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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
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• 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

- 70-letnia mieszkanka po-
wiatu wałbrzyskiego odebrała 
telefon od oszustów. Rozmów-
ca podczas rozmowy przedsta-
wił się za członka najbliższej 
rodziny i informował, że po-
trzebuje pilnie pomocy. Twier-
dził, że spowodował wypadek 
drogowy i potrzebne są pienią-
dze, aby wyjść na wolność. Po 
pieniądze zgłosi się adwokat 
albo nieumundurowany po-

licjant i poda ustalone hasło. 
Na szczęście czujność 70-latki 
nie zawiodła. Seniorka od razu 
zakończyła rozmowę i o całym 
zdarzeniu poinformowała po-
licję – relacjonuje Agnieszka 
Głowacka-Kijek.

Warto być wyczulonym na 
tego rodzaju sytuacje, w któ-
rym nie jesteśmy pewni kto 
znajduje się po drugiej stronie 
słuchawki telefonicznej. Po-

winniśmy uwrażliwiać naszych 
krewnych, a zwłaszcza oso-
by starsze: rodziców, babcie i 
dziadków - na przeróżne me-
tody działania oszustów oraz 
wskazać, co należy zrobić, żeby 
nie stać się ich o�arą.

- Czujność i ograniczone 
zaufanie to fundament w 
kontaktach z nieznajomymi, 
dzwoniącymi pod numer na-
szego telefonu i wypytujący-

Seniorzy na celowniku oszustów
mi o nasze sprawy osobiste, 
czy finansowe. Policjanci ni-
gdy nie wykonują takich roz-
mów telefonicznych, ani nie 
żądają przekazania jakichkol-
wiek pieniędzy! Po rozmowie 
telefonicznej, której przebieg 
wyda nam się podejrzany, 
powinniśmy jak najszybciej 
poinformować o tym fakcie 
policję. Apelujemy, zwłaszcza 
do osób młodych: informujcie 
rodziców i dziadków o tym, 
że są osoby, które mogą wy-
korzystać ich życzliwość. Po-
wiedzmy im jak zachować się 
w sytuacji, kiedy ktoś zadzwo-
ni do nich z prośbą o prze-
kazanie pieniędzy. Zwróćmy 
uwagę na zagrożenie osobom 
starszym oraz samotnym – 
podkreśla funkcjonariuszka 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

(RED)

 - Kilka dni temu mieszkanka powiatu wałbrzyskiego zachowała zdrowy 
rozsądek i nie dała się oszukać. Czujność, ostrożność i ograniczone zaufanie 

w kontaktach z nieznajomymi to pewność, że nie stracimy oszczędności 
całego życia. Szybka reakcja i zgłoszenie mundurowym podejrzanych 

telefonów to większa szansa na zatrzymanie sprawców takich działań – 
mówi aspirant sztabowy Agnieszka Głowacka-Kijek z Zespołu Komunikacji 

Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.



Czwartek, 27 maja 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42
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- Co jest wyjątkowego 
w evolucJI? To, że inspira-
cję przekujesz w praktykę 
i naprawdę zmienisz swoje 
życie – mówi Kamila Skro-
bek, wspaniała osoba, która 
swoje życie odmieniła to-
talnie, dzięki odwadze, de-
terminacji i uczestnictwie 
właśnie w tym wydarzeniu. 
Dziś jest wziętym event 
managerem i spełnioną ko-
bietą. Co jest takiego w evo-
lucJI? – Uwalnia od schema-
tów, pokazuje możliwości, 
dodaje odwagi, zwłaszcza 
kobietom, które mocno sta-
wiają na swój rozwój, ale 
czasami boją się ruszyć z 
miejsca – mówi Sylwia Pe-
tryna, pomysłodawczyni 
wydarzenia.

5 i 6 czerwca 2021 roku po 
raz drugi odbędzie się Ogól-
nopolski Event Rozwojowy 
„evolucJA – daj się zainspi-
rować”. To dwudniowy cykl 
warsztatów z ekspertami, a 
także gość specjalny – Paweł 
Tkaczyk, strateg budowania 
marek i panel dyskusyjny z 
udziałem Natalii de Barbaro, 
autorki bestsellerowej książki 
„Czuła przewodniczka”.

- Podczas warsztatów 
będziemy poruszać takie 
obszary, jak mediacje, rela-
cje, komunikacja, świadome 
zarządzanie �nansami; ale 
także równowaga życiowa, 
planowanie własnej kariery, 
samoświadomość, oswajanie 
zmian – mówi Sylwia Petry-
na. - Praca w małych grupach 
warsztatowych, na własnych 
zasobach, z praktykami – to 
największa wartość tych zajęć. 
Sporo będzie także o usamo-
dzielnianiu się zawodowym 
– czyli ścieżce własnej działal-

ności gospodarczej, o której 
wiele osób marzy – lecz nie 
ma odwagi, nie ma wsparcia 
w najbliższym środowisku; nie 
ma też wiedzy o tym, co jest 
potrzebne, by własny biznes 
nie poległ tuż na starcie. W pa-
nelu dyskusyjnym porozma-
wiamy natomiast o „gorsetach 
i krawatach”, które nas bloku-
ją i nie pozwalają realizować 
marzeń. Gościem specjalnym 
tego panelu jest Natalia de 
Barbaro, której książka o od-
krywaniu własnej kobiecości 
i wychodzeniu z narzuconych 
nam przez kody kulturowe ról 
– jest obecnie chyba jedną z 
najchętniej czytanych przez 
kobiety. EvolucJA jest wyda-
rzeniem adresowanym szcze-
gólnie do pań, bo odwołuje 
się do kobiecych pierwiastków 
mocy: #uważności #samoświa-
domości #przedsiębiorczości. 
W zasadzie wszystkie kobiety 
je mają – tylko w wielu przy-
padkach nie mogą ich w sobie 
odkryć, a czasami wystarczy 
właśnie inspiracja, próbka, 
skosztowanie… I to właśnie 
dostajesz na evolucJI. Jeśli w 
Twojej głowie kłębią się takie 
pytania: Jak ruszyć z miejsca? 
Jak odkryć swój potencjał? Jak 
zaplanować swoją karierę? Co 
mi służy? Przyjdź na evolucJA 
i – wyprzedź zmiany, świado-
mie kreuj przyszłość! Szcze-
gółowy program warsztatów, 
sylwetki prelegentów, pane-
listów i gościa specjalnego, 
znajdziecie na www.evolucja.
biz. Ważne: można zarezerwo-
wać udział w jednym, wybra-
nym dniu, lub w obu – w zależ-
ności od tego, które warsztaty 
bardziej nas interesują. To ty 
decydujesz, co wybierasz.

(ABP)

Dobry przepis na życie

Mieszkańcy Wałbrzycha, 
Świebodzic i innych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
w minioną sobotę sprzątali 
Książański Park Krajobrazo-
wy. A 29 maja wolontariusze 
będą porządkowali Górę Par-
kową i Wzgórze Gedymina.

Druga akcja SprzątnijMy 
Park Książański została zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie 
Czysty Wałbrzych, a patronat 
nad nią objęli Burmistrz Świe-
bodzic Paweł Ozga oraz Prezy-
dent Wałbrzycha Roman Sze-
łemej. - Zarówno pogoda, jak i 
frekwencja tego dnia dopisały. 
W akcji uczestniczyli mieszkań-
cy Świebodzic i Wałbrzycha, 
burmistrz Paweł Ozga, zastęp-
ca Burmistrza Świebodzic To-
biasz Wysoczański, prezes ZGK 
Świebodzice Sp. z o.o. Grzegorz 
Cabanek, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury Katarzyna Woź-
niak, prezes OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o. Jarosław Pizuński, pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach oraz przedsta-
wiciele: Klubu Senior+, stowa-
rzyszenia Senior Aktywny Oby-
watel, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Świebodzi-
cach. Pojawili się również wo-
lontariusze ze Świdnicy, Chwa-

Wielkie sprzątanie

liszowa, Szczawna-Zdroju oraz 
Starych Bogaczowic. Wszyscy 
uczestnicy zostali zaopatrzeni 
w worki, rękawiczki oraz bidony 
z wodą pitną, którą zapewni-
ły WPWiK Wałbrzych. Zostało 
przygotowanych, aż czternaście 
tras do sprzątania. Każdy z wy-
posażeniem i dobrym humo-
rem ruszył z przewodnikiem na 
swój szlak. Grupa ze Świebodzic 
pod czujnym okiem przewod-
nika sprzątała trasę „Dolina 
Różaneczników”. Okazało się, 
że na tej trasie śmieci w tym 
roku było o wiele mniej niż w 
ubiegłym, jednak nadal jest ich 

sporo: opakowania foliowe, 
szklane i plastikowe butelki po 
napojach. Na zakończenie akcji 
odbył się poczęstunek oraz gry i 
zabawy sportowe, które zapew-
nił między innymi OSiR Świebo-
dzice Sp. z o.o. Natomiast licz-
na grupa pracowników ZWiK 
Świebodzice Sp. z o.o. wraz z 
rodzinami, na czele z prezesem 
spółki Arturem Torbusem, po-
sprzątali teren wokół zbiornika 
wody pitnej w Dobromierzu – 
podkreślają organizatorzy akcji 
SprzątnijMy Park Książański.

A w kolejną sobotę – 29 
maja 2021 r. – Stowarzysze-

nie Czysty Wałbrzych, wraz 
z gminami Szczawno-Zdrój i 
Wałbrzych – organizuje akcję  
sprzątania wspólnego obszaru 
dla obu miast, jakim jest Góra 
Parkowa i Wzgórze Gedymina. 
Sobotnie sprzątanie rozpocz-
nie się o godz. 10.00, a zbiórka 
uczestników odbędzie się w 
czterech miejscach: na Sło-
necznej Polanie w Szczawnie 
oraz w Wałbrzychu: na parkin-
gu przy szpitalu na Piaskowej 
Górze, na ul. Sułkowskiego 16 
i na pl. Gedymina w dzielnicy 
Stary Zdrój.

(RED)
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Zapraszamy do salonu 
Le Mirage
Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 14
Tel. 784 176 461

PEDICURE PODOLOGICZNY

Dla osób, które borykają się z:
• odciskami, modzelami, brodawkami

• chorobami stóp (grzybica, łuszczyca)

• wrastającymi, wkręcającymi, grubymi 
bądź zdeformowanymi paznokciami

• pękającymi piętami

• stopą cukrzycową lub reumatyczną

R E K L AMA

R E K L AMA

W tym roku piątek po Bo-
żym Ciele jest dla pracowni-
ków wielu urzędów dniem 
wolnym od pracy. Nieczynne 
będą wszystkie oddziały ZUS 
oraz infolinia zakładu. Do 
dyspozycji klientów pozo-
staje możliwość załatwiania 
swoich spraw online poprzez 
indywidualne konto na PUE 
ZUS.

Zgodnie z kodeksem pracy 
pracodawca – za święto przy-
padające w sobotę - a w tym 
roku 1 maja przypadał w sobo-
tę – ma obowiązek wyznaczyć 
pracownikowi jeden inny dzień 
wolny. Najczęściej pracodawca 
odgórnie ustala termin do-
datkowego dnia wolnego dla 

wszystkich pracowników w 
�rmie, często najbliżej tej daty.

– I tak właśnie jest u nas. 
W pierwszy piątek czerwca w 
całym kraju nieczynne będą 
sale obsługi klientów ZUS, jak 
i również nie będzie działało 
Centrum Obsługi Telefonicznej 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. – W tym 
dniu wszelkie formalności moż-
na będzie załatwić on-line po-
przez Platformę Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS. Natomiast 
w sprawie Bonu turystycznego 
informacje będą udzielane pod 
specjalnie utworzonym nume-
rem tel. 22 11 22 111- dodaje.

(IKM)

Ruszyły prace przygoto-
wawcze do przebudowy uli-
cy Szybowej w Boguszowie-
-Gorcach.

Dotychczasowe utrudnienia 
na ulicy Szybowej były spowo-
dowane prowadzonymi praca-
mi wyprzedzającymi przebu-
dowy sieci gazowniczej, które 
realizuje PGNiG. Obejmują one 
odcinek od skrzyżowania z uli-
cą Dworcową do skrzyżowania 
z ulicą 1 Maja. Prace mają na 
celu wymianę infrastruktury 
sieciowej i poprzedzają prze-
budowę ulicy, polegającą na 
zmianie szerokości pasa dro-
gowego, utwardzeniu zjazdów 
oraz przebudowie chodnika i 
kanalizacji. Realizacja zadania 
jest możliwa dzięki do�nanso-

4 czerwca ZUS będzie 
nieczynny

Utrudnienia na Szybowej

waniu, pozyskanemu z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, 
które pokryje połowę szacowa-
nych kosztów przebudowy.

(JCF)

JoysonQuin Automotive 
Systems Polska to producent 
kierownic i elementów deko-

racyjnych do wnętrz samocho-
dów, który działa w Wałbrzy-
chu od przeszło 20 lat. Kolejny 

projekt inwestycyjny związany 
jest z budową nowego zakła-
du, w którym produkowane 

Nowe inwestycje i miejsca 
pracy w Wałbrzychu

JoysonQuin oraz Tristone – dwie najdłużej działające �rmy 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Stre�e Ekonomicznej Invest-Park 

zdecydowały się na kolejne inwestycje w Wałbrzychu. Nowe projekty 
motoryzacyjne opiewają łącznie na 135 mln złotych.

będą wysokiej jakości detale 
ozdobne do drzwi i kokpitów. 
Produkty Joysonquin zostaną 
zamontowane w pojazdach ta-
kich marek jak BMW, Audi czy 
Mercedes.

- Nowa inwestycja to dla 
JoysonQuin - droga do dal-
szego rozwoju i stworzenia 
nowych możliwości w za-
kresie technologii, dosko-
nalenia organizacji i uzyska-
nia nowych kompetencji. 
To wielka szansa na dalszą 
obecność firmy JoysonQuin 
jako pracodawcy w lokalnym 
środowisku z poszerzonym 
portfolio produktów i zasto-
sowaniem bardzo wysokiego  
automatyzacji. JoysonQuin 
na podstawie lat doświad-
czeń, zdobytej wiedzy i pracy 
zespołowej chce zbudować 
nowoczesny, efektywny, 
przyjazny dla środowiska i 
pracowników zakład – mówi 
Jacek Kucharski, prezes za-
rządu firmy. 

Budowa zakładu rozpocz-
nie się pod koniec bieżącego 
roku, a zakończenie inwestycji 
zaplanowano na drugą połowę 
2022 roku. Docelowo w nowej 
fabryce znaleźć ma zatrudnie-
nie około 300 osób. Wartość 
projektu opiewa na 120 mln 
złotych. 

Na kolejną, już 7 inwestycję 
w Wałbrzyskiej Stre�e zdecy-
dował się także pobliski Tri-
stone Flowtech Poland. Ten 
międzynarodowy producent 
aplikacji do układów chłodze-
nia zatrudnia obecnie ponad 
1000 osób i również może 
poszczycić się 20-letnią histo-
rią działalności w Wałbrzychu. 
Nowy projekt zakłada rozbu-
dowę parku maszynowego 
poprzez doposażenie fabry-
ki w urządzenia najnowszej 
generacji. Przewody dopro-
wadzające płyny chłodnicze 
produkowane w ramach no-
wej inwestycji znajdą zastoso-
wanie w samochodach BMW 
oraz Mini Cooper – zarówno 
z napędem tradycyjnym jak i 
elektryczny oraz hybrydowym.

Na obszarze WSSE w Wał-
brzychu działa obecnie 16 
�rm, które zatrudniają ponad 
7 000 osób. W marcu tego 
roku na nową inwestycję zde-
cydowała się Faurecia, która 
zwiększy zatrudnienie o kolej-
ne 1000 osób. Z kolei w kwiet-
niu Toyota Motor Manufac-
turing Poland uruchomiła w 
Wałbrzychu produkcję elek-
trycznej przekładni do napę-
dów hybrydowych.

(JS)
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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

Oburzenie wielkie pod-
niosło się na prawicy z powo-
du takiego, że Włodzimierz 
Czarzasty śmiał w prywatnej 
rozmowie powiedzieć do wi-
cemarszałek Senatu Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej, że ją 
ponoć „odstrzeli” za to, iż łazi 
po redakcjach i język przeciw 
Lewicy strzępi. Wszyscy nagle 
zapłonęli świętym oburzeniem 
(zwłaszcza media wspierające 
PO), w tym spora grupa osób 
publicznych o�cjalnie uzna-
jących się za przedstawicieli 
Lewicy i wspólnymi siłami raz 
jeszcze pokazali Lewicę, jako 
formację składającą się z cha-
mów i prostaków, którzy o ni-
czym innym nie marzą, jak tyko 
o tym, aby z PiS-em stworzyć 
koalicję i dorwać się do władzy. 
Strasznie fałszywa to nuta.

Po pierwsze, telefoniczna 
rozmowa między Czarzastym a 
panią Morawską-Stanecką mia-
ła charakter prywatny i na świa-
tło dzienne została przez nią 
wywleczona, kiedy użaliła się 
nad swoim losem na łamach 
„Gazety Wyborczej”, którą wi-
dać uznaje za gazetę dbającą 
przede wszystkim o dobrostan 
całej polskiej lewicy. Dlatego 
więc, zamiast postawić spra-
wę na forum własnego klubu 
parlamentarnego, poszła wy-
płakać się do Adama Michnika, 
który - jak wiadomo - wielkim 

O co ten zgiełk?
Janusz
Bartkiewicz

fanem Lewicy, a zwłaszcza SLD, 
nie jest.

Z Włodzimierzem Czarza-
stym nie znam się i rozmawia-
łem z nim tylko jeden raz w ży-
ciu, i była to również rozmowa 
telefoniczna. Prosiłem go o po-
moc w organizowanym przeze 
mnie i kilku kolegów spotkaniu 
z politykami i ważnymi osoba-
mi publicznymi w sprawie ban-
dyckiej ustawy PiS (wcześniej 
PO, PSL i PiS), która pozbawiła 
mundurowych funkcjonariuszy 
III RP należnych im emerytur i 
rent za to tylko, że mieli cho-
ciażby jedynie fragmentarycz-
ny okres służby w strukturach 
Służby Bezpieczeństwa PRL. 
Funkcjonariuszy, którzy - po 
pozytywnej wery�kacji - zostali 
ponownie przyjęci do służby 
dla III RP i jej obywateli. Dlate-
go wiem, w jaki sposób W. Cza-
rzasty rozmawia przez telefon 
i to nawet z niezeznaną sobie 
osobą, o której jednak wiedział, 
że „serce ma po lewej stronie”. 
Być może ta ideowa więź po-
woduje, że w przypadku ta-
kich rozmów odrzuca wszelkie 
„burżuazyjne konwenanse”. 
Zresztą nie tylko on, na co do-
wodnie wskazują tzw. taśmy 
z tajemnie nagranymi rozmo-
wami wielu znanych polityków 
prawicy (PO, PiS, PSL), których 
rynsztokowy język aż tak nie 
oburzył nieprzychylnych Le-
wicy wszelkich prawicowych 
mediów, wśród których prym 
wodzi amerykańska stacja te-
lewizyjna TVN, a zwłaszcza 
redakcja programów publicy-
stycznych TVN24. Stacja, która 
bez przerwy zarzuca telewizji 
rządowej (właściwie to telewi-

zji pisowskiej) manipulacyjny 
charakter jej przekazu i pu-
blicystyki. No cóż, przyganiał 
kocioł garnkowi. Żadnego 
oburzenia nie wywołał język 
manifestującej przeciw rządzą-
cym przez wiele dni młodzie-
ży, a masowo wykrzykiwane i 
wyśpiewywane wulgaryzmy, 
były aż do znudzenia w tejże 
telewizji, bez tzw. wypikania, 
emitowane jako słuszny głos 
sprzeciwu. Chyba wszyscy pa-
miętają główne hasło tamtych 
dni (z którym się zgadzam), 
prezentowane też w postaci 
ośmiu gwiazdek. I wszyscy na-
gle zapomnieli o tym, że istnie-
je art. 141 kodeksu wykroczeń, 
który zakazuje używania w 
przestrzeni publicznej nieprzy-
zwoitych ogłoszeń, napisów, 
rysunków i słów. A ileż to na-
słuchałem się o tym, że prawa 
muszą przestrzegać wszyscy, 
że dla jego łamania nie ma żad-
nego wytłumaczenia, że kto nie 
szanuje prawa, ten nie szanuje 
własnego państwa i jego oby-
wateli. Wygląda na to, że znów 
wg Platformy Lewicy można 
mniej i dlatego z tak wielką 
zajadłością ludzie i media re-
prezentujący lub wspierający 
jej środowisko, rzuciły się na 
Czarzastego, który - zapewne 
używając skrótu myślowego 
- oznajmił pani Wicemarsza-
łek Senatu RP, że ją „odstrzeli” 
za to, że „łazi po mediach”, co 
oczywiście odnosiło się do tych 
nieprzychylnych Lewicy redak-
cji prasowych i telewizyjnych.

I ja mu się nie dziwię, al-
bowiem pani ta, formalnie 
należąca do klubu parlamen-
tarnego Lewicy, przez SLD wy-

stawiona jako kandydatka do 
Senatu i mająca Lewicę w tym-
że organie reprezentować, w 
wiadomych redakcjach psy na 
Lewicę wiesza, czego np. do-
wodem może być jej rozmowa 
z 4 maja w radiowej stacji RMF 
FM. Wynikało z niej, że ona z 
Lewicą nie ma praktycznie nic 
wspólnego, bo stanowi „jed-
ność z marszałkiem Grodzkim 
i kolegami z Platformy Obywa-
telskiej”. Nie ma też nic wspól-
nego ze stanowiskiem Lewicy, 
która z PiS prowadziła ważne 
rozmowy (a na tym przecież 
polityka polega) i poparła w 
Sejmie raty�kację unijnego 
Funduszu Odbudowy. Postą-
piła tak, ponieważ Polska nie 
mogła się wyrzec olbrzymiego 
�nansowego wsparcia, jakie 
Unia Europejska zapropono-
wała swoim członkom. Wyglą-
da na to, że gdyby owa pani 
była w Sejmie, to głosowałaby 
razem z PO za od odrzuceniem 
tych unijnych pieniędzy (przy-
pomnę, że chodzi o setki mi-
liardów zł) – ponieważ wstrzy-
manie się od głosu jest de 
facto głosowaniem przeciwko. 
Nie sądzę, aby Senat – gdzie 
w zasadzie rządzi PO - przyję-
tą głosami PiS, Porozumienia, 
PSL i SLD ustawę odrzucił. Tym 
samym Platforma Obywatel-
ska ustawi się jako koalicjant-
ka Prawa i Sprawiedliwości, o 
co wielkie pretensje miała do 
Lewicy, obrzucając ją najgor-
szymi wyrazami, w tym ha-
niebnymi słowami Radosława 
Sikorskiego, przyrównujące to 
sejmowe wydarzenie do Pak-
tu Ribbentrop – Mołotow. Nie 
dziwię się więc, że w prywatnej 

rozmowie Włodzimierza Cza-
rzastego po prostu poniosło 
i użył tego „nieszczęśliwego” 
określenia, w istocie rzeczy in-
formującego ją, że za to latanie 
po „wrogich” mediach (kryty-
kowanie Lewicy) może spotkać 
się ze zdecydowaną reakcją 
władz tego ugrupowania. Tym 
bardziej, że narracja Platformy 
udzieliła się zbyt wielu człon-
kom i zwolennikom Lewicy i 
osobom zawsze z lewicą koja-
rzonych, tak jak np. Leszkowi 
Millerowi, który z osobistych, a 
więc politycznie niskich pobu-
dek, wykorzystuje każdą możli-
wość (w TVN24 i nie tylko), aby 
Czarzastemu i Nowej Lewicy 
dołożyć. Dla mnie L. Miller, 
którego zawsze broniłem, stał 
się postacią odrażającą (tak 
jak Aleksandra Jakubowska, 
czy Magdalena Ogórek), która 
kosztem Lewicy chce załatwić 
swoje osobiste porachunki. 
Na pewno zaraz ktoś, w ślad za 
„Wyborczą” i TVN24, odezwie 
się, że jednak była to rozmo-
wa z kobietą, wobec czego 
powinna mieć charakter dżen-
telmeński. Być może, ale nie 
koniecznie, albowiem polska 
lewica jest programowo femi-
nistyczna, a więc mężczyzn i 
kobiety traktuje jednako. Nie 
mogą się zatem miłe panie z 
Lewicy, jak i z środowisk tzw. 
demokratycznej opozycji, do-
magać jakichkolwiek szczegól-
nych praw dla kobiet, bo tym 
samym zaprzeczają hasłom, 
które tak pompatycznie same 
głoszą. A o faktycznej równo-
ści pomiędzy paniami i panami 
niech świadczą bluzgi, jakie z 
nadobnych usteczek padają, 

kiedy panie są przekonane, że 
nikt ich nie słyszy, albo gdy wy-
mieniają się różnymi opiniami 
tylko w swoim gronie. Przypo-
mnę więc, że W. Czarzasty w 
rozmowie z Gabrielą Morawską 
- Stanecką słów bluźnierczych 
nie używał. Tak jak i Marek 
Dyduch, który rozmawiając w 
TVN24 z posłanką prawicy Bar-
barą Nowacką, użył określenia, 
że trajkoce. No cóż, powiedział 
prawdę, owe trajkotanie (nie 
ma w tym słowie niczego ob-
raźliwego) jest jej jakby „zna-
kiem rozpoznawczym”, o czym 
może przekonać się każdy, kto 
ogląda programy publicystycz-
ne z jej udziałem. O co więc ten 
cały zgiełk? Ja wiem. Chodzi o 
to, aby Lewicę w oczach Po-
laków zgonić w możliwie naj-
większym stopniu.

PS.
W kolejnym felietonie 

przedstawię swoje rozważania, 
dotyczącego braku odpowie-
dzialności i poczucia honoru 
polskich polityków, którzy 
według NIK w czasie sprawo-
wania władzy dopuścili się 
przestępstw i nie uważają za 
stosowne, aby się honorowo 
podać do dymisji. 

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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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

Obowiązek alimentacyjny 
to obowiązek dostarczania 
środków utrzymania, a w 
miarę potrzeby - także środ-
ków wychowania. Celem 
obowiązku alimentacyjne-
go jest zapewnienie przez 
bliskich krewnych pomocy 
osobom, które własnymi 
siłami i środkami nie mogą 
zaspokoić swych potrzeb by-
towych. Niezbędnej pomocy 
winni udzielać bliscy krewni, 
których sytuacja umożliwia 
udzielenie takiej pomocy.

Bliskimi krewnymi są krewni 
w tzw. linii prostej, czyli dziad-
kowie, rodzice, dzieci, wnuki 
oraz rodzeństwo. Przepisy 
ustalają także kolejność osób, 
które zobowiązane są do ali-
mentacji i stanowią, że obo-
wiązek alimentacyjny obciąża 
zstępnych przed wstępnymi, 
a wstępnych przed rodzeń-
stwem. Prościej mówiąc ozna-
cza to, że w pierwszej kolejno-
ści o alimenty należy wystąpić 
do swoich dzieci (wnuków, pra-
wnuków). Później do rodziców 
(dziadków, pradziadków), a na 
końcu do rodzeństwa. Dobrze 
także wiedzieć, że krewnych w 
tym samym stopniu (np. dwoje 
dzieci) obowiązek alimentacyj-
ny obciąża w częściach odpo-
wiadających ich możliwościom 

zarobkowym i majątkowym. 
Oznacza to, że każda z osób zo-
bowiązanych może być w róż-
nym stopniu obciążona wzglę-
dem potrzebującego wsparcia 
członka rodziny.

Najczęściej spotkać się moż-
na, i w zasadzie z tym utożsamia 
się obowiązek alimentacyjny, 
z alimentami na rzecz małolet-
niego dziecka. Alimenty te służą 
utrzymaniu oraz wychowaniu 
dziecka. Pojęciem „alimenty na 
rzecz dzieci” określa się również 
osobiste starania o wychowa-
nie i utrzymanie dziecka, któ-
re nie może samodzielnie się 
utrzymać. W praktyce alimenty 
z reguły sprowadzają się do 
świadczenia w formie pienięż-
nej, przekazywanego przez jed-
nego z rodziców temu rodzico-
wi, z którym dziecko na co dzień 
przebywa.

Alimenty przysługują na 
dziecko wtedy, kiedy nie może 
się ono samodzielnie utrzymać. 
Rodzic ma prawo występować 
o alimenty w imieniu dziecka, 
do czasu uzyskania przez nie 
pełnoletności. Po uzyskaniu 
pełnoletności dziecko powin-
no już samo występować z 
pozwem o alimenty, bądź o ich 
podwyższenie.

Po osiągnięciu pełnoletno-
ści dziecko może otrzymywać 

alimenty, jeżeli - dokładając 
wszelkich starań - nadal nie 
może się samodzielnie utrzy-
mać. W praktyce oznacza to, że 
np. nie ukończyło jeszcze edu-
kacji, nie posiada wyuczonego 
zawodu, nie posiada też swo-
jego majątku, z którego mo-
głoby się utrzymać. Możliwość 
„samodzielnego utrzymania 
przez dziecko”, wyznacza gra-
nicę, termin, do kiedy istnieje 
obowiązek alimentacyjny. W 
przypadku dzieci dotkniętych 
różnego rodzaju ciężkimi cho-
robami, obowiązek alimenta-
cyjny istnieje praktycznie całe 
ich życie.

Oczywiście zdarza się, że 
dziecko kolejny raz zmienia 
szkołę, nie dąży do jej ukończe-
nia, lub nie jest zainteresowane 
wyuczeniem zawodu. W takim 
wypadku rodzic obciążony 
obowiązkiem alimentacyjnym, 
może dążyć do obniżenia za-
sądzonych alimentów lub na-
wet do całkowitego uchylenia 
ciążącego na nim obowiązku 
alimentacyjnego.

Czynników wpływających 
na wysokość zasądzanych ali-
mentów jest bardzo wiele. Na-
leżą do nich: wiek dziecka, jego 
stan zdrowia, rzeczywiste wy-
datki ponoszone na dziecko, 
specjalistyczne wizyty lekar-

skie oraz ich koszty. 
Wyliczenie to stanowi 
tylko część czynni-
ków branych przez 
sąd pod uwagę przy 
ustalaniu wysokości 
należnych alimentów. 
Pamiętać należy, że 
samo wskazanie tylko 
kwot, które wydatkuje 
się na dziecko, nie jest 
wystarczające. Żąda-
jąc alimentów trzeba 
udowodnić, że poda-
ne wydatki i ich wy-
sokość, rzeczywiście 
są przeznaczane na 
potrzeby dziecka.

Sąd, przy ustalaniu 
wysokości obowiąz-
ku alimentacyjnego 
sprawdza nie tylko 
uzasadnione potrze-
by dziecka, ale także 
możliwości �nanso-
we osoby zobowią-
zanej do zapłaty ali-
mentów. Oznacza to, że sąd 
będzie sprawdzał czy rodzic 
zobowiązany do alimentów 
ma możliwość ich zapłaty, w 
tym także sprawdzi czy uzy-
skiwane przez zobowiązane-
go zarobki odpowiadają jego 
możliwościom zarobkowym. 
Kwota uzyskiwanych zarob-
ków nie musi, bowiem być 

Prawo w pigułce: alimenty na rzecz dziecka

taka sama jak kwota możliwa 
do uzyskania, w ramach moż-
liwości zarobkowych. Łatwo 
wyobrazić sobie np. informa-
tyka, który przedłoży zaświad-
czenie o zarobkach na pozio-
mie 3000 zł. miesięcznie. Jeżeli 
sąd ustali, że średnia wysokość 
zarobków na takim stanowi-
sku wynosi nie 3000 zł, a 6000 

zł na rękę to, zasądzając 
wysokość alimentów, 
będzie brał pod uwagę 
kwotę wyższą, wynika-
jącą z możliwości za-
robkowych.

Z obowiązku alimen-
tacyjnego nie zwalnia 
fakt, iż rodzic zobowią-
zany nie pracuje. Sąd 
będzie badał dlaczego 
dana osoba nie po-
dejmuje zatrudnienia. 
Opierając się na powyż-
szym przykładzie - infor-
matyk, który aktualnie 
nie pracuje, ma moż-
liwości zarobkowe na 
poziomie 6000 zł. Dużo 
zależy od przyczyn, 
przez które nie pracuje. 
Inaczej sąd potraktuje 
przyczyny zdrowotne, a 
inaczej utratę pracy ze 
swojej winy.

Obowiązek alimen-
tacyjny ciąży na rodzicu 

niezależnie od tego, czy po-
siada władzę rodzicielską, czy 
został jej pozbawiony. Zakres 
wykonywania władzy rodziciel-
skiej nie ma wpływu na obo-
wiązek alimentacyjny wzglę-
dem dziecka.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Rozmowa z Krzysztofem 
Machowskim, właścicielem 
najlepszego ośrodka 
kształcenia kierowców w 
powiecie wałbrzyskim.

Czy pandemia wpłynęła na 
proces szkolenia kierow-
ców?
Krzysztof Machowski: - Gene-
ralnie pandemia spowodowa-
ła, że postanowiliśmy rozsze-
rzyć naszą działalność o kursy 
teoretyczne on-line, które 
spotkały się z dużym zainte-
resowaniem. Dzisiaj, kiedy je-
steśmy otwarci i prowadzimy 
zajęcia stacjonarne w naszych 
trzech placówkach, nadal spo-
ro naszych klientów woli uczyć 
się przepisów w domu. Ta for-
ma jest szczególnie wygodna 
dla osób, które nie zawsze 
mają czas pojawiać się w sali 
wykładowej.
 
Co zmieniło się w porówna-
niu do sytuacji sprzed pan-
demii?
 - Sytuacja jaką mamy, czy 
mieliśmy do niedawna, zmu-
siła nas do tego, że jesteśmy 
bardziej ostrożni również na 
zajęciach praktycznych. Wpro-

wadziliśmy odpowiedni reżim 
sanitarny: dezynfekcję pojaz-
dów, obowiązek noszenia ma-
seczek, rękawiczek, czy mie-
rzenie temperatury. Staramy 
się, aby nasi kursanci na za-
jęcia przychodzili beż żadnych 
objawów Covid 19.
 
Jak jest z zainteresowaniem 
szkoleniami przy użyciu sa-
mochodów z automatyczny-
mi skrzyniami biegów?
 - W tej chwili jesteśmy jedy-
nym ośrodkiem szkolenia kie-
rowców w Wałbrzychu, który 
oferuje naukę jazdy samocho-
dem z automatyczną skrzynią 
biegów. Zainteresowanie z 
miesiąca na miesiąc jest co-
raz większe i myślę, że tylko 
kwestią czasu jest pojawienie 
się w naszej fl ocie kolejnego 
takiego auta szkoleniowego. 
Kursanci są pod wrażeniem ile 
przyjemności można czerpać 
podczas szkolenia na takim 
pojeździe, w porównaniu z na-
uką na zwykłej skrzyni biegów.
 
Czy w minionym roku trud-
niej było utrzymać status 
lidera w szkoleniu w powie-
cie?

- Zeszły rok - pomimo pande-
mii - był dla nas bardzo udany. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, 
że w powiecie jesteśmy samo-
dzielnym liderem - to cieszy. 
Dla nas jednak zawsze - ponad 
statystyki - ważniejsze jest 
dobre przygotowanie kursanta 
do jazdy w życiu codziennym. 
Miło jest usłyszeć od naszych 
klientów, że jesteśmy najlepsi, 
że mamy najlepsze opinie itp. 
Informacja zwrotna zawsze 
dla nas jest ważna.

Przedłużająca się budowa 
obwodnicy Wałbrzycha i 
kolejne remonty dróg spra-
wiają kierowcom problemy 
w poruszaniu się po ulicach 
Wałbrzycha. A jak to wy-
gląda z perspektywy osób 
szkolących przyszłych kie-
rowców?
 - My, instruktorzy, z natury 
powinniśmy być cierpliwi, dla-
tego jeżeli chodzi o budowę 
obwodnicy, czy inne remonty 
dróg, podchodzimy do tego 
podobnie. Trzeba się trochę 
pomęczyć aby kiedyś było le-
piej. Za kilka miesięcy prace 
się zakończą i myślę, że więk-
szość kierowców stwierdzi, że 

było warto przez to przejść. 
Przy okazji ukłon w stronę pre-
zydenta miasta czy starosty 
powiatu za to, że infrastruktu-
ra drogowa w naszym regionie 
cały czas się poprawia.

Jak ocenia Pan nadchodzące 
zmiany w kodeksie drogowy, 
które wejdą w życie 1 czerw-
ca 2021 r.?
- Trzy rzeczy: pierwsza - znie-
sienie na obszarze zabudowa-
nym dopuszczalnej prędkości 
60km/h w godzinach od 23:00-
5:00, obowiązywać będzie 
50km/h przez całą dobę. Jestem 
za taką zmianą bowiem w Euro-
pie chyba byliśmy jedyni z pod-
wyższonym limitem prędkości 
na obszarze zabudowanym.
Druga rzecz wydaje się bardzo 
potrzebna: wprowadzenie na 
autostradzie i drodze ekspre-
sowej obowiązku zachowania 
minimalnego odstępu między 
pojazdami (np. przy prędkości 
100 km/h - odstęp co najmniej 
50 m) - przepis ma na celu 
wyeliminowanie jazdy tuż za 
poprzedzającym pojazdem. 
Nasuwa się jednak pytanie: jak 
policja ma zamiar ten przepis 
egzekwować?

Dobre przygotowanie do jazdy

Trzecia rzecz, chyba najbar-
dziej kontrowersyjna, dotyczy 
pieszych. Od czerwca trzeba 
będzie ustąpić pierwszeństwa 
nie tylko pieszemu znajdu-
jącemu się na przejściu - jak 
było dotychczas, ale również 
pieszemu wchodzącemu na to 
przejście. Słuszną wydaje się 
decyzja, aby pieszy w Polsce 
miał większe przywileje, tak 

jak jest to w większości krajów 
Unii Europejskiej. Problemem 
może okazać się interpretacja 
ze strony kierowców, który to 
pieszy wchodzący na przejście. 
Może prościej by było zapisać, 
że kierujący musi ustąpić pie-
szemu zbliżającemu się do 
przejścia dla pieszych? Spraw-
dza się to w wielu krajach.

Rozmawiał Robert Radczak

R E K L AMA

Posiadanie uprawnień do kie-
rowania samochodem osobowym 
jest dziś jednym z podstawowych 
wymogów rynku pracy. Zdobycie 
prawa jazdy nie jest ani łatwe, ani 
tanie, dlatego warto wybrać dobry 
ośrodek szkolenia kierowców i do-
brego instruktora.

Pierwszym krokiem na drodze do 
uzyskania prawa jazdy jest odbycie 
szkolenia w wybranym przez siebie 
ośrodku szkolenia kierowców.

 – Nie powinien to być jednak 
wybór przypadkowy. Decydując się 
na daną szkołę nauki jazdy, warto 
sprawdzić kwali�kacje, a przede 
wszystkim skuteczność w przygoto-
waniu do egzaminu – radzą pracow-
nicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu.

Na podstawie wyników egzami-
nów teoretycznych i praktycznych, 
co rok sporządzony jest ranking 
ośrodków szkolenia kierowców w 
Wałbrzychu, odzwierciedlający zda-
walność wśród osób egzaminowa-
nych. Rankingi dotyczą nie tylko naj-
bardziej popularnej kategorii prawa 
jazdy, czyli B, ale także pozostałych 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi. Zestawienia publikują wydziały 
komunikacyjne urzędów nadzoru-
jących działalność szkół jazdy na 
danym terenie, czyli starostwa po-
wiatowe lub urzędy miejskie miast 
na prawach powiatu grodzkiego (np. 
dla szkół jazdy w samym Wałbrzychu 

20 maja zaczęły obowiązywać 
nowe przepisy ruchu drogowego, a 
następne zmiany zostaną wprowa-
dzone 1 czerwca 2021 r.

W pakiecie zmian, które zaczęły obo-
wiązywać 20 maja 2021 roku, została 
między innymi prawnie uregulowana 
kwestia popularnych obecnie hulajnóg 
elektrycznych oraz urządzeń transportu 
osobistego. Przepisy jasno określają za-
sady korzystania z tego typu urządzeń, a 
także wyszczególnią szereg praw i obo-
wiązków, do których będą musieli się 
stosować zarówno ich użytkownicy, jak 
również inni uczestnicy ruchu drogowe-
go (więcej na db2010.pl).

Od 1 czerwca pieszy wchodząc na 
jezdnię lub torowisko, a nie jak dotych-
czas tylko przechodząc przez jezdnię 
lub torowisko, będzie obowiązany za-
chować szczególną ostrożność oraz - 
poza pewnymi wyjątkami - korzystać z 
przejścia dla pieszych. Pieszy znajdują-
cy się na przejściu dla pieszych, a także 
wchodzący na nie będzie miał pierw-
szeństwo przed pojazdem, z wyłącze-
niem tramwaju. Nowe przepisy zabra-
niają pieszemu korzystania z telefonu 
lub innego urządzenia elektronicznego 
podczas wchodzenia lub przechodze-
nia przez jezdnię, w tym również przez 
przejście dla pieszych lub torowisko, w 
sposób, który prowadzi do ograniczenia 
możliwości obserwacji sytuacji na jezd-
ni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem (z wyłączeniem 
kierującego tramwajem), zbliżając się 

do przejścia dla pieszych, będzie obo-
wiązany zachować szczególną ostroż-
ność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie 
narazić na niebezpieczeństwo pieszego 
znajdującego się na tym przejściu albo 
na nie wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się 
na tym przejściu albo wchodzącemu 
na to przejście. Poza tym kierujący po-
jazdem podczas przejazdu autostradą i 
drogą ekspresową będzie obowiązany 
zachować minimalny odstęp między 
pojazdem, którym kieruje, a pojazdem 
jadącym przed nim na tym samym pasie 
ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach 
określać się będzie jako nie mniejszy 
niż połowa liczby określającej prędkość 
pojazdu, którym porusza się kierujący, 
wyrażonej w kilometrach na godzinę. 
Przepisu tego nie będzie się stosować 
podczas manewru wyprzedzania. Wpro-
wadzone będzie także ujednolicenie 
dopuszczalnych prędkości pojazdów na 
obszarze zabudowanym niezależnie od 
pory: prędkość dopuszczalna pojazdu 
lub zespołu pojazdów na obszarze za-
budowanym od 1.06.2021 roku wynosić 
będzie 50 km/h – brak będzie dotych-
czasowego rozróżnienia dopuszczalnej 
prędkości w zależności od godziny (mię-
dzy 23:00 a 05:00 prędkość ta obecnie 
jest podwyższona do 60km/h). Wyjątek 
stanowić będzie strefa zamieszkania, 
gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu 
lub zespołu pojazdów wynosi i nadal 
będzie wynosić 20 km/h.

(Źródło KMP)

Zmiany w kodeksie drogowymDobrze wybierz szkołę jazdy

jest to Wydział Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, a dla szkół 
jazdy z gmin powiatu wałbrzyskiego 
– Wydział Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu).

W Powiecie Wałbrzyskim od lat 
prym wiedzie Nauka Jazdy Krzyszto-
fa Machowskiego, a najlepsi instruk-
torzy szkolący przyszłych kierowców 
w tym ośrodku notują zdawalność 
na poziomie 68,25 proc. Wśród szkół 
działających w Wałbrzychu ranking 
został podzielony na kategorie, 
zgodnie z klasy�kacją uprawnień dla 
kierowców. W kategorii praw jazdy 
AM, A1, A2, A najlepszy wynik osią-
gnął OSK Agnieszka Pierzynka - 71,43 
proc.; w kategoriach C, CE: OSK Łu-
kasz Sztymala - 81,15 proc.; w kate-
gorii D: Torus - 64,71 proc. oraz OSK 

Grzegorz Drzewiecki - 61,11 proc. W 
najbardziej popularnej kategorii B 
ranking szkół jazdy został podzielo-
ny na ośrodki szkolenia kierowców, 
które kierują na egzamin państwowy 
do 20 osób oraz powyżej 20 osób. W 
klasy�kacji poniżej 20 egzaminów 
najlepszy wynik osiągnął OSK Paweł 
Gonera - 57,89 proc., a w klasy�kacji 
powyżej 20 egzaminów: OSK Leszek 
Faryna - 66,36 proc., OSK Auto Stop 
Piotr Stokłosa - 54,11 proc, OSK Łu-
kasz Sztymala - 53,89 proc., OSK 
Grzegorz Drzewiecki - 42,86 proc. Na 
podium w klasy�kacji instruktorów 
za 2020 rok znaleźli się: 1. Grzegorz 
Drzewiecki - 83,33 proc.; 2. Łukasz 
Sztymala - 81,41 proc.; 3. Leszek Fa-
ryna - 78,57 proc.

(RED)
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Szkoła Jazdy Sztymala szkoli przyszłych 
kierowców z wykorzystaniem 
najnowszego modelu Toyoty Yaris.

Łukasz Sztymala - z wynikiem 
81,41 %, zajął drugie miejsce w 
rankingu wałbrzyskich instruk-
torów nauki jazdy, których pod-
opieczni najczęściej zdają egza-
min państwowy za pierwszym 
razem. A prowadzona przez nie-
go Szkoła Jazdy Sztymala zajęła 
pierwsze miejsce w rankingu zda-
walności na prawo jazdy kategorii 
C i CE oraz trzecią lokatę w katego-
rii B wśród szkół jazdy, które mają 
ponad 20 egzaminów.

Szkoła Jazdy Sztymala to wy-
kwali� kowana kadra instruktorów 
i wykładowców, która za cel stawia 
sobie jak najlepsze przygotowanie 
osób ubiegających się o prawo jaz-
dy.

 - Nasze doświadczenie zawo-
dowe jest naszym dużym atutem i 
corocznie procentuje kolejnymi bar-
dzo dobrze wyszkolonymi adeptami 
oraz jest nagradzane za bardzo do-
bre wyniki w szkoleniu kandydatów 
na przyszłych kierowców – podkre-
śla Łukasz Sztymala.

Czołowe lokaty, zajmowane co 
rok przez Szkołę Jazdy Sztymala w 
rankingach zdawalności ośrodków 
szkolenia kierowców oraz w indy-
widualnych rankingach przez jej 
instruktorów, to efekt wieloletniej, 
konsekwentnej pracy.

Szkoła Jazdy Sztymala zawsze w czołówce
- Każdego roku uczestniczymy 

w szkoleniach i kursach, aby pogłę-
biać wiedzę i podnosić swoje kwa-
li� kacje, co pozwala nam na jeszcze 
lepsze szkolenie kandydatów na kie-
rowców – wyjaśnia Łukasz Sztymala. 
- Dzięki dużemu zaangażowaniu i 
pasji kadry instruktorskiej oraz su-
mienności naszych kursantów osią-
gamy coraz lepsze wyniki.

O wysokiej zdawalności świad-
czą liczne nagrody i wyróżnienia, 
przyznawane między innymi przez 
prezydenta Wałbrzycha, starostę 
powiatu wałbrzyskiego, czy dyrek-
tora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu.

- Naszym atutem są także trzy sa-
mochody, które są przystosowane 
do zdawania egzaminów państwo-

wych. W związku z tym - ucząc się 
na aucie ośrodka - możemy przystą-
pić na nim do swojego egzaminu, 
co z pewnością ułatwi opanowanie 
stresu i pomoże w osiągnięciu po-
zytywnego wyniku. Jeśli myślisz o 
karierze zawodowego kierowcy, 
również się na nas nie zawiedziesz. 
Nasza wiedza, która zostanie Ci 
przekazana, nie jest oparta jedynie 
na suchej teorii, lecz na bogatych 
doświadczeniach i praktyce. Po 
ukończonych kursach na wyższe ka-
tegorie pomożemy Ci w otrzymaniu 
potrzebnych świadectw kwali� kacji 
do przewozu osób lub rzeczy, abyś 
stał się pełnoprawnym kierowcą 
zawodowym. Jeżeli wykonujesz 
już zawodowo przewóz drogowy, 
zapraszamy na szkolenia okreso-

we obowiązkowe co 5 lat. W naszej 
szkole w cenie kursu otrzyma się 
gwarancję profesjonalizmu. Z nami 
nie tylko zdasz egzamin, ale rów-
nież uzyskasz wiedzę i umiejętność 
bycia dobrym kierowcą – podkreśla 
Łukasz Sztymala.

W grudniu 2020 roku Szkoła Jaz-
dy Sztymala otrzymała nagrodę Orły 
Konsumenta.

- Jest to wyjątkowa nagroda, 
którą mogą pochwalić się tylko naj-
lepsze � rmy, które cechują się profe-
sjonalizmem i zapewniają najwyższą 
jakość usług. Tutaj najważniejsze 
są głosy konsumentów, którzy re-
komendują uczestników w Inter-
necie. To nasi klienci są jedynym w 
swoim rodzaju jury. Dziękujemy za 
tak wspaniałe wyróżnienie! Jest to 

olbrzymi zastrzyk dobrej energii do 
dalszej pracy – podkreśla Łukasz 
Sztymala.

(RED)
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- Firma powstała w 1994 roku, ale 
szkoleniem kierowców zajmuję się od 
1975 roku – mówi Grzegorz Drzewiceki. 
- Nasza szkoła jazdy ma siedzibę w Wał-
brzychu przy ul. Broniewskiego 65 B. Pro-
wadzimy szkolenia na kursach prawa jazdy 
w kategoriach: B1, B, BE, C, CE, D.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Grze-
gorza Drzewieckiego posiada w pełni 
wyposażoną salę wykładową, spełniają-
cą najwyższe standardy. Do dyspozycji 
przyszłych kierowców jest kilkanaście 
stanowisk komputerowych do pracy indy-
widualnej, a sprzęt do praktycznej nauki 
jazdy jest zawsze sprawny technicznie i 
wymieniany regularnie co kilka lat. Do-
świadczona kadra instruktorska jest gwa-
rancją wysokiego poziomu szkolenia, co 
potwierdzają wysokie lokaty zajmowane w 
corocznych rankingach zdawalności.

- Nasz ośrodek jest niepubliczną pla-
cówką kształcenia ustawicznego i prak-

Liczba godzin na kursach prawa jazdy:
Kat. B1 – 32 godziny  zajęcia teoretyczne, 
 30 godzin zajęcia praktyczne – koszt kursu 2300 zł;
Kat. BzB1 – 0 godzin zajęć teoretycznych, 
 20 godzin zajęć praktycznych – koszt kursu 1300 zł;
Kat. B – 32 godziny zajęć teoretycznych, 
 30 godzin zajęć praktycznych – koszt kursu 2200 zł;
Kat. BE – 0 godzin zajęć teoretycznych, 
 15 godzin zajęć praktycznych – koszt kursu 1900 zł;
Kat. CzB – 20 godzin zajęć teoretycznych, 
 30 godzin zajęć praktycznych – koszt kursu 3000 zł;
Kat. CzD – 20 godzin zajęć teoretycznych, 
 20 godzin zajęć praktycznych – koszt kursu 2200 zł;
Kat. CE – 0 godzin zajęć teoretycznych, 
 25 godzin zajęć praktycznych – koszt kursu 2700 zł;
Kat. DzB – 20 godzin zajęć teoretycznych, 
 60 godzin zajęć praktycznych - koszt kursu 6000 zł;
Kat. DzC – 20 godzin zajęć teoretycznych, 
 40 zajęć praktycznych – koszt kursu 4000 zł.

Jazdy dodatkowe:
Kat. B – godzina jazdy – 70 zł, Kat. B1 – godzina jazdy – 70 zł,
Kat. BE – godzina jazdy  – 110 zł, Kat. C – godzina jazdy  – 110 zł,
Kat. CE – godzina jazdy  – 120 zł, Kat. D – godzina jazdy – 140 zł.

Zapraszamy: poniedziałek - czwartek od godz. 15:30 do 18:00
pozostałe dni i godziny po uprzednim umówieniu telefonicznym

ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych, 
tel./fax (74) 666 42 44,, tel. kom. 602 155 841

Doświadczenie procentuje
Grzegorz Drzewiecki zajął pierwsze miejsce w rankingu instruktorów nauki jazdy 
w Wałbrzychu. Aż 83,33 proc. kandydatów na kierowców, szkolonych 
przez właściciela OSK Grzegorza Drzewieckiego, zdało egzamin za pierwszym razem.

tycznego. Posiadamy wpis w Bazie Usług 
Rozwojowych i prowadzimy szkolenia: 
kandydatów na kierowców, dokształcające 
kierowców wykonujących transport dro-
gowy, kierowców naruszających przepisy 
ruchu drogowego oraz osób wielokrotnie 
zdających egzamin. Oferujemy: kwalifika-
cję wstępną przewozu osób lub rzeczy 

– 6000 zł; kwalifikację wstępną uzupeł-
niającą przewozu osób lub rzeczy- 1500 
zł; kwalifikację wstępną przyspieszoną 
przewozu osób lub rzeczy – 3000 zł; kwa-
lifikację wstępną uzupełniającą przyspie-
szoną przewozu osób lub rzeczy – 1200 
zł; szkolenie okresowe przewozu osób lub 
rzeczy – 600 zł.

R E K L AMA
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Zielono mi
- W związku z realizacją pro-
jektu „Zielono mi! - zago-
spodarowanie przestrzeni 
przy Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Głuszycy” zapraszamy 
pasjonatów zieleni na spo-
tkanie konsultacyjne w naj-
bliższy czwartek  - 27 maja 
o godz. 15.00 do sali widowi-
skowej głuszyckiego CK-MBP. 
Projekt otrzymał wsparcie �-
nansowe w wysokości 3 tys. zł 
w formie darowizny w ramach 
programu grantowego „Tu 
mieszkam, Tu zmieniam EKO” 
organizowanego przez Fun-
dację Santander Bank Polska 
S.A. im. Ignacego Paderew-
skiego z siedzibą w Warsza-
wie. Serdecznie zapraszamy 
na spotkanie – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Głuszycy.

(MC)

Wycieczki 
z przewodnikiem
- Jeżeli macie ochotę na aktyw-
nie spędzoną sobotę, poznanie 
nowych miejsc, świetny spacer 
a przy tym zdobycie mnóstwa 
wiedzy – to serdecznie zapra-
szamy na rodzinne wycieczki 
z przewodnikiem, który opro-
wadzi Państwa po atrakcjach 
turystycznych w Zagórzu Ślą-
skim. Nie zabraknie historii o 
powstaniu jeziora Bystrzyckiego, 
nowoczesnych rozwiązaniach 
multimedialnych zastosowanych 
na najdłuższej w Polsce kładce 
wstęgowej oraz średniowiecz-
nym zamku Grodno, legend z 
Gór Sowich, a także ciekawo-
stek przyrodniczych i nie tylko. 
Startujemy w każdą sobotę od 
5 czerwca aż do końca wakacji! 
Zbiórka na placu przed Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” w Zagórzu Śląskim,  
godz. 11.00. Czekają na Was nie-
zapomniane chwile! Zapraszamy 
– mówi Wioletta Sowa, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

(RED)

Czerwiec będzie bogaty w 
wydarzenia muzyczne, przy-
gotowane przez Teatr Zdro-
jowy w Szczawnie – Zdroju.

- Już 6 czerwca o godz. 
20.00 zapraszam do wzięcia 
udziału w pierwszym wideo-
-koncercie na dużym ekranie 
w Teatrze Zdrojowym. Podczas 
projekcji obejrzymy koncert 
François Couperin Leçons De 
Ténèbres. Wstęp jest bezpłat-
ny  - mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie – Zdroju. – Z ko-
lei 12 czerwca o godz. 20.00 w 
Parku Zdrojowym zagra zespół 
Raz Dwa Trzy, a kolejna nie-

spodzianka już 13 czerwca o 
godz. 19:30. Zespół Liko Max 
Band z Janem Trebunią-Tutką 
i Andrzejem Polakiem zagrają 
koncert, który z pewnością da 
Państwu wiele radości, ale co 
najważniejsze, czeka nas pre-
miera. Po raz pierwszy  muzycy, 
wspólnie z dziećmi ze Szczaw-
na, zaprezentują piosenkę, 
która powstała specjalnie na tę 
okazję. Piosenka o Szczawnie 
- Zdroju jest oparta na tekście, 
który wygrał konkurs zorgani-
zowany przez Teatr Zdrojowy. 
Mam nadzieję, że piosenka sta-
nie się przebojem.

(RED)

Do końca sierpnia 2021 r. 
mają zakończyć się prace re-
montowe na drodze Głuszy-
ca – Rybnica Leśna.

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód spotkał się ze Starostą 
Wałbrzyskim Krzysztofem 
Kwiatkowskim w sprawie II 
etapu remontu byłej drogi wo-
jewódzkiej 380 na odcinku Głu-
szyca – Rybnica Leśna.

- Ta droga, jak wszyscy wie-
my, jest w katastrofalnym sta-
nie technicznym, ale Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego zawarł 
już w 2020 roku umowę z wy-
konawcą na realizację remontu 
tego odcinka drogi w techno-
logii zaprojektuj – wybuduj. 
Zgodnie z umową, prace re-
montowe mają się zakończyć 
31 sierpnia 2021 r. Etap III 
–Głuszyca - Grzmiąca będzie 
realizowany dopiero po zakoń-
czeniu prac przez Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA i Wałbrzyski Związek Wodo-

Remont zamiast łatania

ciągów i Kanalizacji, które mają 
w planach wymianę instalacji 
na tym odcinku drogi. Prosimy 
zatem o cierpliwość i wyro-
zumiałość z uwagi na fakt, że 
do zakończenia robót na tym 
odcinku drogi trzeba będzie 
liczyć się z utrudnieniami. Na 
tę chwilę jest to plac budowy i 
wykonywanie napraw cząstko-
wych przed położeniem nowej 
nawierzchni nie znajduje uza-
sadnienia – podkreśla Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

(MC)

Muzycznie w Szczawnie
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DZIEŃ DZIECKA 
w Parku Aktywności CZARODZIEJSKA GÓRA

31 maja (poniedziałek), godz. 10-18

PARK AKTYWNOŚCI CZARODZIEJSKA GÓRA

Każda osoba niepełnoletnia, która 31 maja zakupi bilety 

za minimum 25 zł (na jednym paragonie) otrzyma darmowy zjazd 

na sankach lub darmowe wejście na trasę maluch.

Wybory uzupełniające
W związku z wygaśnięciem 
mandatu radnego w okręgu 
wyborczym numer 11 w Jedli-
nie-Zdroju, Wojewoda Dolno-
śląski wyznaczył datę wybo-
rów uzupełniających do Rady 
Miasta w Jedlinie-Zdroju 8 
sierpnia 2021 roku. Informacje 
dotyczące wyborów uzupełniają-
cych znajdują się na stronie bip.
jedlinazdroj.eu w zakładce wy-
bory i referenda.

(KS)

Czarodziejska Góra
Park Aktywności Czarodziej-
ska Góra przy ul. Poznańskiej 
w Jedlinie-Zdroju wzbogacił 
się o kolejne atrakcje dla miło-
śników jednośladów. Przy kasie 
parku linowego można wypoży-
czyć rowery, w ofercie są również 
rowery elektryczne. Ponadto 
powiększyła się długość tras sin-
gletrack. Obiekt jest czynny od 
wtorku do niedzieli (w trakcie 
wakacji również w poniedziałki) 
w godzinach od godz. 10.00 do 
18.00.

(RED)

Czyste powietrze
- W związku z ambitnymi 
planami wymiany wysoko-
emisyjnych pieców w gmi-
nie oraz kierując się troską 
o poprawę jakości powie-
trza, Gmina Mieroszów 
podpisała porozumienie o 
współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. 
Od 1 września 2021 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Mieroszowie 
powstanie punkt konsultacyj-
ny dla mieszkańców, w któ-
rym będzie można pozyskać 
informacje, napisać i złożyć 
wniosek z Programu Czyste 
Powietrze. Nasi doradcy po-
mogą na każdym etapie, do-
datkowo organizując spotka-
nia, na których będzie można 
dowiedzieć się jak skutecznie 
wymienić ogrzewanie na 
ekologiczne i pozyskać na 
ten cel środki – mówi Mariusz 
Pawlak, zastępca Burmistrza 
Mieroszowa.

(RED)

Gmina Jedlina-Zdrój 
podpisała z �rmą Aqwa-
planta z Wrocławia 
umowę na realizację 
zadania „Rewitalizacja 
pogórniczych obszarów 
miejskich w celu uatrak-
cyjnienia oferty tury-
stycznej uzdrowiska 
Jedlina-Zdrój – Moder-
nizacja Parku Północ-
nego w Jedlinie-Zdroju 
jako terenu uzdrowisko-
wo-rekreacyjnego”.

- Całkowity koszt zadania 
wynosi prawie 2,5 mln zł. I 
etap realizacji obejmie wybu-
dowanie nowej sceny wraz z 
zapleczem sanitarnym, wy-
mianę kostki przed sceną, bu-
dowę ścieżek w technologii 
terraway oraz budowę nowej 
fontanny wraz z całą technolo-
gią oświetlenia i nagłośnienia. 
Planowany termin zakończe-
nia prac to koniec listopada 
2021 r. Firma z pracami ruszy-

Rewitalizacja parku

ła z przysłowiowego kopyta 
i już został wyburzony stary 
am�teatr. W związku z trwa-
jącymi pracami przepraszamy 
naszych mieszkańców i gości 
za utrudnienia w korzystaniu 
z Parku Północnego. Mamy 
nadzieję, że wyremontowa-
ny park zrekompensuje nam 
wszystkim chwilowe niedo-
godności – mówi Leszek Or-
pel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)

W lipcu tego roku rozpocz-
nie działalność Klub Seniora 
w Unisławiu Śląskim. Gmina 
Mieroszów pozyskała także 
pieniądze na utworzenie ta-
kiej placówki w Mieroszowie.

Klubu Seniora w Miero-
szowie powstanie w budynku 
Gimnazjum im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego przy ulicy Żerom-
skiego 30. Na ten cel Gmina 
Mieroszów pozyskała środki z 
Rządowego Programu Senior + 
edycja 2021. Wartość projektu 
wynosi 250 000 zł, a wkład wła-
sny gminy to 50 000.

A już za kilka tygodni ze 
swojego klubu będą mogli 
korzystać seniorzy z Unisławia 
Śląskiego. W obiekcie trwają 
jeszcze prace wykończeniowe, 
między innymi nad elewacją 
zewnętrzną budynku. Środki 
na s�nansowanie tej inwestycji 
pochodzą z Rządowego Pro-
gramu Senior + edycja 2020. 
Dotację w kwocie 120 000 zł 

Będą kluby seniora

przekazało Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej, a 
pozostałą kwotę – blisko 200 
000 zł, w tym środki na elewa-
cję, pochodzą z budżetu Gminy 
Mieroszów. 

– Ogromne podziękowania 
należą się skarbnikowi gminy 
Joannie Błażuk, sekretarzowi 
gminy Ewie Kisztelińskiej, ca-
łemu zespołowi i kierownikowi 
referatu rozwoju urzędu Toma-
szowi Szulakowskiemu, pani 
Magdalenie Kulpińskiej, dyrek-
tor OPS Mieroszów Bogusławie 
Nawrat wraz z pracownikami 
i wykonawcy zadania – mówi 
Burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED)
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Koszykarze Górnika Wał-
brzych przegrali w Słupsku 
piąty mecz �nału I ligi z Czar-
nymi 59:83 i zajęli II miejsce 
w rozgrywkach. Prawo gry w 
ekstraklasie uzyskała ekipa z 
Pomorza Środkowego.

Decydujący mecz lepiej 
rozpoczęli gospodarze, któ-
rzy prowadzili 5:0 i 11:6, ale w 
połowie pierwszej kwarty wał-
brzyszanie poprawili obronę i 
zaczęli tra�ać, co po punktach 
Kamila Zywerta pozwoliło im 
odwrócić wynik na 12:11. Czar-
ni odpowiedzieli trójką Huber-
ta Pabiana, ale zza łuku tra�ł 
też Tomasz Ochońko (15:14), 
lecz końcówka tej ćwiartki 
należała do słupsczan, którzy 
imponowali przede wszystkim 
tra�eniami z dystansu i wygrali 
ją 22:17.

Na początku II odsłony gra 
wyrównała się. Górnik dobrą 
obronę wsparł celnymi rzuta-
mi i w 26 min., po trójce Ma-
cieja Koperskiego i tra�eniu 
spod kosza Damiana Cechnia-
ka, znów był na prowadzeniu 
(29:26), które udało się utrzy-
mać do syreny kończącej I po-
łowę (39:35). Po zmianie stron 
wydawało się, że goście z Wał-
brzycha są w stanie pójść za 
ciosem, bo w 24 min., po trójce 
Zywerta, było już 47:40. Pod-
opieczni trenera Grudniew-
skiego, po niecelnych rzutach 
rywali, byli dwa razy w posia-
daniu piłki, ale popełnili dwie 
straty, a rywale - za sprawą 
Jakuba Musiała i Błażeja Kuli-
kowskiego - wrócili do gry, by 
na niespełna półtorej minuty 
przed końcem III kwarty pro-

- O�cjalnie możemy po-
twierdzić, że skład na sezon 
2021/22 został zamknięty 
– mówi Fabian Kurzawiński, 
trener drugoligowego KPS 
Chełmiec Wałbrzych.

- Naturalnym procesem są 
transfery zawodników między 
klubami. Naszą prezentację no-
wego teamu zaczniemy od po-
żegnania - ale nie takiego zwy-
czajnego, bowiem z zespołem 
Chełmca żegna się wieloletni 
zawodnik wałbrzyskich klubów 
grający na pozycji rozgrywają-
cego - Maciej Leński. W swojej 
karierze reprezentował barwy 
macierzystej Olavii Oława, Nor-
wida Częstochowa, Gwardii 
Wrocław, Sudetów Kamienna 
Góra, Victorii PWSZ Wałbrzych, 
Bielawianki Bielawa, MKS Aqu-
a-Zdrój Wałbrzych oraz - na za-

kończenie pięknej przygody z 
siatkówką – Chełmca, broniąc 
naszych barw w rozgrywkach 
2020/21, walnie przyczyniając 
się do bezpiecznego utrzymania 
w II-lidze. Z Maćkiem na pewno 
się nie żegnamy, tylko mówimy 
sobie „do zobaczenia” - zawsze 
będziesz przyjacielem Chełmca 
a my życzymy powodzenia w 
nowej roli trenera II-ligowego 
zespołu żeńskiego MKS Igne-
rHome Volley Świdnica – mówi 
Fabian Kurzawiński, komentując 
pierwszy ruch transferowy.

Kibiców siatkówki ucieszy 
Informacja, że Karol Szczygiel-
ski w sezonie 2021/22 również 
będzie reprezentować barwy 
Chełmca - będzie to jego piąty 
sezon w wałbrzyskim zespole.

- Ogromne doświadczenie 
boiskowe z parkietów I-ligo-

wych z pewnością zaprocen-
tuje również w nadchodzących 
rozgrywkach, mierzący 204 cm 
środkowy bloku jest pierw-
szym elementem układanki pt. 
„Chełmiec 2021”. Oprócz roli 
zawodnika Karol również pro-
wadził zespół juniorów, gdzie 
dał się poznać jako wymagają-
cy i sumienny trener, na które-
go zawsze można liczyć. Karol 
- cieszymy się, że jesteś z nami 
i ponownie razem będziemy 
serwować pozytywne emocje 
– dodaje Fabian Kurzawiński.

W Chełmcu pozostaje także 
kolejny �lar drużyny – przyj-
mujący Sebastian Zieliński, 
czyli rodowity wałbrzyszanin, 
który całą swoją siatkarską ka-
rierę związał właśnie z rodzin-
nym miastem.

(RED)

Leński do Świdnicy, �lary zostająEkstraklasa nie dla Górnika
wadzić 53:50! Przerwa na żąda-
nie szkoleniowca wałbrzyszan 
nic nie dała, bo rozpędzeni go-
spodarze już do przerwy zwięk-
szyli prowadzenie do 7 pkt., a 
na początku ostatniej odsłony 
odskoczyli na 19 pkt. (33 min. 
72:53) i do końcowej syreny 
kontrolowali wynik i grę. A 
potem ekipa ze Słupska rozpo-
częła fetowanie zwycięstwa w I 
lidze i wywalczenie prawa gry 
w ekstraklasie.

(RED)

Czarni Słupsk – Górnik Wałbrzych 83:59 
(22:17, 13:22, 22:11, 26:9)
Górnik: Kamil Zywert 11, Tomasz 
Ochońko 11, Damian Cechniak 9, Krzysz-
tof Jakóbczyk 7, Jan Malesa 6, Maciej 
Koperski 6, Maciej Bojanowski 5, Marcin 
Wróbel 4, Damian Durski 0, Bartłomiej 
Ratajczak 0, Łukasz Makarczuk 0.
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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
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

USŁUGI

(1) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

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

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

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓW-
KĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNI-
KIEM, WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.  
KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU 
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu  
BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobieskiego 
2pok 40m2 piękny ogród pod okanami 

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

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle Krakow-
skie  super okolica 2 pokoje parter cena 
85tys zł  tel do kontaktu 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 
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TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

R E K L AMA

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

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

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

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
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 oferta 
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 bezpiecz-
ne i sprawne przejście przez cały proces 
zakupu lub sprzedaży, aż do momentu 
umowy końcowej związanej z jej naby-
ciem/zbyciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 

dokumentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne z zabu-
dowaniami w gminie Bystrzyca Kłodz-
ka- wieś Mielnik. Działka o pow. 1,43 ha. 
Dostępne media- woda, prąd. Cena 200 
tys. zł nie podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu ewen-
tualnie powiat wałbrzyski –parter lub I 
piętro w cenie do 100 tys. zł. Powierzch-
nia od 50m2.

Sprzedam lokal mieszkalny- wysoki 
standard, po remoncie w spokojnej 
części Białego Kamienia- okolice ul. 
Pionierów. Pow. 42 m2. Cena 185 tys. zł.  
Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny- 3 pokoje w 
Głuszycy o pow. 76,90m2. I Pietro. Cena 
140 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w Jedli-
nie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o 
powierzchni 3544m²  cena 166 tys.zł

Informacje dotyczące nieruchomości 
zostały sporządzone na podstawie 
oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu 
przepisów prawa, mają charakter wy-
łącznie informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zapraszamy do 
naszego biura w Głuszycy i na stronę 
www.zolnieruk.pl.

Trwa konkurs na projekt 
gra�czny maskotki promują-
cej Gminę Czarny Bór.

- Jesteś mieszkańcem Gmi-
ny Czarny Bór, masz chrapkę 
na nagrodę w wysokości 1 000 
zł i ciekawy pomysł jak w pro-
jekcie maskotki Mela�rek od-
dać niepowtarzalny charakter 
Gminy Czarny Bór? Ten kon-
kurs jest właśnie dla Ciebie! – 
mówią: Maja Sadowy – członek 
Zarządu Mineral Polska Sp. z 
o.o., Adam Górecki – wójt gmi-
ny Czarny Bór oraz Katarzyna 
Bernaś – dyrektor B+ CK, którzy 
ogłosili konkurs na maskotkę 
promującą Gminę Czarny Bór.

 – Historia gminy jest niero-
zerwalnie związana ze złożami 
mela�ru i sięga 1945 r., a wiele 
instytucji i podmiotów działają-

cych w gminie w nazwie nawią-
zuje do tego minerału. Mam tu 
na myśli chociażby UKN Mela�r 
Czarny Bór, Przedszkole Gmin-
ne „Mela�rek”, LZS Skalnik Czar-
ny Bór. Dlatego we współpracy 
z Mineral Sp. z o.o. postanowi-
liśmy, że skoro mela�r dla tak 
wielu z nas kojarzy się z gminą 
warto pokusić się o stworzenie 
rozpoznawalnego znaku pro-
mującego, jakim jest maskotka 
– mówił Adam Górecki, podczas 
ogłoszenia konkursu. 

Regulamin konkursu oraz 
karta zgłoszeniowa dostępne 
są na: www.czarny-bor.pl oraz 
www.ck.czarny-bor.pl. Konkurs 
trwa do 22 czerwca 2021 r. Na 
laureatów czekają atrakcyjne 
nagrody.

(JJ)

1000 zł za maskotkę

Trwa nabór wniosków na 
do�nansowanie wymiany 
pieców, prowadzony w ra-
mach projektu grantowego 
realizowanego przez Gminę 
Czarny Bór we współpracy z 
ościennymi samorządami.

- W pierwszym dniu naboru 
mieszkańcy Gminy Czarny Bór 
złożyli 60 wniosków. Według 
informacji, które otrzymaliśmy 
od �rmy prowadzącej projekt, 
w czerwcu i lipcu odbędą się 
audyty u mieszkańców, a we 
wrześniu zostanie opubliko-
wana lista rankingowa – mówi 

wójt gminy Adam Górecki. - 
Bene�cjenci mogą otrzymać 
wsparcie w kwocie maksy-
melnie 35 000,00 zł, to jest 70 
procent wartości zadania. Wy-
miana źródeł ciepła na ekolo-
giczne do�nansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej. 

Punkt obsługi uruchomio-
ny w siedzibie Biblioteka + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze będzie działał do piątku 
(28.05.2021 r.) w godz. 9.00-
14.30 (wejście od strony szkol-
nego placu zabaw).

(JJ)

Przyjmują wnioski
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Co piąta Polka i co trzeci 
Polak trują się papieroso-
wym dymem. W dzień bez 
papierosa przypominamy: 
palenie zabija!

Co piąta Polka i co trzeci 
Polak – łącznie 8 milionów 
z nas. Tyle osób pali papierosy 
w Polsce. W przedziałach: 45-
54 i 55-64 pali już mniej więcej 
tyle samo mężczyzn, co kobiet. 
Palenie to jeden z najwięk-
szych problemów zdrowot-
nych w naszym kraju. Szansą 
na pozbycie się tego szkodli-
wego nałogu jest dla palaczy 
Światowy Dzień Bez Papierosa, 
który – jak co roku – przypada 
31 maja. 

Badania CBOS pokazują, że 
aż 70% palących Polaków chce 
rzucić palenie. To bardzo dobra 
wiadomość. Jednak dane Ko-
misji Europejskiej pokazują, że 
praktyka w tym punkcie u nas 
kuleje, a  polscy palacze należą 
do najrzadziej rzucających pa-
pierosy w całej Unii Europejskiej. 
Częściowo winę ponosi słabo 
rozwinięta u nas pro�laktyka: 
nad Wisłą działają tylko dwie 
specjalistyczne poradnie rzuca-
nia palenia – na jedną przypada 
więc nawet 4 miliony palących. 

Rzucenie palenia to wyzwa-
nie zarówno dla palaczy, jak 
i dla lekarzy, którzy namawiają 

ich do zerwania z tym szkodli-
wym nałogiem. Nadal przecież, 
jak wynika ze wspomnianego 
badania CBOS, rzucać nie chce 
3 na 10 palących Polaków. 
A liczba tych, którzy faktycz-
nie rzucają, nie jest powodem 
do optymizmu. Warto jednak 
podjąć tą nierówną walkę z na-
łogiem już teraz. 31 maja, czyli 
Światowy Dzień Bez Papierosa, 
to dobra okazja do wyrwania 
się z tego szkodliwego nałogu! 
Przypomnijmy: palenie tytoniu 
zabija! Jest także powodem co 
trzeciego nowotworu diagno-
zowanego u palaczy.

Nikotyna uzależnia – to 
fakt. Ale faktem jest też to, że 
to nie nikotyna jest głównym 
powodem rozwoju chorób 
u palaczy. Jest nim... dym pa-
pierosowy. „Palacze palą dla ni-
kotyny, ale umierają od dymu 
i substancji smolistych” – to 
zdanie z lat ’70 XX wieku, któ-
rego autorem jest prof. Michael 
Russell, specjalista ds. leczenia 
uzależnień. Dym papierosowy 
to główny czarny charakter 
w tym nałogu. Powstaje w 
wyniku spalania tytoniu w 
wysokiej temperaturze. Kiedy 
papieros spala się na popiół, 
wydziela najwięcej rakotwór-
czych i toksycznych związków 
(np.  tlenek węgla czy sub-

stancje smoliste), które tra�a-
ją właśnie do papierosowego 
dymu, a później, z każdym za-
ciągnięciem się przez palacza 
– do jego organizmu. Łącznie 
w takim dymie jest około 6-7 
tysięcy związków chemicz-
nych, z których około 70 ma 
udowodnione, silne działanie 
rakotwórcze! Co ważne – pa-
lacze trują nie tylko siebie, ale 
i innych. Narażenie na dym pa-
pierosowy sprawia, że każdego 
roku umiera na świecie milion 
ludzi, którzy sami nigdy nie 
palili papierosów, ale wdychali 
taki dym jako osoby postronne. 

Rzucenie palenia to decyzja 
najwłaściwsza z możliwych. 
Żeby osiągnąć sukces palacz 
musi mieć nie tylko silną wolę, 
ale też wsparcie rodziny, bli-
skich i lekarzy-specjalistów. 
W odciąganiu myśli od zapa-
lenia papierosa pomóc mogą 
preparaty nikotynozastępcze 
i leki, ale też zmiana trybu życia 
na bardziej aktywny. 

Co jeśli żadna z tych rzeczy 
nie zda egzaminu i palacz da-
lej sięga po papierosy? Wtedy 
zamiast palić i wdychać dym 
– palacz może wypróbować 
produkty z nikotyną, w których 
takiego dymu nie ma. To pod-
grzewacze tytoniu i e-papiero-
sy. Przebadane i certy�kowa-

W dzień bez papierosa przypominamy: palenie zabija!

ne produkty tego typu (a nie 
chińskie samoróbki!) nie spa-
lają tytoniu, więc nie powstaje 
w nich dym znany z papiero-
sów. Zamiast niego jest aero-
zol z nikotyną, w którym jest 
znacznie mniej toksycznych 
chemikaliów niż w dymie z pa-
pierosa i który nie cuchnie już 
tak jak papieros. Takie produk-
ty nazywa się „bezdymnymi”, 
a różnią się od siebie tym, że 
jedne podgrzewają tytoń, ale 
go nie spalają, a drugie (e-pa-

pierosy) podgrzewają płyny 
z syntetyczną nikotyną. W oby-
dwu przypadkach nie docho-
dzi do powstania substancji 
smolistych. Jak ustaliły badania 
naukowe w przypadku jedne-
go z najdokładniej dziś przeba-
danych podgrzewaczy tytoniu, 
tzw. iqosa, zawartość rako-
twórczych substancji może być 
mniejsza nawet o 97 procent 
– ale nie jest tak, że jest on cał-
kiem nieszkodliwy, podobnie 
jak e-papierosy! Dlatego naj-

lepszy wybór może być jeden: 
całkowicie rzucić nałóg! 

Światowy Dzień Bez Papie-
rosa stwarza palaczom dosko-
nałe warunki do pożegnania 
się z nałogiem. Korzyści wyni-
kające z takiej decyzji palacze 
odczują natychmiast! Dlatego 
niech 31 maja faktycznie bę-
dzie dla palaczy z Wałbrzycha 
tym dniem, w którym papie-
rosy (i nałogi w ogóle!) pójdą 
u nich w odstawkę!

(EB)
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