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K R E D Y T Y
GOTÓWKOWE do 200 000 zł na dowolny cel

KONSOLIDACYJNE spłata kredytów bankowych 
       i pozabankowych

P O Ż Y C Z K I
BANKOWE, POZABANKOWE

NOWA OFERTA do 40 000 zł
na oświadczenie bez dokumentów dochodowych

Ofery dla pracujących, emerytów, rencistów 
oraz fi rm - również ze stratą

Honorujemy zasiłki socjalne oraz dochód 500+

ZAPRASZAMY 
Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1, w godz od 900 do 1600

tel 609-304-552  500-321-070

R E K L AMA

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

MotoCentrum
Mechanika pojazdowa:
 m.in. wymiana klocków hamulcowych, 
 rozrządu, sprzęgła
 remonty silników i zawieszenia
     Serwis klimatyzacji
     Wulkanizacja
     Dynamiczna wymian olejów 
     w automatycznych skrzyniach biegów
     Komputerowa diagnostyka silnika

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

w soboty w godz. 8.00 – 14.00

ul. Lubelska 3 w Wałbrzychu (dawny Polmozbyt)

dojazd od ul. Mazowieckiej (wjazd w lewo za komendą policji)

tel. 609 899 811

R E K L AMA

W związku z prowadzony-
mi robotami budowlanymi 
na linii kolejowej 285, na od-
cinku Świdnica Kraszowice- 
Jedlina Zdrój oraz Świdnica 
– Wrocław, kierowcy muszą 
liczyć się z problemami na 
przejazdach kolejowych.

Na drodze krajowej nr 35, 
na przejeździe kolejowym mię-
dzy Pszennem a Marcinowi-
cami, trwa remont przejazdu 
kolejowego na odcinku linii nr 
285 Świdnica – Wrocław. Ruch 
odbywa się wahadłowo i jest 
sterowany sygnalizacja świetl-
ną.

Wykonawcy prac informują 
także o planowanym zamknię-
ciu przejazdów kolejowych w 
Bystrzycy Dolnej oraz Burkato-
wie.

- W okresie od 23 maja do 
18 czerwca kierowcy i użyt-
kownicy dróg muszą liczyć się 

z utrudnieniami i wyznaczony-
mi objazdami. Przejazd kolejo-
wy w km 61+891 - przejazd w 
Bystrzycy Dolnej w ciągu drogi 
gminnej nr 112509D (przy bo-
isku w kierunku drogi powia-
towej) – zamknięty od 23 do 
26 maja 2021 r. Przejazd kole-
jowy w km 63+494 - przejazd 
w Burkatowie w ciągu drogi 
gminnej nr 11807D (przy świe-
tlicy wiejskiej) - zamknięty w 
dniach od 27 maja do 2 czerw-
ca 2021 r. Przejazd kolejowy w 
km 64+542 - przejazd w Burka-
towie w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej (przy Olejarni) 
- zamknięty w dniach od 7 do 
18 czerwca 2021 r. – wylicza 
utrudnienia Janusz Waligóra, 
Rzecznik Prasowy Urzędu Gmi-
ny Świdnica.

Ze wstępnych informacji 
wynika, że pierwsze pociągi 
pasażerskie z Wrocławia przez 

Utrudnienia na przejazdach kolejowych

Sobótkę do Świdnicy pojadą 
pod koniec 2021 r. Do dyspozy-
cji pasażerów będą nowocze-
sne szynobusy, które 10 razy 
będą kursowały w każdą stro-
nę. Natomiast ruch pociągów 
na odcinku Świdnica – Jedlina-
-Zdrój ma zostać wznowiony 

dopiero pod koniec 2022 r. Po-
wodem opóźnień w realizacji 
odbudowy tej linii kolejowej są 
ekspertyzy stanu technicznego 
116 zabytkowych obiektów in-
żynieryjnych znajdujących się 
na tej trasie.

(RED)
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USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42
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Kiedy kończyłam przygoto-
wanie tego tekstu, otrzymali-
śmy pilne informacje z Brukseli 
dotyczące Krajowego Planu 
Odbudowy. I potwierdzają one 
słuszność obaw Koalicji Oby-
watelskiej dotyczących Krajo-
wego Funduszu Odbudowy. 
Otóż Komisja Europejska w 
swych wnioskach wskazuje, że 
zgłosi uwagi do zasad moni-
toringu oraz kontroli wydawa-
nia środków. Oczekuje przede 
wszystkim tego, że Polska wpi-
sze do Krajowego Planu Odbu-
dowy mocniejsze mechanizmy 
zapobiegające politycznemu 
rozdawnictwu pieniędzy unij-
nych. Koalicja Obywatelska 
słusznie zażądała jasnych i 
transparentnych zasad oraz re-
guł wdrażania i podziału Fun-
duszu Odbudowy, który byłby 
w Polsce realizowany jako Kra-
jowy Plan Odbudowy. Zasady 
powinny być oparte na czytel-
nych kryteriach i systemowych 
reformach, zgodnie z wyma-
ganiami Komisji Europejskiej. 
Przypomnę, że warunki te KO 
przedstawiła już w marcu pod-
czas debat w Sejmie i Senacie.

Wszystkie te działania miały 
szansę wymusić już wtedy, na 
PiS, zasady sprawiedliwego po-

działu tych środków. Ta szansa 
została - niestety - zmarnowa-
na przez część opozycji, która 
wyłamała się z porozumienia z 
innymi partiami opozycyjnymi, 
a przede wszystkim z samorzą-
dowcami. Musimy pamiętać, 
że te warunki były absolutnie 
niezbędne, by środki wydatko-
wane z Krajowego Programu 
Odbudowy były wydawane w 
sposób przejrzysty, uczciwy, 
sprawiedliwy i skuteczny. Im 
bardziej opozycja byłaby zjed-
noczona i jednomyślna w tej 
sprawie, tym większej szansy 
wszyscy upatrywaliśmy w spra-
wiedliwym podziale środków.

Niestety, niektórzy z polity-
ków wybrali spotkania za za-
mkniętymi drzwiami i zostali 
uśpieni wizją ułudy ich wpływu 
na cokolwiek. Jedynym miej-
scem, w którym powinna od-
bywać się dyskusja o Krajowym 
Planie Odbudowy była sala 
plenarna Sejmu lub Senatu.

Musimy być świadomi, że 
od tego jak zostaną rozdys-
ponowane te środki zależy 
przyszłość nasza i Polski oraz 
jej rozwój przez kolejne lata. 
Nie można tak po prostu dać 
PiS-owi wolnej ręki, bo wiemy 
jak wcześniej dzielił pieniądze 

Minieuroland 
Kłodzko zapra-
sza w niedzielę 
30 maja 2021 do 
udziału w całod-
niowej zabawie 
„Psim Tropem”. 
Główną atrakcją 
wydarzenia bę-
dzie wyjątkowy 
pokaz psich sztu-
czek, w wykona-
niu Aleksa Bory-
sewicza, �nalisty 
p o p u l a r n e g o 
show „Mam Ta-
lent” i jego pię-
ciu niezwykłych 
psów. W czasie 
występów spo-
śród dziecięcej 
widowni zostaną 
wyłonieni ochot-
nicy, którzy we-
zmą w nich czynny udział i 
pod okiem specjalistów wcie-
lą się w psich trenerów.

 - Goście będą mieli oka-
zję zapisać swojego pupila 
do konkursu psiej piękności, 
otrzymają bezpłatne porady 
dotyczące zachowania psów, 
a podczas zabawnych warsz-
tatów manualnych dowiedzą 
się ,,Jak zrobić psa w balona?”. 
Dzieciaki ruszą w świat „Psim 
Tropem” dzięki grze tereno-
wej, a rodzice zrelaksują się 
w otoczeniu pięknego ogro-
du. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie przede wszystkim 
dobra zabawa, połączona 
ze zdobywaniem wiedzy na 

Psim Tropem w Parku 
Miniatur Minieuroland 
w Kłodzku

temat zwierząt domowych. 
Uczestnicy dowiedzą się jak 
ważną rolę odgrywa obecność 
zwierzęcia w naszym życiu 
oraz nauczą podstawowych 
zachowań dotyczących kon-
taktu z nim. Zróbcie prezent 
swoim dzieciom i przeżyjcie 
niezapomnianą przygodę w 
Parku Miniatur Minieuroland 
w Kłodzku. „Psim Tropem”, 
czyli Dzień Dziecka 2021 z Mi-
nieurolandem już w niedzielę 
30 maja. Start o godzinie 9:00. 
Do zobaczenia! – zaprasza Ali-
cja Szczepańska, dyrektor ds. 
marketingu Park Miniatur Mi-
nieuroland w Kłodzku.

(AS)

Echa naszych publikacji

Krajowy Plan Odbudowy - fakty i mity

budżetowe. Przypomnę, że 
Wałbrzych, Świdnica i wszyst-
kie gminy z naszych powiatów 
otrzymały �nansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych tylko przed wybora-
mi prezydenckimi. Zrobiono to 
świadomie, bo wtedy PiS-owi 
potrzebne były głosy wszyst-

kich obywateli. Po wyborach 
już nie potrzebowali wsparcia 
i stąd ani Wałbrzych, ani Świd-
nica i kilka ościennych gmin 
nie otrzymało już ani złotówki 
z budżetu państwa (czyli na-
szych wspólnych pieniędzy). 
Nie może być tak, że rząd w 
swojej łasce bądź niełasce 
„dzieli” pieniądze między swo-
ich politycznych wybrańców, 
myślących podobnie lub mają-
cych legitymacje partyjne PiS.

W przyjętej przez Sejm usta-
wie upoważniającej do raty�ka-
cji decyzji o zasobach własnych 
nie ma żadnych gwarancji, że 
unijne pieniądze będą wydat-
kowane przez samorządy. W 
Senacie zostanie nadrobio-
ne to, co rząd stracił, forsując 
szybki i niekorzystny dla Pol-
ski tryb raty�kacji. Zadaniem 
Senatu będzie tak zmody�ko-
wać ustawę raty�kacyjną, aby 
spróbować stworzyć tam kilka 
zabezpieczeń, które spowodu-
ją, że unijne pieniądze dostaną 
Polacy, każda gmina, powiat i 
województwo, a nie jedynie fa-
woryci partii rządzącej.

Głosowanie w Senacie już 
27 maja.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Senator RP
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Mieszkańcy Wałbrzycha, 
którzy zaszczepili się przynaj-
mniej pierwszą dawką prze-
ciwko COVID-19, będą mogli 
skorzystać ze zniżek podczas 
korzystania z obiektów spor-
towych, rekreacyjnych i kul-
turalnych w mieście.

- Na wszystkich miesz-
kańców Wałbrzycha, którzy 
zaszczepili się przynajmniej 
pierwszą dawką przeciwko CO-
VID-19, czekają specjalne bo-
nusy – mówi Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha. - Za 
bilety do miejskich instytucji 
osoby zaszczepione zapłacą 
aż 50% taniej. Tym sposobem 
za zwiedzanie Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia zapłaci-
my 15 zł, a godzina na siłowni 
w największym kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym w 
Sudetach Aqua Zdrój - będzie 
kosztowała jedynie 7 zł. Akcja 
ma na celu zachęcenie jak naj-
większej liczby mieszkańców 
Wałbrzycha do zaszczepienia 
się przeciwko COVID-19. Tylko 
dzięki szczepieniom możemy 
wrócić do normalności sprzed 
pandemii – podkreśla prezy-
dent miasta.

Zniżki dla zaszczepionych 
mieszkańców miasta będą tak-
że w Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury, Muzeum Porcelany, zamku 

Konradów zyskał nowe miejsce spotkań. Zakończyła się realizacja 
projektu „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym 
powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności 
Konradowa”. Projekt został zrealizowany ze środków Wałbrzyskiego 
Budżetu Partycypacyjnego. Inwestycja to nie tylko urządzenia do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu, ale również chodnik, mała architektura 
i oświetlenie. Koszt całej inwestycji wyniósł 197 992,19 zł brutto.

(ES)

Miejsce dla aktywnych Zaszczep się i zgarniaj bonusy
Książ i palmiarni oraz 
Teatrze Lalki i Aktora. 
Podstawą udzielenia 
ulgi będzie okaza-
nie potwierdzenia 
przyjęcia szczepionki 
przeciwko koronawi-
rusowi oraz dowodu 
osobistego wydane-
go przez Prezydenta 
Wałbrzycha.

To kolejna inicja-
tywa władz Wałbrzy-
cha, której celem 
jest zwiększenie licz-
by osób szczepią-
cych się przeciwko 
k o r o n a w i r u s o w i . 
29 kwietnia 2021 r. 
Rada Miejska Wał-
brzycha, przy 3 
głosach sprzeciwu, 
podjęła uchwałę 
o obowiązkowych 
szczepieniach prze-
ciwko COVID-19. 
Zgodność tego do-
kumentu z obowią-
zującym prawem 
jest teraz analizowana przez 
służby prawne Wojewody 
Dolnośląskiego. Prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej 
jest także jednym z sygnata-
riuszy listów, będących stano-
wiskiem pięciu samorządow-
ców w sprawie wprowadzenia 

obowiązkowych szczepień 
przeciwko COVID-19. Listy te 
wysłane zostały do Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego oraz 
do Ministra Zdrowia Adama 
Niedzielskiego. Listy podpisane 
zostały przez: Romana Szełe-
meja - Prezydenta Wałbrzycha, 

Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta 
Poznania, Jacka Karnowskiego - 
Prezydenta Sopotu, Elżbietę Po-
lak - Marszałek Województwa 
Lubuskiego oraz Mieczysława 
Struka - Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego.

(RED)

W Centrum Wałbrzycha, w obiektach dawnego 
Polmozbytu przy ul. Lubelskiej 3, rozpoczęło dzia-
łalność MotoCentrum. – Zapraszamy właścicieli sa-
mochodów, którym oferujemy kompleksowe usługi 
serwisowe – mówi właściciel MotoCentrum.

MotoCentrum zagospodarowało obiekty dawnego 
Polmozbytu. Dlaczego wybór padł na to miejsce?
- Szanujemy tradycję oraz przyzwyczajenia klientów. Poza 
tym to doskonała lokalizacja w centrum miasta. Mamy 
tu świetne warunki do sprawnej i kompleksowej obsługi 
pojazdów naszych klientów.

Jakie usługi oferuje MotoCentrum?
- Przede wszystkim kompleksowa mechanika pojazdowa. 
U nas można m.in. dokonać wymiany klocków hamulco-
wych, rozrządu, sprzęgła. Oferujemy także dużo poważ-
niejsze naprawy, jak na przykład remonty silników, czy 
zawieszenia.

Ale obsługa samochodu to także szereg innych czyn-
ności serwisowych…
- Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawiają przed nami 
nasi klienci, bo mamy wieloletnie doświadczenie. Dokła-
damy wszelkich starań, by nasze usługi były komplekso-
we i na najwyższym poziomie. Dlatego nasi klienci mogą 

skorzystać, poza wyżej wymienionymi usługami także z 
wulkanizacji, z serwisu klimatyzacji, komputerowej dia-
gnostyki silnika, czy z dynamicznej wymiany olejów w 
automatycznych skrzyniach biegów.

W dawnym Polmozbycie można było także wykonać 
obowiązkowe, okresowe badanie stanu techniczne-
go pojazdu. Czy MotoCentrum będzie oferowało tak-
że tę usługę?
- Jak wspomniałem wcześniej: chcemy zapewnić naszym 
klientom komfort obsługi w jednym miejscu, dlatego 
przygotowujemy się do uzyskania uprawnień podstawo-
wej stacji kontroli pojazdów. Jest to proces czasochłonny, 
ale jesteśmy w trakcie przygotowań do uruchomienia tej 
usługi.

Budowa obwodnicy Wałbrzycha nie sprawia kłopo-
tów z dotarciem na ul. Lubelską, gdzie ma siedzibę 
MotoCetrum?
- Bez problemów można do nas dojechać. Wystarczy wje-
chać w ulicę Mazowiecką przy Komendzie Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu, a potem  - za centrum handlowym – skrę-
cić lewo, by dojachać do naszej siedziby. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, a w soboty w 
godz. 8.00 – 14.00. Zapraszamy także do kontaktu telefo-
nicznego pod numerem telefonu 609 899 811.

MotoCentrum na ul. Lubelskiej 3, 
czyli nowe życie w Polmozbycie
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Willa Alfa zaprasza
Długi weekend 
czerwcowy

BOŻE CIAŁO 2021
2.06 – 6.06.2021 r.

ze śniadaniem I 439 zł  zamiast 699 zł

ze śniadaniem
i obiadokolacją I 529 zł  zamiast 799 zł

WAKACJE 2021
26.07 – 5.08.2021 r.

ze śniadaniem I 999 zł  zamiast 1299 zł

ze śniadaniem i obiadokolacją 
I 1299 zł  zamiast 1699 zł 

2 – 09.09.2021 r. I 22 – 29.09.2021 r.

ze śniadaniem I 699 zł  zamiast 899 zł 

ze śniadaniem i obiadokolacją
I 769 zł zamiast 999 zł

R E K L AMA

Długie miesiące pandemii, 
które zdemolowały nam dotych-
czasowy porządek to także czas 
pojawienia się wielu nowych 
zabobonów. Kojarzone dotąd 
z ciemnotą i zacofaniem mają 
się bardzo dobrze w czasach 
postnowoczesnych. Zabobony 
rozumiane jako bezpodstawna, 
uparcie żywiona i niewrażliwa 
na jakąkolwiek argumentację 
wiara w istnienie związku przy-
czynowo - skutkowego między 
zdarzeniami na świecie.

Ujawnionym ostatnio za-
bobonem jest wiara w magiczną 
moc prawa. To zabobon, które-
mu uległa część tzw. sanitary-
stów, czyli zwolennicy obowiąz-
kowych szczepień przeciwko 
Covid.

Wałbrzyscy radni miejscy pod-
jęli w 29 kwietnia 2021 r. uchwałę 
w sprawie wprowadzenia obo-
wiązku szczepień przeciwko 
COVID-19 przez mieszkańców 
Wałbrzycha oraz inne osoby wy-
konujące pracę na terenie tego 
miasta. Od kilkunastu dni wokół 
tego (nie)aktu toczy się burza, 
bo nie ma wątpliwości, że organ 
uchwałodawczy gminy nie może 
w takich sytuacjach wchodzić w 
buty parlamentu, który ustawą 
wprowadza obowiązek szcze-
pień i ministra zdrowia, który 
określa katalog chorób, na które 
szczepienie jest obligatoryjne. 
Na temat przekroczenia swoich 
kompetencji przez radnych po-
wiedziano i napisano już bardzo 
dużo. Ale radni „prezydenccy” idą 

Wałbrzyski Ośrodek Kul-
tury przeszedł pierwszy etap 
w konkursie „Piast wspiera 
region”. - Do konkursu zgło-
szone zostało Kino Open Air. 
Jak będzie w tym roku wy-
glądało kino plenerowe, za-
leży w dużej mierze od Was 
– mówi Jarosław Buzarewicz, 
dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.

- 10 wałbrzyskich dzielnic: 
Śródmieście, Biały Kamień, Ru-
sinowa, Podgórze, Sobięcin, 
Nowe Miasto, Gaj, Stary Zdrój, 
Podzamcze, Piaskowa Góra 
oraz 10 miejscowości: Walim, 
Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, 
Mieroszów, Stare Bogaczo-
wice, Czarny Bór, Głuszyca, 
Świebodzice, Boguszów-Gor-
ce. Łącznie 20 projekcji w ra-
mach projektu Kino Open Air. 
Chcesz byśmy zagrali w twojej 
dzielnicy czy miejscowości? 
Wejdź tutaj i oddaj swój głos: 
https://piastwspieraregion.pl/
glosow.../132/kino-open-air... 

Od 1 czerwca Gmina 
Mieroszów s�nansuje dwa 
dodatkowe weekendowe 
kursy autobusów linii 12 
Wałbrzych - Rybnica Leśna.

- Dzięki współpracy z Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu, kursy są 
skorelowane z rozkładem jazdy 
pociągów Koli Dolnośląskich 

Zabobony w czasach covidowych
Piotr 
Sosiński

w zaparte. Jeden z nich na Twit-
terze, zachwycając się sznurem 
aut czekających na iniekcje w 
punkcie Drive-Thru, napisał: „Ani 
majówka, ani deszcz nie prze-
szkadza, tym, którzy się szczepią. 
Duże brawa dla medyków. Bry-
tyjski lekarz Jenner w 1796 r. wy-
myślił szczepionkę i odtąd świat 
skutecznie zwalcza wszelkie 
choroby i epidemie. Uchwała RM 
w sprawie szczepień to jedyna 
droga do zakończenia epidemii 
COVID-19”. Radny tym samym 
uwierzył w zabobon, że przepisy 
prawne mają moc zwalczenia 
chińskiego wirusa, a obowiązek 
szczepień wprowadzony przez 
nieuprawiony organ doprowa-
dzi do szybkiego powrotu do 
normalności. Dobrze, że w tym 
tygodniu władze Wałbrzycha 
naprawiają błąd i zamiast obligu 
wprowadzają system zachęt do 
szczepień, jednocześnie popula-
ryzując ofertę miejskich instytucji 
kultury.

Kolejny zabobon, tym razem 
wyznawany nie przez sanitary-
stów ale przez ich niektórych 
oponentów, to przekonanie, że 
za pandemią, masowymi szcze-
pieniami itd. stoją „określone 
siły”, wiadome czynniki, wielcy 
tego świata itd. Zwolennicy teorii 
spiskowych mają to do siebie, że 
znają odpowiedzi na pytania o 
sprawczość procesów, rozpozna-
ją liderów spisków i ich intencje. 
Ludzie ci zwykle kwestionują sens 
szczepień jako takich, tworząc 
grono tzw. negacjonistów. Gło-
szony przez nich pogląd o tym, 
że światem rządzą spiski, które 
oni zdemaskowali, jest typowym 
zabobonem, bo wprawdzie świa-
tem od zawsze rządzą mniej lub 
bardziej jawne mniejszości, ale 
tajne spiski mają to do siebie, że 
są tajne i raczej byłoby dziwne, 

że wiedza o nich znajdowała się 
na portalach internetowych. Kie-
dy o polskie środowisko nega-
cjonistów pytał mnie niedawno 
Andrew Higgins z „The New York 
Times” zwróciłem uwagę, że wylę-
garnią tego typu poglądów, teorii 
i wizji jest właśnie Ameryka. Przez 
internet dotarły także do nas.

Warto podkreślić, że aktyw-
ność zwolenników zabobonu 
tajnych spisków działa - niestety 
- na niekorzyść tych ludzi, którzy 
po prostu szczepień się boją, 
mają wątpliwości, nie ufają im. 
I np. nie lubią wielkich koncer-
nów farmaceutycznych, których 
przychody często porównywać 
można do budżetów państw. 
Świetnie ten stan rzeczy opisał 
popularny publicysta: „ludzie 
mają jednak pełne prawo sta-
wiać pytania i zbywanie ich wyż-
szościowym odwoływaniem się 
do „nauki” bez wyjaśniania cze-
gokolwiek lub wprost nazywa-
nie foliarzami i szurami niczego 
nie zmieni, a przeciwnie – może 
sytuację jeszcze pogorszyć.”

Kiedy za kilka miesięcy wyj-
dziemy z okresu pandemii, a 
„czasy covidowe” staną się prze-
szłością, warto abyśmy wycią-
gnęli z nich lekcję, że zabobony 
wyznawane przez różne strony 
sporów są szkodliwe i należy je 
odrzucać.

Od redakcji: autor jest dok-
torem nauk prawnych, był za-
stępcą prezydenta Wałbrzycha i 
radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

Chcesz oglądać? Zagłosuj!

12 do Andrzejówki

Przykładowy kurs sobotni:
poranek: 
8:17 Koleje Dolnośląskie przyjazd z Wrocławia na dworzec Wałbrzych Centrum
8:27 odjazd autobusu linii nr 12 ze stacji Wałbrzych Centrum do Andrzejówki
9:01 przyjazd autobusu linii nr 12 do Andrzejówki
wieczór:
 18:07 odjazd autobusu linii nr 12 z Andrzejówki
18:38 przyjazd na dworzec Wałbrzych Centrum 
18:48 Koleje Dolnośląskie odjazd do Wrocławia.

S.A., a godziny zostały dostoso-
wane do przyjazdów i odjazdów 
pociągów z Wrocławia. W ten 
sposób wychodzimy na przeciw 
oczekiwaniom turystów odwie-
dzających Schronisko PTTK An-
drzejówka i jego okolice, którzy 
nie chcą podróżować samocho-
dem oraz w trosce o ochronę 
naszej pięknej przyrody i ograni-
czenie spalin – mówi Andrzej Li-
piński, burmistrz Mmieroszowa.

Szczegóły rozkładu jazdy 
zostaną podane na stronie ht-
tps://zdkium.walbrzych.pl.

(RED)

Głosowanie trwa do 23 maja, 
a każdy może oddać jeden 
głos dziennie. Aby projekt się 
zakwali�kował, musi uzyskać 
min. 200 głosów, a o zwycię-

stwie zadecyduje liczba, ale też 
uczciwość zdobytych głosów. 
Do dzieła! – dodaje Jarosław 
Buzarewicz.

(JR)
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Prawo do dobrowolne-
go poddania się karze przez 
podejrzanego w postępowa-
niu przygotowawczym, jest 
jednym z praw przysługują-
cych sprawcy przestępstwa. 
Dobrowolnie poddać się ka-
rze można również w toku 
postępowania sądowego. 
Po wniesieniu aktu oskarże-
nia do sądu, ten dokonuje 
wstępnej kontroli doku-
mentów, a następnie kieruje 
sprawę na rozprawę.

Mówiąc w wielkim skrócie, 
rozprawa rozpoczyna się od 
odczytania aktu oskarżenia 
przez oskarżyciela, a następ-
nie, w pierwszej kolejności, sąd 
otwiera przewód sądowy, co 
oznacza rozpoczęcie postępo-
wania dowodowego. Pierwsze 
dowody, które sąd przeprowa-
dza, są to dowody z wyjaśnień 
oskarżonego lub oskarżonych. 
Chęć dobrowolnego poddania 
się karze należy sądowi zasy-
gnalizować. Dokonuje się tego 
składając odpowiedni wnio-
sek, na piśmie lub też ustnie do 
protokołu rozprawy. Wniosek 
taki może złożyć oskarżony lub 
jego obrońca. Jeżeli wniosek 
złożył obrońca to jego treść 
oskarżony musi jednoznacz-
nie potwierdzić osobiście lub 
pisemnie wskazując, że treść 

wniosku jest mu znana, rozu-
mie jego treść i w pełni akcep-
tuje.

Złożony wniosek powinien 
zawierać szczegółowe okre-
ślenie kary, którą proponuje 
dla siebie oskarżony. Dotyczy 
to zarówno kary głównej jak i 
środków karnych. Do środków 
karny należy np. zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicz-
nych.  Sąd, co do zasady, nie 
może korygować złożonego 
wniosku, może natomiast we-
zwać do uzupełnienia go wska-
zując, jakie jeszcze elementy 
- zadaniem sądu - wniosek po-
winien zawierać. Co więcej, sąd 
może uzależnić pozytywne roz-
poznanie wniosku od uwzględ-
nienia wskazanych zmian. Je-
żeli oskarżony ma problem ze 
sformułowaniem wniosku lub 
jego konkretyzacją, ma prawo 
wystąpić o udzielenie pomocy 
prawnej przez wyznaczonego 
przez sąd adwokata z urzędu. 
Sąd może wyznaczyć oskarżo-
nemu obrońcę z urzędu, celem 
prawidłowego sformułowania 
lub uzupełnienia wniosku o 
dobrowolne podanie się karze, 
bez względu na jego sytuację 
materialną.

O ile sytuacja materialna 
oskarżonego może nie uzasad-
niać przyznania mu pomocy 

prawnej z urzędu w toku całe-
go postępowania sądowego, o 
tyle nie stoi to na przeszkodzie 
uznaniu, że do tej konkretnej 
czynności procesowej (zło-
żenia wniosku o dobrowolne 
poddanie się karze) pomoc 
taka może zostać przez sąd 
przyznana.

Składając wniosek należy 
uważać na ograniczony termin, 
do którego wniosek można 
skutecznie złożyć. Możliwość 
złożenia wniosku istnieje jedy-
nie do czasu zakończenia skła-
dania pierwszych wyjaśnień 
przez oskarżonego. W sytuacji, 
gdy jest kilku współoskarżo-
nych, to skutecznie można zło-
żyć wniosek do czasu zakoń-
czenia składania pierwszych 
wyjaśnień przez ostatniego ze 
współoskarżonych.

Dodatkowo możliwość zło-
żenia takiego wniosku ogra-
niczona jest zagrożeniem 
przewidzianym dla danego 
przestępstwa. Zbrodnie, ina-
czej niż gdy wniosek składany 
jest w postępowaniu przygo-
towawczym, nie są całkowicie 
wyłączone z tej możliwości. 
Wyłączone są jednak zbrodnie, 
co do których ustawowo prze-
widziano zagrożenie karą 25 
lat pozbawienia wolności lub 
karą dożywocia.

Obecność oskarżo-
nego na rozprawie nie 
jest wymagana. Jeżeli 
nie stawi się na roz-
prawę to sąd przepro-
wadzi dowód z jego 
wyjaśnień, złożonych 
w toku postępowania 
przygotowawczego, 
poprzez ich odczytanie. 
Tak samo sąd postą-
pi, jeżeli na rozprawę 
oskarżony wprawdzie 
się stawi, ale skorzysta 
z przysługującego mu 
prawa i odmówi skła-
dania wyjaśnień.

Co ważne, wniosek 
złożony na rozprawie 
może zostać pozytyw-
nie rozpoznany nawet 
w sytuacji, gdy nie 
uwzględniono wcze-
śniejszego wniosku o 
dobrowolne poddanie 
się karze, złożonego 
w toku postępowania 
przygotowawczego.

Czy do złożenia wniosku 
o dobrowolne poddanie się 
karze, wymagana jest zgoda 
prokuratora lub pokrzywdzo-
nego?

Zgoda prokuratora i po-
krzywdzonego nie jest ko-
nieczna. Mogą oni jednak 
sprzeciwić się pozytywnemu 

Prawo w pigułce: dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu sądowym
większym wymiarze 
lub zakaz prowadze-
nia pojazdów mecha-
nicznych na dłuższy 
okres. Pokrzywdzone-
mu najczęściej chodzi 
o naprawienie szkody 
(jej wysokość) oraz o 
termin jej naprawienia. 
Zaakceptowanie pro-
pozycji pokrzywdzo-
nego często powoduje 
zmianę jego stanowi-
ska i przychylenie się 
do złożonego wniosku.

Należy zdawać so-
bie sprawę, że szybkie 
negocjacje z pokrzyw-
dzonym przed salą roz-
praw nie zawsze przy-
noszą pozytywny efekt. 
Jeżeli jednak widać 
możliwość porozumie-
nia się z pokrzywdzo-
nym co do elementów 
wyroku, którymi on 
jest zainteresowany, to 

można złożyć również wniosek 
o przekazanie sprawy przez sąd 
- w tym zakresie - do mediacji. 
Profesjonalny mediator może 
pomoc w osiągnięciu porozu-
mienia i tym samym szybkim 
zakończeniu sprawy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

rozpoznaniu wniosku. Zarów-
no prokurator jak i pokrzyw-
dzony, zgłaszając sprzeciw 
do złożonego wniosku, mogą 
wskazać mody�kacje wnio-
sku, których zaakceptowanie 
przez oskarżonego zmieni ich 
stanowisko w sprawie. Mogą 
np. wskazać, że zaakceptują 
karę pozbawienia wolności w 

Wiosna oraz łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa sprawiają, że 
coraz chętniej wracamy do ulubionych aktywności na świeżym powietrzu i planujemy 
wyjazdy weekendowe oraz urlopowe. – Warto zabezpieczyć siebie i swoje dzieci przed 
konsekwencjami wypadków, które mogą się przydarzyć każdemu – przypominają spec-
jaliści od ubezpieczeń z firmy IQ Ubezpieczenia.

- Z każdym dniem robi się coraz cieplej. Dzieci wracają do szkół, na boiska oraz na za-
jęcia pozalekcyjne. Uprawiają sporty zespołowe, jak np. siatkówka, koszykówka, piłka nożna 
oraz indywidualne, jak kolarstwo, lekką atletykę, sztuki walki oraz bawią się np. w skate-
parkach. Niedługo wyjadą także na wakacje i wtedy będą mogły się wyszaleć po okresie 
zamknięcia. Warto pamiętać, że najczęstsze zdarzenia u dzieci i młodzieży to złamania. 
Statystyki pokazują, że to właśnie złamania kończyn stanowią około 90 procent wszystkich 
zdarzeń z udziałem dzieci – podkreślają specjaliści od ubezpieczeń z firmy IQ Ubezpiec-
zenia.

Wielu z takich zdarzeń nie sposób zapobiec. Można jednak się od nich ubezpieczyć.
- W naszej ofercie mamy super ubezpieczenie właśnie od złamań, gdzie za 1 procent 

uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci od 500 zł aż do 1000 zł. Co ważne: składka 
roczna to od 70 zł do około 150 zł na rok! Jest to ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 
25 roku życia. Warto dokupić takie ubezpieczenie do ubezpieczenia szkolnego, w którym 
przeważnie sumy ubezpieczenia są bardzo niskie. Mamy także odpowiednie ubezpieczenia 
dla osób dorosłych. Zapraszamy do naszych biur na pyszną kawę i po naprawdę dobre 
ubezpieczenia. Oczywiście można także ubezpieczyć dziecko lub siebie zdalnie: dzwoniąc 
pod wybrany numer telefonu jednego z naszych biur lub za pośrednictwem strony polisap-
rzezinternet.pl – dodają przedstawiciele IQ Ubezpieczenia.

Bądź aktywny i bezpieczny

Specjaliści IQ Ubezpieczenia zapraszają do biur:
Wałbrzych - ul. Główna 5 (Piaskowa Góra - obok apteki Gemini), tel. 530 846 846
Świebodzice – ul. Jeleniogórska 2 (naprzeciwko sklepu firmowego Śnieżka), 
tel. 535 140 150
Boguszów-Gorce – ul. Jagiełły 5, tel. 535 717 717
Świdnica - ul. J. Dąbrowskiego 17-19 (Osiedle Młodych), tel. 666 184 888.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, 

gm. Stare Bogaczowice wraz ze strategiczną 

oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice 

uchwały Nr XX/190/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położo-

nego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. 

Uchwała dostępna jest na stronie BIP pod adresem: 

http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumen-

ty/2160. Zainteresowani mogą składać wnioski do 

w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na 

piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, 

ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice w termi-

nie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wnio-

sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 

1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 

r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do strate-

gicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

w/w miejscowego planu. Z niezbędną dokumentacją 

powstałą w związku z przystąpieniem do sporządze-

nia planu miejscowego można zapoznać się w siedzi-

bie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. Wnioski i uwa-

gi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko do miejscowego planu można składać w 

formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl do Wójta Gminy 

Stare Bogaczowice.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy.

R E K L AMA

22 maja o godzinie 14.00 
na parkingu naprzeciw Stada 
Ogierów Książ rozpocznie się 
akcja SprzątnijMy Park Ksią-
żański. Wydarzenie organi-
zowane jest przez stowarzy-
szenie Czysty Wałbrzych pod 
patronatem przez Burmi-
strza Świebodzic Pawła Ozgę 
oraz Prezydenta Wałbrzycha 
Romana Szełemeja.

- Zapraszam 22 maja o go-
dzinie 14.00 na parking naprze-
ciwko Stada Ogierów Książ, 
który jest miejscem organiza-
cyjnym, a zarazem darmowym 
parkingiem dla uczestników i 
partnerów akcji – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic. 
- Chętnych do uczestnictwa 
mieszkańców Świebodzic i 
Wałbrzycha (z dzielnicy Po-
dzamcze) dowiozą busy jedne-
go z partnerów akcji. Będą one 
oczekiwały na wolontariuszy i 
odjadą o godz. 13.50 z parkingu 
Biedronki przy ul. Wałbrzyskiej 
w Świebodzicach oraz z pętli 
autobusowej na al. Podwale 
naprzeciw ul. Blankowej na 
wałbrzyskim Podzamczu. Akcja 
rozpocznie się od omówienia 
spraw organizacyjnych, regu-
laminu, zasad epidemicznych i 
podziału na grupy. Będzie tak-
że możliwość napełnienia wła-
snych pojemników wodą (bi-
donów, butelek) zapewnioną 

przez Wałbrzyskie Wodociągi. 
Bardzo prosimy o nie kupowa-
nie wody w plastikowych opa-
kowaniach, a wykorzystanie 
bidonów lub pustych butelek. 
Każdy uczestnik zostanie wy-
posażony w rękawice i worki, 
które będą do pobrania także 
w trakcie sprzątania u opieku-
na grupy.

Zaplanowanych jest 14 
grup, które będą prowadzone 
przez opiekunów/przewodni-
ków po wyznaczonych trasach 
Parku Książańskiego. Trasy te 
są różnej trudności i długości 
od 3 do 6 kilometrów. Wolon-
tariusze będą mogli wybrać 
trasę. Część tras rozpoczyna się 
w miejscu spotkania organiza-
cyjnego, a do części startu tras 
wolontariuszy dowiozą busy. 
Podczas sprzątania na trasach 
opiekunowie rozdadzą uczest-
nikom opaski na rękę, które 
uprawniają do bezpłatnego 
parkingu, poczęstunku, upo-
minków i udziału w zabawach 
organizowanych przez partne-
rów akcji.

- Worki z zebranymi śmie-
ciami pozostawiamy w wyzna-
czonych miejscach, o których 
poinformuje opiekun grupy 
lub gdy wystąpi taka potrzeba 
w miejscu dostępnym dla po-
jazdów (quadów) przy wiedzy 
opiekuna. Po posprzątaniu tra-

13 maja, przez kilka go-
dzin policyjny negocjator z 
Wrocławia usiłował odwieść 
31-letniego mieszkańca Bo-
guszowa – Gorc od samobój-
czego skoku na tory kolejo-
we. Desperat rzucił się z rury 
ciepłowniczej nad trakcją, 
ale od razu została mu udzie-
lona pomoc i w przytomnym 
stanie tra�ł do szpitala w 
Wałbrzychu. Linia kolejo-
wa Jelenia - Góra  - Wrocław 
Główny była zablokowana 
między godziną 6.00 a 13.45.

- W Gorcach nad torami de-
sperat chce się rzucić z rury cie-
płowniczej. Od godziny 6.00, 
gdy jechałem do pracy, ruch 
pociągów był wstrzymany, a 
negocjacje trwają – zaalarmo-
wał redakcję Tygodnika DB 
2010 jeden z Czytelników z Bo-
guszowa-Gorc, który przesłał 
nam zdjęcie z miejsca zdarze-
nia.

Do zdarzenia doszło w 
okolicach pętli autobusowej 
w dzielnicy Gorce.- Około go-
dziny 6.00 otrzymaliśmy zgło-
szenie o mężczyźnie, który 
stoi na rurze ciepłowniczej, 
biegnącej na wysokości około 
5-7 metrów nad torami oraz 
nad trakcją elektryczną, z za-
mieram skoku – potwierdziła 

SprzątnijMy Park Książański
sy wolontariuszy zapraszamy 
do am�teatru pod Książem. 
Część grup do tego miejsca doj-
dzie, a część zakończy sprząta-
nie w miejscu, z którego odbio-
rą uczestników busy i dowiozą 
do am�teatru. Organizatorzy i 
partnerzy będą chcieli podzię-
kować wszystkim uczestnikom 
za wkład włożony w posprząta-
nie Parku Książańskiego i rezer-
watów. Na terenie am�teatru 
będzie czekać poczęstunek w 
postaci grillowanej kiełbaski i 
nie tylko, przygotowany przez 
restaurację Maria i słodycze 
przekazane przez �rmę ZPC 
Śnieżka S.A.. Zaplanowane są 
także gry i zabawy organizo-

Harmonogram akcji SprzątnijMy Park Książański         22 maja 2021 r.
13.50 - odjazd busów dla uczestników akcji z parkingu Biedronki w Świebodzicach 
(ul. Wałbrzyska) oraz z pętli autobusowej na Podzamczu (al. Podwale naprzeciw ul. 
Blankowej).
14.00 - rozpoczęcie akcji na parkingu naprzeciw Stada Ogierów Książ gdzie zaplanowa-
ne jest miejsce organizacyjne i darmowy parking dla uczestników i partnerów akcji.
Uzupełnienie pojemników wielorazowych (bidonów i butelek) wodą.
Sprawy organizacyjne, regulamin, zasady epidemiczne itp.
Podziałem na grupy przypisane do konkretnych tras.
Pobranie worków i rękawic.
Wyjście grup na trasy lub odjazd busem na miejsce startu dla tras oddalonych.
Turystyczne sprzątanie szlaków, ścieżek i dróg leśnych w Parku Książańskim.
Pobranie od opiekunów grup opasek uczestnictwa w akcji.
Dotarcie do Am�teatru pod Zamkiem Książ lub do miejsca odjazdu busa, który przy-
wiezie uczestników do Am�teatru.
Poczęstunek dla uczestników akcji, ognisko, gry i zabawy oraz loteria z nagrodami.
Ok godz. 19.00 planowany koniec (zależy od trasy).

wane przez OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o., Wody Polskie i �rmę 
Eneris oraz loteria z upominka-
mi – dodaje Paweł Ozga.

(WPK)

31-latek rzucił się na tory

Tygodnikowi DB 2010 aspirant 
sztabowa Agnieszka Głowac-
ka-Kijek z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. – Natych-

miast na miejsce zdarzenia zo-
stał wysłany patrol policji oraz 
zostały powiadomione służby 
kolei oraz pogotowie ratunko-
we, straż pożarna i straż miej-

ska. Wstrzymany został ruch 
pociągów i na miejsce przybył 
także negocjator z Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu. Około godziny 13.00 
mężczyzna skoczył na tory, a 
zabezpieczający miejsce stra-
żacy nie zdołali przechwycić 
go na poduszkę pneumatycz-
ną. Będący na miejscu zespół 
ratownictwa medycznego na-
tychmiast udzielił mu pierwszej 
pomocy i w stanie stabilnym 
31-letni mieszkaniec powiatu 
wałbrzyskiego został przewie-
ziony do szpitala w Wałbrzy-
chu, gdzie stwierdzono u niego 
urazy kończyn i przeprowadzo-
no szczegółowe badania. Ruch 
pociągów został przywrócony 
ok. godziny 13.45.

Według nieo�cjalnych in-
formacji, powodem desperac-
kiego czynu mieszkańca Bogu-
szowa - Gorc mógł być zawód 
miłosny. - Widywałam go czę-
sto i ostatnimi czasy dziwnie 
się zachowywał. Przez pewien 
czas nie było go w Gorcach, 
ale wrócił na Wielkanoc. Miał 
problemy rodzinne i prawdo-
podobnie to wszystko go tak 
bardzo przytłoczyło – powie-
działa nam jedna z mieszkanek 
dzielnicy Gorce.

(RED, fot. użyczone)
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Gospodarka komunalna
 Zinwentaryzowanie i unormowanie gospodarki mieszkaniowej np. pustostany
 Udostępnienie gruntów pod budownictwo
 Remonty lokali mieszkaniowych i infrastruktury przy mieszkaniach:

 Koniec z przenośnymi toaletami obok budynków
 Odzyskiwanie i zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. „Browar”

Społeczeństwo
 Aktywizacja seniorów - stworzenie miejsc spotkań, organizacja zajęć
 Wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 Ścisła współpraca z Wałbrzyskimi jednostkami służby zdrowia - punktami szczepień COVID-19
 Powołanie rady społecznej przy burmistrzu i radzie miasta w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
 Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Transport
 Obwodnica BOGUSZOWA
 Obwodnica GORC
 Uruchomienie komunikacji lokalnej np. Stary Lesieniec – Boguszów, Kuźnice - Boguszów, Gorce – Kuźnice

Przedsiębiorczość
 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału
 Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców pod patronatem burmistrza i rady miasta

Sport i Rekreacja
 Rozbudowa i użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności Dzikowca, stadionów sportowych
 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – wsparcie klubów i organizacji
 Promocja miasta poprzez sport – organizacja imprez sportowych, np. Sudecka 100
 Wsparcie dla klubów sportowych z Boguszowa - Gorc

R E K L AMA

Dzięki do�nansowaniu 
pozyskanemu z programu 
Senior +, w Boguszowie-Gor-
cach zostanie utworzony 
klub seniora.

- Gmina Boguszów-Gor-
ce stale podejmuje działania, 
które mają na celu tworzenie 
odpowiednich warunków dla 
aktywności jej mieszkańców. 
Tym razem podjęte działania 
skierowane zostały do senio-
rów. W ramach programu Se-
nior + pozyskaliśmy 200 tys. 
zł do�nansowania na utwo-
rzenie w naszej gminie klubu 
seniora. Powstanie on przy 
ul. Krakowskiej i ma być miej-
scem spotkań oraz organizacji 
warsztatów dla grupy dwu-

nastu seniorów w wieku 60+. 
Pomieszczenia zostaną wyre-
montowane, zmodernizowane 
i wyposażone. Do dyspozycji 
seniorów będzie oddana sala 
spotkań, w której będą mo-
gli uczestniczyć w różnego 
rodzaju zajęciach pod okiem 
wykwali�kowanej kadry, aneks 
kuchenny, sanitariaty i szatnia. 
Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem prace remontowe 
oraz wyposażenie obiektu za-
kończą się w czwartym kwartale 
tego roku. Otwarcie klubu se-
niora zostało zaplanowane na 
styczeń 2022 r. – mówi pełniący 
funkcję burmistrza Biguszowa – 
Gorc Krzysztof Kumorek.

(JCF)

Seniorzy będą mieli klub

Gmina Boguszów-Gorce 
została laureatem konkursu 
Samorząd Pro Familia w ka-
tegorii gmina miejska do 20 
tys. mieszkańców.

Do konkursu zgłosiło się 
236 gmin, dzieląc się swoimi 
osiągnięciami i rozwiązania-
mi realizowanymi w ramach 
lokalnej polityki prorodzinnej. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń, 
do drugiego etapu konkursu 
zostało zakwali�kowanych po 
10 samorządów z najwyższą 
liczbą punktów w każdej z pię-
ciu kategorii (pod względem 
wielkości gminy). W ankiecie 
samorządy udzielały odpowie-

dzi na pytania dotyczące m.in. 
nakładów budżetowych na po-
litykę rodzinną, korzystania z 
rządowych programów skiero-
wanych do rodzin, czy przyzna-
wanych we własnym zakresie 
uprawnień i stypendiów. W ko-
lejnym etapie analizowane były 
również osiągnięcia w realizacji 
długofalowej strategii działań w 
ramach polityki prorodzinnej. 
Na podstawie sumy punktów 
z pierwszego i drugiego etapu 
kapituła konkursu zarekomen-
dowała po 3 samorządy w każ-
dej kategorii. W trzecim, a za-
razem ostatnim etapie Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej - w 

porozumieniu z Pełnomocni-
kiem Rządu do Spraw Polityki 
Demogra�cznej - wybrał po 1 
samorządzie w każdej kategorii, 
które otrzymają tytuł Samorząd 
PRO FAMILIA 2021.

13.05.2021 r. na konferencji 
V4+ Coalition Pro Familia, któ-
ra odbyła się w Warszawie, peł-
niący funkcję burmistrza Bogu-
szowa-Gorc Krzysztof Kumorek 
odebrał z rąk Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawiec-
kiego statuetkę, a następnie 
czek o wartości 50 tys. złotych 
sponsorowany przez partnera 
konkursu, Fundację Orlen.

(JCB)

Gmina przyjazna rodzinieRozpoczynają 
budowę
- Spotykamy się w miej-
scu, w którym za kilkana-
ście miesięcy powstanie 
wspaniały obiekt. Realiza-
cja inwestycji to niełatwy i 
wymagający proces. Już w 
najbliższym czasie rozpocz-
ną się prace budowlane. 
Otrzymałem zapewnienie 
od wykonawcy, że zostaną 
one przeprowadzone zgod-
nie z harmonogramem – 
mówił Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór. Władze 
Gminy Czarny Bór dokonały 
symbolicznego przekazania 
placu budowy Robertowi 
Chwalanie – właścicielowi 
�rmy Usługi Remontowo-
-Budowlane z siedzibą w 
Bolkowie, która wykonana 
inwestycje. Wartość tej in-
westycji wyniesie ponad 
5,2 mln zł. Gmina uzyskała 
na ten cel do�nansowanie z 
dwóch źródeł: dotację z Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej z Programu „Ma-
luch+” w kwocie 1,815 mln 
zł oraz środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie 2,5 mln zł.

(JJ)
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Zarząd Związku Miast 
Polskich, na posiedzeniu 
18 maja 2021 r., przyjął w 
poczet członków Głuszycę. 
Wcześniej wolę przystąpie-
nia do stowarzyszenia wyra-
zili Radni Rady Miejskiej w 
Głuszycy.

Związek Miast Polskich to 
najstarsza polska organizacja 

samorządowa o tradycji sięga-
jącej czasów II Rzeczpospolitej. 
Posiada bogate tradycje mię-
dzywojenne. W latach 1917-
1939 Związek aktywnie działał 
na polu lobbingu legislacyj-
nego, promocji gospodarczej 
i kulturalnej miast. Po drugiej 
wojnie światowej działalność 
Związku Miast Polskich zosta-

ła uniemożliwiona. W styczniu 
1991 r. w Poznaniu, statutowej 
siedzibie związku, odbył się 
jego kongres restytucyjny.

Związek Miast Polskich jest 
największą tego typu orga-
nizacją w Polsce, skupiającą 
ponad 300 miast, w których 
mieszka ponad 72% miejskiej 
ludności kraju. ZMP jest stowa-

rzyszeniem miast, mającym na 
celu promocję idei samorządu 
terytorialnego, umożliwienie 
wymiany doświadczeń oraz 
wsparcie eksperckie i meryto-
ryczne.

Związek Miast Polskich 
skutecznie wspiera polskie 
miasta w działaniach na rzecz 
rozwoju społecznego i gospo-

Głuszyca w Związku Miast Polskich
darczego oraz upowszechnia 
dobre praktyki nowoczesnego 
i innowacyjnego zarządzania 
samorządowymi wspólnotami 
mieszkańców. Współpracuje z 
wieloma podmiotami publicz-
nymi i prywatnymi. Prowadzi 
lobbing legislacyjny dzięki 
udziałowi przedstawicieli ZMP 
w pracach Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego, komisji sejmowych 
i senackich oraz różnych opi-
niotwórczych instytucji. Inicju-
je wspólne działania przeciwko 
niekorzystnym dla miast roz-
wiązaniom prawnym i opra-
cowuje własne projekty zmian 
ustaw.

(MC)

Gmina Czarny Bór po raz 
pierwszy wzięła udział w 
ogólnopolskim Rankingu 
Perły Samorządu, organizo-
wanym przez Dziennik Gaze-
tę Prawną. I od razu odniosła 
sukces.

Udział w zestawieniu pole-
gał na wypełnieniu obszernej 
ankiety dotyczącej m.in. in-
frastruktury, budżetu, spraw 
społecznych, zagadnień zwią-
zanych z ochroną środowiska, 
podejmowanych inicjatyw 
oraz współpracy z instytucjami 
i innymi samorządami. 12 maja 
2021 r. odbyła się 9. edycja 
Gali Rankingu. Ze względu na 
pandemię została ona przepro-
wadzona on line, a miastem 
- gospodarzem była Gdynia. 
Gmina Czarny Bór w Rankingu 
Perły Samorządu zajęła wyso-

kie 3 miejsce w kategorii Gmin 
wiejskich do 5 tysięcy miesz-
kańców. Wyróżnienie w kate-
gorii włodarzy zdobył Adam 
Górecki - Wójt Gminy Czarny 
Bór. Gmina otrzymała również 
wyróżnienie w kategorii Lide-
rzy Dobrych Praktyk w obsza-
rze środowisko za organizację 
działania proekologiczne, m.in. 
akcję „Eko-dzbanek dla miesz-
kańca”.

 - Zadebiutowaliśmy w ran-
kingu. Tym bardziej cieszymy 
się, że zostaliśmy docenie-
ni przez Kapitułę Konkursu. 
Otrzymane wyróżnienie to 
owoc pracy zespołowej. Gratu-
luję laureatom i wyróżnionym 
– komentował wyniki Adam 
Górecki, gospodarz gminy 
Czarny Bór.

(JJ)

Perłowy debiut 
Czarnego – Boru
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• Ruszają zajęcia w MCK
- Zapraszamy na zajęcia do Mie-
roszowskiego Centrum Kultury. 
Od 7 czerwca rozpoczną się zaję-
cia sekcji muzycznej, od 9 czerw-
ca sekcja rękodzieła, a od 11 
czerwca sekcja wokalna. Więcej 
informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 74 880 11 68 
– mówi Igor Ho�man, dyrektor 
Mieroszowskiego Centrum Kul-
tury.

• Odkażają obuiekty
W Gminie Mieroszów trwa ozo-
nowanie budynków użyteczno-
ści publicznej. Ozonatory pra-
cowały w Urzędzie Miejskim w 
Mieroszowie, w Urzędzie Stanu 
Cywilnego oraz Biurze Obsługi 
Klienta. Usługa do�nansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej.

• Szlak im. Pavla Hečko
- Na Bukowej Górze, wspólnie 
z Przedstawicielami Mezimesti, 
Teplic nad Metuji, Aderspachu i 
Mieroszowa, ustaliśmy przebieg 

Szlaku Turystycznego im. Pavla 
Hečko – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa. - Szlak 
rozpoczyna się w Mezimesti i 
jest to pętla o długości około 48 
km, prowadzącą przez Gminę 
Mieroszów, Aderspach, Teplice 
nad Metują do Mezimesti. Bar-
dzo dziękujemy Nadleśnictwu 
Wałbrzych za wsparcie i pomoc. 
Pavla Hečko był starostą Me-
ziměsti oraz wieloletnim samo-
rządowca Královéhradecý Kraj. 
W marcu 2021 r. przegrał walkę z 
koronawirusem.

• Znakują szczyty
Na gminnych szczytach, tak 
chętnie odwiedzanych przez 
turystów i mieszkańców Gminy 
Mieroszów, pojawiły się tablice 
informacyjne. Tabliczki wykonała 
własnoręcznie wszechstronnie 
utalentowana Barbara Bukow-
ska-Matusiewicz, na co dzień 
pracująca w Mieroszowskim Cen-
trum Kultury.

(RED)

- Festyn dla Glorii w Je-
dlinie-Zdroju odbył się 
wspaniale. W rodzinnej at-
mosferze, niestety pogoda 
nie dopisała… Padało, było 
zimno, ludzie siedzieli w do-
mach. Trochę to smutne ale 
cóż... łatwiej nie zmoknąć, 
niż pomóc dziecku. Takie 
czasy – mówi Michał Wojtu-
chów, Prezes Stowarzysze-
nia Górska Roma.

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację festynu chary-
tatywnego dla Glorii. Jest to 
sztab cudownych ludzi, któ-
rym ślemy pokłony do samej 
ziemi. Pięknie dziękujemy 
wszystkim, którzy - pomimo 
deszczu i paskudnej pogody - 
byli z nami dla tego cudowne-
go dziecka, jakim jest walczą-
ca z chorobami mała Gloria. 
Udało się nam zebrać, wraz z 
deklarowanymi przelewami, 
w gronie praktycznie wła-
snym 3000 zł. Na pewno taka 

Raport z Gminy Mieroszów Pomagają Glorii

kwota przyda się Glorii. Fe-
styn powtórzymy, bo wszyscy 
nasi znajomi deklarują chęć 
powtórki. Serdecznie dzięku-
jemy Wiesławowi Zalasowi i 
Centrum Kultury w Jedlinie 
- Zdroju za wsparcie logistycz-
ne, Krzysztofowi Kaczmarkowi 
za piękne zdjęcia uwiecznia-

jące to w sercu naszym, An-
drzejowi Sikoniowi za noclegi, 
radnej powiatu wałbrzyskiego 
Ramonie Bukowskiej za stroje, 
Pawłowi z żoną za pomoc, 
Magdalenie Frankowskiej 
za przyjazd, Janinie Wach za 
całokształt. Było to niezapo-
mniane, jednoczące wyda-

rzenie i dziękujemy jeszcze 
raz po wsze czasy wszystkim, 
ponieważ byli jego częścią. Są 
cudowni ludzie na tym świe-
cie i zyskaliśmy nową rodzinę 
w postaci wielu z Was – pod-
kreśla prezes Stowarzyszenia 
Górska Roma.

(MW, fot. K.Kaczmarek)
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- Nareszcie! Można już 
zwiedzać obiekty turystycz-
ne, nocować w hotelach i już 
w ten weekend będzie moż-
na zjeść smaczny posiłek! A 
więc, stęsknieni za naszymi 
wspaniałymi gośćmi, zapra-
szamy do Gminy Walim, po-
łożonej w Górach Sowich – 
mówi Adam Hausman, Wójt 
Gminy Walim.

Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu, na terenie Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
Akwarium w Zagórzu Śląskim, 
zorganizowało koncert zespołu 
Nō. Zespół wystąpił z autorskimi 
piosenkami w stylu indie-folk, a 
atmosfera CORT i otaczająca 
przyroda doskonale kompono-
wały się z tą muzyką. W trakcie 
koncertu odbyło się także wrę-
czenie podziękowań Michałowi 
Hadasikowi, przedstawicielowi 
Sceny Pod Regałem, za organi-
zację dwudniowego koncertu 
online, dla którego tłem był za-
mek Grodno.

Koncert w Zagórzu Śląskim 
był pierwszą imprezą zorga-
nizowaną dla publiczności po 
zniesieniu części ograniczeń 
związanych z pandemią. A do 
Gminy Walim przybywa coraz 
więcej turystów.

- To miejsce jest pełne ta-
jemnic, atrakcji turystycznych 

• Po awans do Słupska…
Koszykarze Górnika Wałbrzych 
w �nale play o� I ligi, którego 
stawką jest praw gry w eks-
traklasie, remisją z Czarnymi 
Słupsk 2:2. W minioną sobotę 
wałbrzyszanie pokonali Czar-
nych 77:74, a w niedzielę prze-
grali 52:76. Decydujące spotka-
nie zostanie rozegrane 22 maja 
o godzinie 17.00 w hali Gry�a 
w Słupsku.

…i do Piaseczna
Koszykarze MKS Basket Szczaw-
no – Zdrój zajęli drugie miejsce 
w rozegranym w Warszawie 
pół�nałowym turnieju o awans 
do II ligi i zapewnili sobie udział 
w turnieju �nałowym. W stolicy 
ekipa z uzdrowiska pokona-
ła po dogrywce Stal Stalowa 
Wola 84:76, następnie wygrała 
z Jurą Zabierzów 83:70, by w 
ostatnim spotkanie przegrać z 
Hutnikiem Warszawa 64:100. 
Turniej �nałowy, z udziałem 
MKS Basket Szczawno, MUKS 
Piaseczno, MKK Pyra Poznań i 
AZS UWM Olsztyn zostanie ro-
zegrany w dniach 28-30 maja 
w Piasecznie.

• Nocne Bieganie 
po Tartanie
Gmina Stare Bogaczowice 
może poszczycić się nowo-

czesną, oświetloną bieżnią 
tartanową. 9 maja odbyły się 
na niej zawody biegowe dla 
dzieci i dla dorosłych. Była ta 
wiosenna edycja zawodów 
„Nocne Bieganie po Tarta-
nie”. Młodsi sportowcy mogli 
spróbować swoich sił dzięki 
współpracy LKS Górnik Wał-
brzych i Gminy Stare Boga-
czowice. 
Każdy z uczestników zawo-
dów dostał pakiet startowy, 
pamiątkowy medal i dyplom. 
Kiedy zapadł zmrok, na tar-
tanie pojawili się dorośli 
biegacze i wystartowali w 
dwóch kategoriach: kobiet i 
mężczyzn. Wyłonieni zostali 
zwycięzcy, którzy otrzymali 
pamiątkowe puchary oraz 
nagrody w postaci vouche-
rów do sieci sklepów sporto-
wych. 
Eliminacje do letniej edycji 
„Nocnego Biegania po Tar-
tanie” odbędą się w dniach 
21-24 czerwca, a finał zawo-
dów będzie miał miejsce 27 
czerwca. Tego dnia na boga-
czowickim tartanie pobiegną 
też dzieci. Więcej informacji 
na temat zawodów na stro-
nie internetowej www.gcbk.
pl oraz pod numerem telefo-
nu 74-844-35-03.

(RED)

Sportowy raportWracamy do normalności

i czarownych widoków. Tu 
znajdziesz piękno matki na-
tury, tu będziesz stąpać po 
średniowiecznych zakątkach 
zamku Grodno, tu wejdziesz 
w głąb Ziemi, aby prześledzić 
nierozpoznane poniemieckie 
Sztolnie Walimskie, tu…, tu na 
pewno odpoczniesz. A atrakcji 
w Gminie Walim nie brakuje. 
Wspaniałe Góry Sowie, śre-
dniowieczny zamek, w którym 
pojawia się hologramowa Bia-
ła Dama, kompleks “Rzeczka” 

- jeden z siedmiu kompleksów 
“Riese”, wybudowanych przez 
Niemców w czasie II wojny 
światowej w Górach Sowich, 
jezioro Bystrzyckie z zapo-
rą oraz najdłuższą w Polsce, 
wiszącą kładką o konstrukcji 
wstęgowej, akwarium z fau-
ną i �orą jeziora. Zapierające 
dech w piersiach malownicze 
krajobrazy, urokliwe kościo-
ły, liczne trasy piesze i rowe-
rowe - to wszystko i wiele 
więcej oferuje Gmina Walim. 

To idealne miejsce do upra-
wiania całorocznej turystyki 
i aktywnego wypoczynku. 
Zapraszamy do odkrywania 
Gminy Walim o każdej porze 
roku! Znajdziesz tu wszystko, 
czego potrzebujesz... a bogaty 
wybór miejsc noclegowych i 
smaczna regionalna kuchnia, 
stanowią doskonałą bazę ho-
telarsko – gastronomiczną. 
Zobaczcie sami! – zachęca 
Adam Hausman.

(AM)



Czwartek, 20 maja 2021 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

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

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/zby-
ciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne 
z zabudowaniami w gminie 
Bystrzyca 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.

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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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

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

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

(2) 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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(5) 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.

Sprzedam lokal mieszkalny- wyso-

ki standard, po remoncie w spo-

kojnej części Białego Kamienia- 

okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 

Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny- 3 po-

koje w Głuszycy o pow. 76,90m2. I 

Pietro. Cena 140 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-

ny 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.

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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R E K L AMA

Parametry Pożyczki Rozwojowej:
• fi nansowanie do 1 mln zł, 
• oprocentowanie od 0,15%,
• okres spłaty do 7 lat,
• karencja w spłacie do 6 miesięcy.
• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
• minimum formalności,
• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 1 mln zł, w tym:
• do 100 tys. zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
• od 100 000,01 zł do 1 000 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw.

Więcej szczegółów temat Pożyczki Rozwojowej oraz dokumenty aplikacyjne: 
h� ps://frw.pl/pozyczka-rozwojowa-rpo-dolny-slask-2014-2020/

35 milionów na rozwój przedsiębiorstw
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje kolejne 35 
mln złotych na przedsięwzięcia rozwojowe, inwestycyjne 
oraz innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębior-
stwach z terenu Dolnego Śląska. Trwa nabór wniosków.

Do dolnośląskich przedsiębiorców trafi  ponownie 35 milio-
nów złotych wsparcia dzięki Pożyczce Rozwojowej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020.
Właściciele fi rm mają możliwość fi nansowania nawet do 
1 mln zł z oprocentowaniem od 0,15% w skali roku. Okres 
spłaty wynosi do 7 lat, natomiast karencja w spłacie do 6 
miesięcy. Celem fi nansowania są przede wszystkim przed-
sięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przed-
siębiorstwach. W szczególności inwestycje związane z wpro-
wadzeniem innowacyjnych produktów, procesów oraz usług, 
z rozwojem i rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, czy 
inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny.
– W okresie do 30 czerwca 2021 roku Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego może udzielać Pożyczki Rozwojowej do 250 tys. 
zł, jako pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ogra-
niczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 – mówi 
Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego. – Środki fi nansowe mogą zostać wydane na bieżące 
koszty fi rmy, wliczając w to wynagrodzenia bru� o pracowni-
ków ze składowymi należnymi ZUS i US. Nowością jest rów-
nież możliwość udzielenia w okresie do 30 czerwca 2021 roku 
dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań w zakresie spłat 
rat kapitałowych albo kapitałowo-odsetkowych lub dodat-
kowych wakacji kredytowych – dodaje.


