legislacji 
opublikowało projekt rozpo-
rządzenia, na mocy którego 
wybory w Boguszowie – Gor-
cach zostaną przełożone na 9 
maja 2021 r.

Przypomnijmy: Sąd Apelacyj-
ny we Wrocławiu, na niejawnym 
posiedzeniu, które odbyło się 11 
grudnia 2020 r., odrzucił zażale-
nie na decyzję Sądu Okręgowego 
w Świdnicy, który oddalił protest 
wyborczy w sprawie referendum 
o odwołania burmistrza Bogu-
szowa – Gorc. Tym samym sąd 
potwierdził ważność referendum 
(choć została złożona kasacja od 
tego wyroku, to sąd apelacyjny 
postanowieniem z 9 marca 2021 
r. ją odrzucił) Jacek C. ostatecznie 
stracił mandat burmistrza, a pre-
mier mógł ogłosić termin przed-
terminowych wyborów nowego 
burmistrza Boguszowa – Gorc.

28 grudnia 2020 r. ukazał się 
projekt rozporządzenia w spra-

wie tych wyborów. Z opubliko-
wanego dokumentu wynikało, że 
głosowanie miało się odbyć w 7 
marca 2021 r., ale już 19 stycznia 
2021 r. opublikowany został pro-
jekt rozporządzenia zmieniające-
go wcześniejsze rozporządzenie 
w sprawie przedterminowych 
wyborów burmistrza Boguszo-
wa-Gorc, na mocy którego ter-
min wyborów został przesunięty 
z 7 marca na 11 kwietnia 2021 r. 
Zmiana terminu wyborów po-
dyktowana była sytuacją epide-
miczną. Choć ogłoszone ostatnio 
przez rząd ograniczenia, wywo-
łane dużym wzrostem zakażeń 
koronawirusem, mają obowią-
zywać do 9 kwietnia 2021 r. to 
jednak wybory  - właśnie z powo-
du szalejącej pandemii – znów 
zostaną przełożone. Tym razem, 
według projektu rozporządzenia, 
opublikowanego przez Rządowe 
Centrum Legislacji, przedtermi-
nowe wybory w Boguszowie – 
Gorcach mają się odbyć 9 maja 
2021 r.

(RED)

Wybory w Boguszowie - 
Gorcach 9 maja?

Zakończyła się moder-
nizacja kolejnego zabytko-
wego dworca kolejowego 
na Dolnym Śląsku. Od dziś 
mieszkańcom miasta i pasa-
żerom korzystającym ze sta-
cji Boguszów-Gorce Zachód 
służy estetyczny, wygodny i 
w pełni dostosowany do po-
trzeb wszystkich użytkowni-
ków obiekt. 

Dzięki zakończonej przez 
PKP S.A. modernizacji pocho-
dzący z XIX wieku budynek 
dworcowy zyskał nowe obli-
cze. Renowacji została pod-
dana ceglana, wzbogacona o 
płaszczyzny tynkowane elewa-
cja dworca, a stolarka okienna 
i drzwiowa wymieniona została 
na nową, wykonaną na wzór 
historycznej. Dzięki specjali-
stycznym badaniom udało się 
ustalić i odtworzyć dawną ko-
lorystykę tynków, drzwi, okien 
oraz elementów dachu. Koń-
cowym efektem jest ciekawe 
połączenie czerwonej ceramiki  
zieloną stolarką, kremowymi 
tynkami oraz jasną, piaskową 
spoiną.

– Zmodernizowany dwo-
rzec kolejowy Boguszów-Gorce 
Zachód to kolejna inwestycja 
PKP SA na Dolnym Śląsku. Wie-
rzę, że przebudowany, komfor-
towy i proekologiczny budy-

Stacja w Gorcach jak nowa

nek stanie ważnym punktem 
na mapie miasta i ułatwi pasa-
żerom podróżowanie koleją. 
Wszystko to dzięki Programowi 
Inwestycji Dworcowych, w ra-
mach którego polski rząd prze-
znaczy do 2023 r. prawie 2 mld 
zł na modernizację blisko 200 
dworców – powiedział wice-
minister infrastruktury Andrzej 
Bittel.

Dużą metamorfozę prze-
szło także wnętrze obiektu. 
Do dyspozycji pasażerów są: 
hol dworca pełniący funkcję 

ogrzewanej i klimatyzowanej 
poczekalni, ogólnodostępne 
toalety (w tym dla osób z nie-
pełnosprawnościami) oraz po-
mieszczenie dla podróżujących 
z małymi dziećmi, wyposażone 
m.in. w przewijak. W budynku 
dworca znalazły się także po-
mieszczenia techniczne, prze-
znaczone m.in. na potrzeby 
sterowania ruchem pociągów 
wraz z nastawnią oraz lokale na 
wynajem, w których może być 
prowadzona działalność han-
dlowo-usługowa. 

Podobnie jak w przypadku 
modernizacji innych zabytko-
wych dworców dbałość o histo-
ryczne piękno udało się połączyć 
z nowoczesnością, dzięki czemu 
w budynku zapewniona jest wy-
soka jakość obsługi wszystkich 
pasażerów, niezależnie od ich 
stanu zdrowia, kondycji �zycznej 
itp. Dzięki eliminacji barier archi-
tektonicznych, takich jak progi i 
zbyt wąskie przejścia oraz wy-
konaniu ścieżek prowadzących 
dla osób niewidomych i niedo-
widzących oraz tablic multisen-
sorycznych z planem dworca i 
odpowiedniego oznakowania 
budynek jest w pełni dostępny 
także dla osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się, 
wśród których są podróżni o róż-
nych rodzajach i stopniach nie-
pełnosprawności, osoby star-
sze, pasażerowie z dziećmi czy 
z dużymi bagażami. Na dworcu 
znalazły się również elektronicz-
ne tablice przyjazdów i odjaz-
dów pociągów. Przebudowany 
dworzec został wyposażony 
także w nowoczesne systemy 
bezpieczeństwa, m.in. kontroli 
dostępu, włamania i napadu, 
telewizję przemysłową oraz 
sterowania pracą różnego ro-
dzaju instalacji (BMS). Dzięki 
zastosowaniu stolarki okiennej i 
drzwiowej o niskiej przenikalno-
ści ciepła oraz budowie kotłowni 
gazowej zmodernizowany dwo-
rzec jest także bardziej ekolo-
giczny.

W ramach zrealizowanej 
inwestycji zmieniło się także 
najbliższe otoczenie dworca. 
Zamontowano elementy ma-
łej architektury (ławki, kosze), 
wykonano nowe miejsca par-
kingowe (w jedno dla osób z 
niepełnosprawnościami) oraz 
zbudowano wiatę na rowery 
wyposażoną w stojaki.

Wartość inwestycji to około 
9,9 mln zł brutto, a jej realizacja 
jest współ�nansowana z fun-
duszy Unii Europejskiej, w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

(MS, fot. PKP)
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Zdrowych, pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,

wielu radości,
a także odpoczynku
w rodzinnym gronie

życzą

Roman Głód
Burmistrz Głuszycy

oraz

Grzegorz Milczarek
Przewodniczący Rady Miejskiej

R E K L AMA

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych 

sk³adamy serdeczne ¿yczenia, 

abyœmy wszyscy ten wyj¹tkowy czas 

prze¿yli przede wszystkim w zdrowiu. 

Niech  Zmartwychwstanie Pana 

wype³ni nas wszystkich nadziej¹, spokojem, 

wytrwa³oœci¹ i wiar¹ w lepsze jutro. 

Oby te wyj¹tkowe chwile, które nios¹ odrodzenie, 

nape³ni³y nas otuch¹ i pokojem, 

da³y si³ê w pokonywaniu trudnoœci 

i pozwoli³y z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ. 

Adam Hausman
Wójt Gminy Walim

z pracownikami 
Urzêdu Gminy Walim

Zuzanna Bodurka
Przewodnicz¹ca 

Rady Gminy Walim
z radnymi

W Czarnym Borze roz-
strzygnięty został konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielka-
nocną. Atrakcyjne nagrody 
powędrowały do laureatów.

- Cieszę się, że udało się - z 
zachowaniem zasad sanitar-
nych - przeprowadzić pal-
mową rywalizację. W Gminie 
Czarny Bór łączymy tradycję 
z nowoczesnością. Gratuluję 
wszystkim uczestnikom zaan-
gażowania w wykonanie tak 
misternych dzieł – powiedział 
podczas rozstrzygnięcia wójt 
gminy Adam Górecki.

Laureatami konkursu zostali: 
kategoria indywidualna - I miej-
sce Anna Łękawska, II miejsce 
Irena i Mieczysław Rusnarczyk, 
III miejsce Julia Bieniasiewicz; 
kategoria instytucje - I miejsce 
Stowarzyszenie Atrakcyjni, II 
miejsce Sołectwo Czarny Bór, 
III miejsce Sołectwo Jaczków, 
wyróżnienie - Zakład Lecznic-
twa Odwykowego w Czarnym 
Borze; kategoria dzieci szkol-
ne - I miejsce �lia w Witkowie 
Gminnego Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego, II miejsce kla-
sa III a ze Szkoły Podstawowej 
w Czarnym Borze, III miejsce 
Przedszkole w Czarnym Borze, 
wyróżnienie dzieci ze świetlicy.

Prace podlegały ocenie ko-
misji konkursowej w składzie: 

Czarnoborskie palmy

Anna Dziewit - dyrektor Gmin-
nego Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Czarnym Borze, 
Dorota Skibska - Zastępca 
Wójta Gminy Czarny Bór, Anna 
Kożuch - przedstawicielka pa-
ra�i. Organizacja konkursu 
odbyła się przy współpracy: 

ks. Ryszard Pita - proboszcza 
Para�a NSPJ w Czarnym Borze, 
Biblioteki +Centrum Kultury w 
Czarnym Borze, Gminnego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Czarnym Borze oraz Urzędu 
Gminy w Czarnym Borze.

(RED, UG)

Eko-palmy 
w Mieroszowie
Mieroszowskie Centrum 
Kultury rozstrzygnęło 
konkurs na Eko Palmę 
Wielkanocną. - Wszyst-
kie palmy zostały staran-
nie wykonane, przy użyciu 
różnorodnych materiałów. 
Wykazaliście się kreatywno-
ścią i pomysłowością! Bra-
wo! – mówi Igor Ho�man, 
dyrektor Mieroszowskiego 
Centrum Kultury. Wyróżnie-
nia w konkursie otrzymali: 
Nicola Chrom, Mateusz Ko-
walski, Kacper Stasak, Kac-
per Wereszczyński, Konrad 
Wereszczyński.

(RED)

Nocna tułaczka 
w maju
- Niestety, sytuacja epi-
demiczna zmusiła nas do 
podjęcia przykrej decy-
zji. Mieroszowska Nocna 
Tułaczka Górska została 
przełożona. Tym razem 
czekamy na was z niecierpli-
wością 22.05.2021 r. o godz. 
22.00. Mamy nadzieję, że do 
trzech razy sztuka – podkre-
ślają organizatorzy.

(RED)

W Szkole Podstawowej 
Integracyjnej w Cierniach zo-
stała otwarta innowacyjna, 
nowoczesna, pierwsza w Świe-
bodzicach sala sensoryczna.

Nowa, bardzo kolorowa, 
wyposażona w profesjonal-
ny sprzęt, przyjazna dla oka 
przestrzeń umożliwi dzieciom 
udział w niezwykle ważnych 
zajęciach, integracji sensorycz-
nej, kompleksowej i bezpiecz-
nej metodzie terapeutycznej. 
Jest to szczególnie potrzebne 
dzieciom z różnego rodzaju 
dysfunkcjami i schorzeniami. 
Uczniowie będą korzystać z 
wyposażenia, dzięki, któremu 
na nowo będą poznawać świat, 
wzmocnią zdolność do rozu-
mienia i porządkowania bodź-
ców i informacji dostarczanych 
z otoczenia i z własnego ciała 
przez zmysły. W sali znajduje 

się wiele przedmiotów i ele-
mentów: magiczny dywan, wi-
tryna świetlna, ściana wodna, 
trampolina, domek sensorycz-
ny, stół podświetlany, projek-
tor przestrzenny, światłowody, 
kostka podświetlana oraz tunel 
nieskończoności.

Całkowity koszt realizacji 
tego działania wyniósł 30 000 
zł i został s�nansowany z bu-
dżetu Gminy Świebodzice. 
Sala ta jest jednym atutów tej 
szkoły, ale warte podkreśle-
nia są także dodatkowe prace 
remontowe, które placówka 
zrealizowała w ostatnim czasie. 
M.in. odnowiona i doposażo-
na została sala do rewalidacji, 
oddział przedszkolny, gabinet 
logopedy i pedagoga, a także 
wymienione zostało oświetle-
nie na sali gimnastycznej.

(WPK)

Nowa sala sensoryczna
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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

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

R E K L AMA

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, 

nadziei i miłości
życzą

Leszek Orpel
Burmistrz JedIiny – Zdroju

z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju

Maja Drapich
Przewodnicząca 

Rady Miasta 
Jedliny-Zdroju z radnymi

24 marca Włodzimierz 
Ciołek, były piłkarz repre-
zentacji Polski i Górnika Wał-
brzych, obchodził 65 urodzi-
ny.

Legendarny pomocnik 
Górnika urodził się 24 marca 
1956 r. w Wałbrzychu. Był wy-
chowankiem klubu z dzielnicy 
Nowe Miasto, z którym w 1975 
roku wywalczył tytuł mistrza 
Polski juniorów, a rok później 
awans na zaplecze ekstraklasy. 
W 1978 roku został piłkarzem 
Stali Mielec, z którą dwukrot-
nie wywalczył trzecie miejsce 
w ówczesnej I lidze (1978/79 i 
1981/82), a od sezonu 1983/84 
ponownie został piłkarzem 
Górnika, z którym występował 
w najwyższej klasie rozgryw-
kowej do sezonu 1985/86. W 
sezonie 1983/84 był królem 
strzelców I ligi, a karierę piłkar-
ska zakończył w szwajcarskim 
FC Grenchen, w którym wystę-
pował w latach 1986-1990.

W pierwszej reprezentacja 
Polski zadebiutował 11 paździer-
nika 1978 r. w Bukareszcie w to-
warzyskim meczu z Rumunią, 

przegranym 0:1, a pierwszego 
gola w narodowych barwach 
zdobył 12 października 1980 r. 
w Buenos Aires w przegranym 
1:2 towarzyskim meczu z Argen-
tyną. Wystąpił w mistrzostwach 
świata w Hiszpanii w 1982 r. i 
strzelił gola w wygranym 5:1 me-
czu z Peru. Ostatni raz z orłem na 
piersi zagrał 4 września 1985 r. w 
Brnnie, gdzie był kapitanem re-
prezentacji Polski w przegranym 
1:3 towarzyskim meczu z Cze-
chosłowacją. W sumie w biało 
– czerwonych barwach rozegrał 
29 meczów, w których strzelił 4 
gole.

Po zakończeniu kariery pił-
karskiej został trenerem i sku-
pia się głównie na szkoleniu 
młodzieży. Jest także człon-
kiem zespołu Orły Górskiego, 
która zrzesza byłych reprezen-
tantów Polski i uczestniczy w 
spotkaniach towarzyskich.

O urodzinach kolegi z repre-
zentacji Polski pamiętał między 
innymi Zbigniew Boniek – Pre-
zes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.

(RAD)

Urodziny króla strzelców

Wyjątkowe przedsięwzię-
cie Jerzego Mazura (lokal-
nego przedsiębiorcy, fun-
datora Muzeum Górnictwa 
i Sportów Motorowych oraz 
znanego polskiego kierowcy 
wyścigowego i rajdowego) 
może sprawić, że Wałbrzych 
zwiększy rozgłos w świecie 
sportów motorowych. Już 1 
maja 2021 roku w muzeum 
odsłonięty zostanie pomnik 
wybitnego kierowcy wy-
ścigowego Ayrtona Senny. 
Każdy może przyczynić się 
do s�nansowania inwesty-
cji i rozwoju miejsca, biorąc 
udział w zbiórce na portalu 
Zbieram.pl.

Wbrew pozorom Ayrton 
Senna i Wałbrzych mają ze 
sobą sporo wspólnego.

- Nasza rzeźba będzie naj-
bardziej wyjątkowa spośród 
wszystkich pomników Senny na 
świecie, podobnie jak wyjątko-
wym człowiekiem był Ayrton - 
mówi Jerzy Mazur, który poznał 
Sennę w 1986 roku podczas 
Grand Prix F1 na Hungaroring 
(gdzie odbywał się też wyścig 
serii Formuły Easter, w którym 
startował pan Jerzy). - Tego wy-
bitnego kierowcy i człowieka 
nie sposób zapomnieć, należy 
szanować i wskazać jako przy-
kład, jakim należy być. Senna 

W Wałbrzychu powstaje pomnik Ayrtona Senny

to wzór do naśladowania nie 
tylko za sprawą kilkuset milio-
nów dolarów, które przekazał w 
zasadzie anonimowo na pomoc 
ubogim, a przede wszystkim 
tym najbardziej potrzebującym, 
tj. dzieciom. Środki te zostały 
przeznaczone przez założoną 
wraz z siostrą Ayrtona, Senna 
Foundation, na polepszenie 
warunków życia podopiecz-
nych, poprawę opieki medycz-
nej i wyedukowanie kilkunastu 
milionów dzieci w Ameryce 

Południowej. Mam od dwóch 
lat przekonanie i nadzieję, że 
podobne efekty społeczne 
przyniesie nasze wałbrzyskie 
przedsięwzięcie, w które wkła-
dam całe swoje serce - dodaje 
Jerzy Mazur.

Dobry przykład
A.Sennę i Muzeum Górnic-

twa i Sportów Motorowych 
łączy właśnie coś jeszcze - za-
angażowanie na rzecz eduka-
cji. - Niech to wszystko służy 

pokoleniom, niesie dodatkowe 
przesłanie, a przy okazji cieszy 
oko. Nagrodą za moją dotych-
czasową pracę na rzecz tego 
miejsca jest dla mnie widok go-
ści z całego świata oraz rodzin z 
małymi dziećmi, które spędzają 
tu całe godziny. Teren muzeum 
to dawna kopalnia, nasze dzie-
dzictwo od 500 lat. Powinno 
ono trwać dla nas i dla przy-
szłych pokoleń, by uczyć nas 
tego jak dobrze żyć - podkreśla 
Jerzy Mazur. 

Wspólny cel
Zbiórce organizowanej na 

portalu Zbieram.pl kibicuje 
Michał Maurycy Mazur, wnuk 
pana Jerzego.

- Mimo tylu “światowych” 
doświadczeń mój dziadek 
pozostał i pozostaje przede 
wszystkim sobą. Stworzył i roz-
budował muzeum ze swoich 
prywatnych środków. Poświę-
cił kilkadziesiąt lat pracy na 
remont budynków wpisanych 
w rejestr zabytków - podkreśla 
Michał Maurycy Mazur.

Pan Jerzy jest lokalnym 
pracodawcą, którego pasją są 
zarówno sporty motorowe, jak 
i mała ojczyzna. Zaczynał i koń-
czył 26-letnią karierę w trud-
nych czasach, jednak nie żałuje 
ani chwili (“takie po prostu były 
czasy”). O swoich doświadcze-
niach chętnie opowiada zarów-
no rodzinie, jak i turystom.

- Zdarzyło się, że dziadek 
poświęcił całą noc w hotelu 
nie na sen, a naprawę zdemon-
towanego po kwali�kacjach 
uszkodzonego silnika. Dziadek 
wniósł go niepostrzeżenie w 
torbach do hotelu i rano, w 
parku maszyn, złożył w warun-
kach polowych. W połączeniu z 
ogromną motywacją do startu i 
wolą zwycięstwa pomogło mu 
to wygrać w zawodach w kla-
sie markowej F 126 i Formuły 
Easter na torze Poznań. Teraz 
to my możemy razem pomóc 
mu wygrać - zachęca wnuk 
pana Jerzego.

Inwestycja w przyszłość
Odsłonięcie pomnika odbę-

dzie się w 27. rocznicę ostat-
niego wyścigu Ayrtona Senny 
podczas Grand Prix San Mari-
no na torze Imola, czyli 1 maja 
2021 roku. Szczegółowy plan 
wydarzenia nie jest jeszcze 
dostępny, jednak z pewnością 
przyciągnie ono wzrok całego 
sportowego świata.

Dokładając cegiełkę do 
przedsięwzięcia opisanego 
przez Jerzego Mazura na stro-
nie https://zbieram.pl/pomnik-
-senny-w-walbrzychu, można 
zadbać o przyszłość Muzeum 
Górnictwa i Sportów Motoro-
wych w Wałbrzychu oraz o inne 
ciekawe przedsięwzięcia, które 
planuje Jerzy Mazur.

(BGK)

Ulica Ayrtona Senny w Wałbrzychu znajduje się w dzielnicy Rusinowa 
i prowadzi do Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych.
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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

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

SKUPUJEMY 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

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

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

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – 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  
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.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...
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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

R E K L AMA

Dom w zabudowie 
szeregowej:

 piętrowy, Biały Kamień 
- cztery pokoje, kuchnia, 

łazienka, dwa przedpokoje, 
piwnica, strych, niewielki 

ogródek przed i za domem, 
ogrzewanie gaz i węglowe. 
Sprzedaż lub zamiana na 

małe mieszkanie. Kontakt 
między godz. 16-19. 

Tel.609 876 597

USŁUGI

(2) Usługi budowlane: malo-
wanie, tynkowanie, panele, 
płytkowanie, łazienki itp. Tel. 
666 201 604 

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

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

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

PRACA

(1) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163 

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(11) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu radosnych chwil w gronie najbliższych.

Niech wiosenne słońce przyniesie chwile zapomnienia
oraz siłę do realizacji wszystkich zamierzonych celów.

Bądźcie zdrowi, pełni nadziei i optymizmu.

Wesołego Alleluja!
Mirosław Lech

Wójt Gminy Stare Bogaczowice
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Aneta Rajca
Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice

wraz z Radnymi
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