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PRACA w Czechach
Przyjmiemy pracowników od zaraz

Praca w renomowanych fabrykach

Gwarantujemy:
• umowę na pełny etat z ubezpieczeniem,

• darmowy transport,

• obsługę i pomoc koordynatora na miejscu pracy,

• odzież ochronną,

• pomoc w założeniu konta, itp.

Kontakt telefoniczny:

+420 737 779 744
Uwaga! Pre� ks +420 umożliwia połączenie do Czech – bez niego 

nie ma możliwości skontaktowania się z pracodawcą!

R E K L AMA

Dolnośląski Festiwal Zupy 
odbędzie się już po raz osiem-
nasty. Tym razem w nieco 
zmienionej formule. Zgodnie 
z regulaminem, w rywalizacji 
wezmą udział wyłącznie profe-
sjonaliści reprezentujący loka-
le gastronomiczne. O tym kto 

otrzyma złotą, srebrną i brązo-
wą wazę zadecyduje  jury pod 
przewodnictwem dr. hab. prof. 
Piotra Gryszela, znawcy dolno-
śląskiej kuchni.

 - Zachowanie tradycyjnych 
receptur nie będzie jednak naj-
ważniejsze przy ocenianiu zupy, 

Impreza dla smakoszy
Trwają ostatnie przygotowania do kolejnego Dolnośląskiego Festiwalu Zupy w Jedlinie-Zdroju. W pierwszą 

sobotę lipca kucharze powalczą o złotą wazę i „Certy�katy Dobrego Smaku”, które zostaną nadane przez 
dr. hab. prof. Piotra Gryszela z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autora opracowań dotyczących 

dolnośląskiej kuchni regionalnej. Swojego faworyta wybierze również publiczność festiwalu.
liczy się przede wszystkim smak. 
Poza tym dla wielu uczestników 
ważniejsza może być ocena pu-
bliczności – wyjaśnia Wiesław 
Zalas, dyrektor Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju.

Każdy, kto bierze udział w 
konkursie będzie zobowiązany 

do szerszej prezentacji swoje-
go wyrobu, ale nie za darmo.

 - Ustaliliśmy, że porcje będą 
sprzedawane przez wszystkich 
w tej samej cenie, po 10 zło-
tych – dodaje dyrektor.

Taka decyzja została podję-
ta po konsultacjach z właścicie-
lami lokali gastronomicznych i 
noclegowych z Jedliny-Zdroju, 
którzy aktywnie włączyli się 
w organizację wydarzenia. To 
branże bardzo mocno dotknię-
te przez ograniczenia związa-
ne z pandemią koronawirusa. 
Festiwal Zupy będzie dla nich 
wspaniałą okazją do promo-

cji, a jednocześnie nie będzie 
się to wiązało z dodatkowymi 
kosztami.

Jest jeszcze jeden ważny 
warunek dla �rm, które wezmą 
udział w rywalizacji.

 - Kończymy z plastikiem. 
Naczynia na zupę i sztućce mu-
szą być wykonane z natural-
nych materiałów, które ulegają 
biodegradacji – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdro-
ju.

Dlatego do udziału w im-
prezie zaproszono także lokal-
nych wytwórców naturalnej 
żywności oraz rzemieślników. 

Wszyscy biorący udział w fe-
stiwalu nie ponoszą żadnych 
dodatkowych opłat.

 - Serdecznie zapraszamy na 
18 Dolnośląski Festiwal Zupy 
do Jedliny-Zdroju! Oprócz 
doznań kulinarnych na gości 
będzie czekała rozbudowana 
strefa zabaw dla dzieci, poka-
zy i wykłady oraz koncert blu-
esowej grupy Silver Heads 18. 
Impreza odbędzie się 3 lipca 
w godzinach 10.30-21.00 przy 
Zespole Pałacowo-Hotelowym 
Jedlinka (ul. Zamkowa). Wstęp 
wolny – dodają organizatorzy.

(MS)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 02.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r.

w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach przy ulicy 

Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 4/2021 nieruchomości prze-

znaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, wy-

kaz nr 5/2021 nieruchomości niezabudowanych przezna-

czonych do sprzedaży  w trybie przetargowym oraz wykaz 

nr 6/2021 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda-

ży w trybie przetargowym. 

Służebność to ograniczo-
ne prawo rzeczowe, usta-
nowione na cudzej nieru-
chomości, które zapewnia 
uprawnionemu określone 
uprawnienia związane z 
nieruchomością obciążoną. 
Służebność ogranicza wy-
konywanie prawa własności 
nieruchomości, w celu umoż-
liwienia prawidłowego ko-
rzystania z innej, sąsiedniej 
nieruchomości albo celem 
zapewnienia zaspokojenia 
określonych potrzeb upraw-
nionego. Służebności dzielą 
się na gruntowe, osobiste 
oraz przesyłu.

Służebność gruntowa po-
lega na obciążeniu czyjejś nie-
ruchomości (nieruchomość 
obciążona) na rzecz każdora-
zowego właściciela innej nie-
ruchomości (nieruchomości 
władnącej) określonym pra-
wem. Służebność gruntowa 
może przybrać różne formy: 1) 
właściciel nieruchomości wład-
nącej może korzystać w ozna-
czonym zakresie z nierucho-
mości obciążonej, 2) właściciel 
nieruchomości obciążonej zo-
staje ograniczony w możności 
dokonywania w stosunku do 

niej określonych działań, 3) 
właścicielowi nieruchomości 
obciążonej nie wolno wykony-
wać określonych uprawnień, 
które mu względem nierucho-
mości władnącej przysługują. 
Podstawowym przykładem 
służebności gruntowych są: 
służebność drogi koniecznej, 
przechodu czy przejazdu. Słu-
żebność gruntowa powinna 
być wykonywana w taki spo-
sób, żeby jak najmniej utrud-
niała korzystanie z nierucho-
mości obciążonej. Służebność 
gruntowa wygasa wskutek 
niewykonywania przez lat 
dziesięć lub gdy na nieru-
chomości obciążonej istnieje 
od lat dziesięciu stan rzeczy 
sprzeczny z treścią służebności. 
Jednocześnie w każdym czasie 
właściciel nieruchomości ob-
ciążonej może żądać zniesie-
nia służebności gruntowej za 
wynagrodzeniem. Warunkiem 
przy tym jest, aby w wyniku 
zmiany sytuacji faktycznej, 
służebność stała się dla niego 
szczególnie uciążliwa. Dodat-
kowo służebność znoszona nie 
może być niezbędna do prawi-
dłowego korzystania z nieru-
chomości władnącej. Jeżeli zaś 

służebność gruntowa utraciła 
dla nieruchomości władnącej 
wszelkie znaczenie, właściciel 
nieruchomości obciążonej 
może żądać zniesienia służeb-
ności bez wynagrodzenia. 

Służebność osobista polega 
na obciążeniu nieruchomości 
na rzecz określonej osoby �-
zycznej. Najczęściej obejmuje 
ona prawo do wyłącznego ko-
rzystania z określonej części 
Nieruchomości, np. w domu 
jednorodzinnym służebność 
mieszkania może obejmować 
położone na parterze pokój, 
łazienkę i kuchnię. Służebność 
osobista różni się od służeb-
ności gruntowej tym, iż przy-
sługuje wyłącznie konkretnej, 
oznaczonej osobie i wygasa 
najpóźniej ze śmiercią upraw-
nionego. Ponadto jest to słu-
żebność niezbywalna, co ozna-
cza, że nie można jej przenieść 
na inną osobę. Zmiana właści-
ciela zarówno nieruchomości 
obciążonej, jak i władającej, 
nie ma żadnego wpływu na 
istnienie służebności osobistej 
przysługującej uprawnionemu.

Trzeci rodzaj służebności, 
służebność przesyłu, polega 
na obciążeniu nieruchomo-

Prawo w pigułce: 
ograniczone prawa rzeczowe: służebność

ści uprawnieniem przedsię-
biorcy, umożliwiającym mu 
korzystanie z nieruchomości, 
w oznaczonym zakresie, dla 
potrzeb budowy i korzystania 
z urządzeń służących do do-
prowadzania lub odprowadza-
nia płynów, pary, gazu, ener-
gii elektrycznej oraz innych 
urządzeń podobnych, zgodnie 
z przeznaczeniem tych urzą-
dzeń. Służebność przesyłu 
wygasa najpóźniej wraz z za-
kończeniem likwidacji przed-
siębiorstwa, na rzecz, którego 
została ona ustanowiona.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

W Świebodzicach w wa-
kacje czynne są obie miej-
skiej pływalnie: Basen Letni 
przy ul. Rekreacyjnej 1 oraz 
Wodne Centrum Rekreacji 
przy ul. Mieszka Starego 6.

Otwarta pływalnia przy 
ul. Rekreacyjnej 1 w ciepłe 
dni czynna jest w godzinach 
10.00 – 19.00. Od ponie-
działku do piątku dla dzieci 
z Gminy Świebodzie, bilet 
wstępu na basen kosztuje 
1zł za okazaniem legityma-
cji szkolnej.

- Zmianom uległy godzi-
ny funkcjonowania Wodne-
go Centrum Rekreacji przy 
ul. Mieszka Starego 6. WCR 
czynne jest dla klientów bez 
stref czasowych. Przypomi-

namy, że zgodnie z najnow-
szym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 25.06.2021 r. 
aktualnie możemy przyjąć 
jednocześnie na terenie ba-
senu maksymalnie 120 osób. 
W poniedziałki zapraszamy w 
godz. 9.00-22.00, od wtorku 
do piątku w godz. 6.00-22.00, 
a w soboty i niedziele w godz. 
7.00-22.00. Zapraszam także 
na wakacyjną promocję w 
Wodnym Centrum Rekreacji: 
od poniedziałku do piątku dla 
dzieci z Gminy Świebodzie bi-
let wstępu na basen kosztuje 
3zł, za okazaniem legitymacji 
szkolnej – mówi Jarosław Pi-
zuński, prezes OSiR Świebo-
dzice.

(RED)

Baseny na wakacje

W dniach 3-4 lipca (so-
bota, niedziela) Świebodzi-
ce będą najsmaczniejszym 
miejscem w okolicy.

W centrum odbędzie się 
Foodtruckowy Chill, pod-
czas, którego z aut będzie 
serwowane rozmaite jedze-
nie, m.in. hamburgery, frytki, 
zapiekanki na okrągło, lody 
włoskie, kurczaki holen-
derskie kapsalony, burito, 
kurtosze - kołacze, gofry. W 
Rynku rozbrzmiewać będą 
wakacyjne rytmy, a także 
zostanie ustawiona atrakcja 

dla dzieci w postaci dmucha-
nego zamku. Posiłki będzie 
można popijać: kawą, herba-
tą, orzeźwiającymi napojami, 
yerba mate, shake`ami. Nie 
zabraknie także konkursów z 
nagrodami.

W sobotę impreza roz-
pocznie się o godz. 12.00 i bę-
dzie można spędzić czas przy 
pysznym jedzeniu do godz. 
22.00. Z kolei w niedzielę or-
ganizatorzy zapraszają do 
świebodzickiego Rynku w 
godz. 12.00-21.00.

(WPK)

Foodtruckowy Chill
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Rywalizacja, praca zespo-
łowa i indywidualne osią-
gnięcia to elementy gry prze-
prowadzonej przez Fundację 
Wałbrzych 2000, w której 
wzięli udział młodzi ludzie 
z niepełnosprawnościami. 
Jej realizacja była możliwa 
dzięki do�nansowaniu zada-

nia #Pracownia pomysłów ze 
środków Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Drużyny 4-5-osobowe 
zbierały punkty wykonując 
różnorodne zadania na kolej-
nych punktach trasy gry. Każ-
dy z uczestników miał szansę 
pokazać w czym jest dobry. 

Pracownia pomysłów

wniosku, że dla młodzieży gra 
będzie atrakcyjną formą rekru-
tacji na szkolenie, a my w prak-
tyce wyłonimy liderów, którzy 
potra�ą pokierować zespołem, 
czy indywidualistów, którzy 
skupieni na pracy osiągają 
fantastyczne efekty – wyjaśnia 
Agnieszka Chlipała, wiceprezes 
Fundacji Wałbrzych 2000.

W przygotowanie gry zaan-
gażowali się pracownicy i wo-
lontariusze Fundacji Wałbrzych 
2000, uczestnicy klubu seniora 
prowadzonego przez fundację, 
nauczyciele Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w Wał-
brzychu, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej i Stowarzyszenie Dzie-
ci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej.

- Teraz przed nami etap 
szkoleniowy – mówi Joanna Ku-
bik, prezes Fundacji Wałbrzych 
2000. – Nasi doradcy zawodo-
wi podczas zajęć grupowych i 
indywidualnych będą przygo-
towywać młodych ludzi z nie-
pełnosprawnościami do samo-
zatrudnienia lub poszukiwania 
odpowiedniego pracodawcy 
na otwartym rynku pracy. Waż-
nym elementem szkolenia bę-
dzie przygotowanie osobistego 
portfolio obrazującego posia-
dane umiejętności i osiągnięcia 
oraz wypracowanie indywidual-
nego planu działania. #Pracow-
nia pomysłów zakończy się we 
wrześniu 2021 r.

(JK, fot. Archiwum Fundacji 
Wałbrzych 2000)

23 czerwca, a więc z po-
nad półrocznym poślizgiem, 
który spowodowany był pan-
demią, pracownicy Biblioteki 
pod Atlantami w Wałbrzychu 
świętowali przypadające 
na 1 grudnia siedemdzie-
sięciopięciolecie powstania 
wałbrzyskich bibliotek pu-
blicznych oraz majowy Dzień 
Bibliotekarza. Uroczyste ob-
chody odbyły się w Galerii 
pod Atlantami.

Na początku uroczystości 
wicewojewoda dolnośląski Ja-
rosław Kresa wręczył pracow-
nikom biblioteki przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę medale „za długoletnią 
służbę”. Dyrektor biblioteki 
Renata Nowicka uhonorowała 
pracowników obchodzących 
jubileusze pracy zawodowej 
(w tym dwoje obchodzących 
czterdziestopięciolecie!), a 
przewodnicząca Wałbrzyskie-
go Koła Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich Jolanta 
Poważyńska wręczyła nagrody 
jubileuszowe oraz tytuły bi-
bliotekarza roku 2019 i 2020.  
Jubileuszowe życzenia na ręce 

dyrektor biblioteki złożyła wi-
ceprezydent Wałbrzycha Syl-
wia Bielawska, wicestarosta 
Powiatu Wałbrzyskiego Iwona 
Frankowska i dyrektor Dolno-
śląskiej Biblioteki Publicznej 
we Wrocławiu Andrzej Tyws. 
Warto podkreślić, że zarówno 
prezydent Sylwia Bielawska, 
jak i dyrektor Andrzej Tyws, 
pracowali kiedyś w Bibliotece 
pod Atlantami i w swoich wy-
powiedziach wrócili do tam-
tych czasów.

Następnie zgromadzeni 
goście zapoznali się z krótką 
historią wałbrzyskiej biblioteki, 
a także z pasjami wałbrzyskich 
bibliotekarzy, bo przecież, jak 
można było przeczytać w pod-
sumowaniu �lmu „Bibliotekę 
tworzą ludzie – ludzie z pasją”. 
Na gości czekała również jed-
nodniówka, w której przedsta-
wiono najlepsze i najciekawsze 
strony biblioteki.

Spotkanie zakończył jubile-
uszowy tort ufundowany przez 
Cukiernię Świerczyńscy i pa-
miątkowe zdjęcie wałbrzyskich 
bibliotekarzy.

(GŁ)

Niektórzy świetnie wędkowa-
li, inni robili najpiękniejsze (i 
najsmaczniejsze) kanapki na 
świecie, zdobywali najwięcej 
punktów rzucając piłką do ko-
sza, czy najszybciej układając 
puzzle. Poczynaniom uczestni-
ków przyglądali się obserwa-
torzy, którzy oceniali każdego 

indywidualnie pod kątem jego 
predyspozycji zawodowych. 
Bo celem gry, oprócz dobrej za-
bawy było także wyłonienie 20 
osób, które skorzystają z warsz-
tatów pomagających wejść w 
dorosłe, zawodowe życie.

- Przygotowując #Pracow-
nię pomysłów doszliśmy do 

Spóźniony jubileusz 
„Pod Atlantami”
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
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Willa Alfa zaprasza 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

Niemal codziennie dokonu-
jemy introspekcji swoich uczuć, 
pragnień, preferencji, pasji, za-
kładając, że one po prostu tkwią 
w nas, niczym ukryte skarby i 
czekają tylko na odkrycie. Zakła-
damy, że aby się zmieniać i roz-
wijać, musimy najpierw odkryć 
swój potencjał, dotrzeć do naj-
bardziej ukrytych zakamarków 
własnego umysłu – słowem: nie 
ma rozwoju bez pogłębionej i 
rozległej autore�eksji. Jednak 
czy rzeczywiście, tak jak pod-
powiada nam intuicja, może-
my dzięki autore�eksji poznać 
prawdę o sobie, odkryć swoją 
istotę i „prawdziwą” jaźń? Po-
wszechność tej iluzji oparta jest 
na innym zdroworozsądkowym 
założeniu, że posiadamy jakąś 
stałą skrystalizowaną osobo-
wość, jakąś esencję, niezmien-
ną i niepodlegającą wpływom 
kultury, środowiska, czy innych 
ludzi (co najwyżej owa kultura 
środowisko i inni ludzie mogą ją 
zniekształcić, skontaminować, 
ograniczyć). Tymczasem coraz 
więcej współczesnych teorii 
postrzega „ja” nie jako strukturę 
monolityczną, lecz wieloraką, 
składającą się z wielu aspektów, 
podsystemów, subosobowości. 
Kwestionuje się także stałość i 
niezmienność naszego „ja”. Być 
może, tak naprawdę nie istnieje 
nic takiego jak w pełni zintegro-
wana ludzka istota, twierdzą 
Dan Arliely i Robert Kurzbaun. 
Być może stanowimy nagro-
madzenie wielu „ja”. Harré 

Okiem psychologa: przede wszystkim poznaj samego siebie (2)
Marek 
Gawroń

postuluje, że podmiot istnieje 
jedynie jako ciąg „chwilowych 
tożsamości”, zależnych od aktu-
alnego kontekstu sytuacyjnego, 
rodzaju relacji. Każdy element 
wiedzy o sobie jest przypisa-
ny do określonego kontekstu 
sytuacyjnego i wpływa na do-
konywaną przez osobę ocenę 
tylko w tych specy�cznych oko-
licznościach. Zatem aktywizacja 
różnych pozycji „ja” u tej samej 
osoby może powodować zna-
czące różnice intraindywidual-
ne w funkcjonowaniu tej osoby. 
Mówiąc metaforycznie, może 
być tak, że jedna z kilku pozycji 
„ja” danej osoby jest bardziej 
neurotyczna lub inteligentna 
niż inna. Być może tylko jedna z 
kilku pozycji u danej osoby ule-
ga stereotypowemu myśleniu o 
pewnej grupie społecznej, czy 
też żywi określonego rodzaju 
uprzedzenia, inna zaś jest od 
tego wolna.

Profesor Alina Kolańczyk 
twierdzi natomiast, że „ja” to sa-
moorganizujący się system mo-
tywacyjny. Nie istnieje zatem 
nic takiego jak stała osobowość, 
lecz wyłącznie system celów 
(przy czym wiele z nich ma cha-
rakter nieświadomy), zmienny i 
płynny, wpływający na osobisty 
sposób widzenia świata i działa-
nia w nim, bez udziału jakiegoś 
centralnego systemu i świado-
mości, co może prowadzić do 
niespójności naszych zacho-
wań i ich zmienności w czasie. 
Z kolei Matthew Harris i jego 
współpracownicy z Uniwersy-
tetu w Edynburgu udowadnia-
ją w swoich badaniach, że nie 
istnieje pozytywna korelacja 
pomiędzy różnymi cechami 
osobowości w wieku 14 i 77 lat. 
Osobowość w starszym wieku 
może być całkowicie różna od 

osobowości tej samej osoby w 
okresie dzieciństwa - przekonu-
ją badacze. Wybitny neurobio-
log i neuronaukowiec Michael 
Gazzaniga uważa, że poczucie 
„ja” związane jest z działaniem 
pewnego neuronalnego mo-
dułu mieszczącego się w lewej 
półkuli mózgowej, który nazy-
wa interpretatorem, choć to 
nie oznacza, że w tym module 
mieści się nasze „ja” (wiemy też, 
że „ja” nie mieści się w żadnym 
konkretnym obwodzie mó-
zgowym, wyłania się w wyniku 
działania bardzo wielu obwo-
dów ulokowanych w różnych 
obszarach mózgu). Badania 
bezsprzecznie pokazują, że w 
naszych mózgach istnieje wie-
le modułów pełniących ważne 
życiowe funkcje, odpowiedzial-
nych za niezliczoną ilość po-
dejmowanych decyzji i działań, 
które są niedostępne świado-
memu interpretatorowi, choć 
on obsesyjnie i nieprzerwanie 
próbuje objaśniać to, co dzieje 
się z nami w danej chwili.

Poznanie i rozumienie siebie, 
podobnie jak każde inne pozna-
nie, odbywa się w oparciu o nar-
racje. Nie odkrywamy po prostu 
jakiejś własnej cechy, preferen-
cji, potrzeby czy zdolności, lecz 
tworzymy o sobie pewną spójną 
opowieść, która wcale nie musi (i 
zwykle nie jest) prawdziwa, wy-
starczy natomiast, że jest prze-
konywująca i porządkująca na-
sze życie. Kreujemy obraz siebie, 
interpretując własne zachowa-
nia, myśli, uczucia i pragnienia 
zgodnie z własną opowieścią w 
taki sposób, żeby do niej paso-
wały lub ją sensownie uzupeł-
niamy. Przy czym efekt owych 
interpretacji - obraz samego sie-
bie - jest w większości przypad-
ków pozytywny. Psychologowie 

dawno temu odkryli zjawisko 
zwane inklinacją pozytywną w 
naszym myśleniu o sobie. Zde-
cydowana większość ludzi, bez 
względu na wiek, płeć, pocho-
dzenie i wykształcenie, uważa 
się w większości działań za oso-
by ponadprzeciętne. Tworzymy 
raczej iluzje dotyczące samych 
siebie, swoich cech i zdolności, 
niż odsłaniamy wiarygodny i 
obiektywny obraz samych sie-
bie. Większość z tego, co wiemy 
lub dowiadujemy się o sobie jest 
wynikiem działania kulturowych 
i osobistych narracji i kiedy one z 
jakiś powodów ulegają zmianie 
(np. przez zmianę środowiska, w 
którym żyjemy, mód i trendów 
kulturowych, wiedzy psycholo-
gicznej itd.) zmieniamy się i my. 
Prawda jest taka, że jesteśmy w 
istocie wewnętrznie sprzeczni, 
nasze przekonania, preferencje 
bywają niespójne, zmienne i 
zależne od kontekstu oraz aktu-
alnych celów i potrzeb. Musimy 
pogodzić się z faktem, że na 
ogół nie mamy bezpośredniego 
dostępu do motywów, pragnień 
i przyczyn swoich zachowań, 
uczuć, myśli i formułowanych 
narracji.

Człowiek uświadamia sobie 
takie swoje cechy i właściwości, 
na które ktoś lub coś zwróci mu 
uwagę i które potra� nazwać 
(istnieją w jego słowniku poję-
cia, które te właściwości opisują 
- np. słowo prersonalite - oso-
bowość pojawia się dopiero w 
Odrodzeniu i dopiero w wieku 
XVIII używane jest powszechnie 
- wcześniej nikt nie spostrzegał 
siebie w kategorii osobowości 
- indywiduum o niepowtarzal-
nych cechach). Rozgraniczenie 
własnych psychicznych właści-
wości od społecznych lub este-
tycznych samoocen jest prak-

tycznie niemożliwe - powiada 
rosyjski �lozof i psycholog Igor 
Kohn. Kiedy myślimy o sobie: 
mądry, wytrwały, posłuszny, 
wybuchowy - zakładamy jakiś 
punkt odniesienia, a zatem po-
równanie z innymi. Innymi sło-
wy: autore�eksja jest zawsze za-
pośredniczona poprzez język i 
kulturę. Nasze „ja” nie jawi nam 
się bezpośrednio, lecz jest kon-
struowane w oparciu o wzorce, 
reguły, obrazy, schematy obo-
wiązujące w danej społeczności 
oraz systemie pojęć, języku, któ-
rym się posługujemy. Badania 
współczesnej psychologii po-
kazują, że korelacja pomiędzy 
treściami samoświadomości - 
opisami własnych cech i właści-
wości, a zachowaniem człowie-
ka jest statystycznie nieistotna. 
Oznacza to, że przewidywanie 
ludzkich zachowań w oparciu 
o to, co myślą i mówią oni o 
sobie jest niezwykle trudne, a 
często wręcz niemożliwe. Stąd, 
przestrzega Robert Kurzban, nie 
możemy ufać temu, co mówią 
ludzie o sobie i swoich przeko-
naniach, preferencjach, moty-
wach działania. Kiedy staramy 
się zrozumieć to, co dzieje się w 
umyśle człowieka musimy pa-
miętać, że są takie jego części, 
które mówić nie potra�ą, choć 
działają, bez względu na to co 
myślą inne części.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psycho-
logiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.

300+ od ZUS
Od 1 lipca 2021 r. wnioski o 300 
zł na wyprawkę szkolną dla 
dziecka przyjmuje i wypłaca 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Od tego roku szkolnego 
2021/2022 wypłata tzw. 300+ w 
ramach programu "Dobry Start” 
przechodzi do ZUS. Wnioski bę-
dzie można składać od 1 lipca do 
30 listopada 2021 r. tylko drogą 
elektroniczną – za pomocą Plat-
formy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, za pośrednictwem 
portalu Emp@tia lub przez ser-
wisy bankowości elektronicznej 
banków, które udostępnią taką 
możliwość. Podobnie jak w przy-
padku bonu turystycznego, do 
złożenia wniosku o wypłatę po-
trzebne jest indywidualne konto 
na platformie internetowej PUE 
ZUS. Eksperci ZUS będą poma-
gali w założeniu pro�lu na PUE i 
poprawnym wypełnieniu wnio-
sku o wypłatę 300+ tym osobom, 
które do tej pory nie mają swoje-
go konta i nie będą wiedziały jak 
złożyć pierwszy wniosek. Od 1 
lipca będą działać mobilne punk-
ty wsparcia na Poczcie Polskiej i 
KRUS, w których pracownicy ZUS 
będą zakładali pro�le na PUE 
ZUS i pomagali w wypełnieniu 
wniosku. ZUS wypłaci pieniądze 
na konto bankowe wskazane 
we wniosku. Decyzje oraz za-
wiadomienia dotyczące wypłat 
300+ będą przekazywane tylko 
w formie elektronicznej. W ra-
mach programu rodzice - bez 
względu na dochody - mogą 
otrzymać jednorazowo 300 zł na 
zakup podręczników, zeszytów, 
sprzętów potrzebnych uczniom 
oraz pozostałego wyposażenia 
niezbędnego dzieciom uczącym 
się w szkołach podstawowych, 
liceach, szkołach policealnych 
oraz innych placówkach eduka-
cyjnych do ukończenia 20. roku 
życia lub 24 lat w przypadku 
osób z niepełnosprawnościami.

(IKM)
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Boguszów – Gorce bę-
dzie kolejnym miastem, po 
Wałbrzychu i Świebodzi-
cach, w którym Stowarzy-
szenie Czysty Wałbrzych 
zorganizuje społeczną ak-
cję sprzątania.

W Urzędzie Miejskim w 
Boguszowie-Gorcach odbyło 

się spotkanie władz miasta z 
przedstawicielem Stowarzy-
szenia Czysty Wałbrzych.

- Rozmawialiśmy o współ-
pracy pomiędzy naszym 
miastem a Stowarzyszeniem 
Czysty Wałbrzych. Omawia-
liśmy problemy dotyczące 
miejsc opuszczonych i zanie-

dbanych, których na tere nie 
naszego miasta nie brakuje. 
Ustaliliśmy, że w najbliższym 
czasie zostanie zorganizowa-
na akcja sprzątania naszego 
miasta. Takiej akcji nie było od 
lat – mówi Sylwia Dąbrowska, 
burmistrz Boguszowa – Gorc.

(RED)

Posprzątają miasto
Choć od ostatnich opadów 

śniegu oraz morzu upłynęło 
już kilka miesięcy, to miesz-
kańcy Boguszowa – Gorc do-
piero w ubiegłym tygodniu 
doczekali się połatania dziur 
w jezdniach.

- Wysłanie ekipy łatającej 
dziury na ulice naszego miasta 
było jedną z moich pierwszych 
decyzji po objęciu urzędu – przy-

znaje burmistrz miasta Sylwia 
Dąbrowska. – Ulice Kościuszki, 
Witosa, Szybowa, czy nawierzch-
nia wiaduktu na ul. Krakowskiej 
od dawna czekały na uzupeł-
nienie ubytków. Wkrótce poła-
tane zostaną kolejne ulice oraz 
będziemy ubiegali się o środki 
zewnętrzne na bardziej zaawan-
sowane naprawy dróg.

(RED)

Wiemy jakich atrakcji 
mogą spodziewać się miesz-
kańcy i goście odwiedzający 
Jedlinę-Zdrój. Czekają na nas 
koncerty, wykłady, warszta-
ty, plenery artystyczne i zaję-
cia rekreacyjne.

Lipiec rozpocznie się „Dol-
nośląskim Festiwalem Zupy” 
(więcej na str. 1), a następnie 
przez blisko miesiąc będzie 
można brać udział w przeróż-
nych wydarzeniach w ramach 
„Strefy Sztuki”. Cykl rozpocznie 
koncert zespołu Franciszek Po-
spieszalski Trio (10 lipca), a za-
kończy występ jazzowej grupy 
Ascetic (8 sierpnia). W połowie 
sierpnia odbędzie się tradycyj-
ny festyn w Kamieńsku, a kil-
ka dni później (21 sierpnia) w 

Kompleksie Sportowo-Rekre-
acyjnym Active Jedlina zagości 
kino plenerowe. Tradycyjne 
Dni Jedliny-Zdroju zostały za-
planowane na ostatni week-
end sierpnia, a w ich programie 
są występy teatrów ulicznych i 
zespołu Max Klezmer Band.

- Przygotowaliśmy dla Pań-
stwa bardzo szeroką ofertę, w 
której każdy znajdzie coś dla 
siebie. Pamiętajmy, że nadal 
funkcjonujemy w warunkach 
pandemii, dlatego zachęcam do 
sprawdzania aktualnych wyda-
rzeń na stronie Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju oraz Urzędu 
Miasta Jedlina - Zdrój– mówi 
Wiesław Zalas, dyrektor Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

(RED)

Łatają dziury

Kulturalny plan na lato
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Podaj dalej
23 czerwca br. pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Walimiu zorgani-
zowali kiermasz różności 
“Podaj dalej”. Wśród ofe-
rowanych produktów moż-
na znaleźć odzież nową 
oraz używaną dla dzieci i 
dorosłych, obuwie, zabawki. 
Każdy chętny otrzymał tak-
że maseczki jednorazowe 
oraz płyn dezynfekujący. 
Kolejne kiermasze plano-
wane są na 1 i 8 lipca w go-
dzinach od 9.30 do 14.30 
- 1 i 8 lipca 2021 r., w go-
dzinach od 9.30- do 14.30, 
zapraszamy przed siedzibę 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Walimiu - od strony 
parku, gdzie będzie można 
otrzymać ubrania dziecięce 
i damskie, zabawki, a przy 
okazji zaopatrzyć się w płyn 
dezynfekujący oraz masecz-
ki jednorazowe. To kolejna 
akcja pomocowa pracowni-
ków Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, na którą serdecznie 
zapraszamy – podkreślają 
pracownicy OPS Walim.

(RED)

Gminy: Głuszyca, Jedlina-
-Zdrój i Walim stworzyły sieć 
tras rowerowych o długości 
500 km. Docelowo Rowero-
wa 500 ma być połączona z 
trasami rowerowymi sąsied-
nich powiatów.

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, burmistrz Jedliny-Zdroju 
Leszek Orpel oraz wójt Gminy 
Walim Adam Hausman doko-
nali w Jedlinie – Zdroju symbo-
licznego otwarcia Rowerowej 
500.

- 3,2,1! Rowerowa 500 wła-
śnie wystartowała!!! Głuszyca 
– Jedlina-Zdrój - Walim! Dla 
miłośników jazdy na rowerze 
przygotowaliśmy ponad 500 
km tras. Tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie. Zapraszamy do 
poznawania naszego region 
– mówi Roman Głód, inicjator 
projektu.

Rowerowa 500
- Wspólnie dokonaliśmy 

otwarcia długo oczekiwany 
produktu turystycznego, jakim 
jest Rowerowa 500. Rekomen-
dujemy 500 km tras rowero-
wych w Głuszycy, Walimiu i 
Jedlinie-Zdroju. Trasy szosowe, 
leśne, singletrack, MTB , dla 
rodzin, widokowe. Wszystkie 
są odpowiednio oznakowane. 
Mamy na nich MOR-y, czyli 
miejsca obsługi rowerów ze 
stacjami ładowania rowerów 
elektrycznych włącznie, mamy 
wypożyczalnie rowerów, w 
których są także rowery elek-
tryczne oraz przyjazną bazę 
noclegową dla rowerzystów. 
Wydaliśmy specjalną mapę 
dla rowerzystów, postawiliśmy 
mapy w terenie, jest strona na 
Facebooku, a strona interneto-
wa jest w budowie. Zaprasza-
my! – dodaje Leszek Orpel.

W ramach Rowerowej 500 
w Jedlinie-Zdroju wytyczono 
i oznaczono ponad 100 ki-
lometrów tras (od J1 do J8). 
Wszystkie mają swój początek 
w Kompleksie Sportowo-Re-
kreacyjnym Active Jedlina przy 
ul. Kłodzkiej. Wszystkie są zmie-
rzone i opisane. Tutaj znajduje 
się również Miejsce Obsługi 
Rowerzystów (MOR) z narzę-

dziami i wodą, a także ze sta-
cją ładowania. Kolejne MOR-y 
są zlokalizowane na terenie 
Parku Aktywności Czarodziej-
ska Góra przy ul. Poznańskiej, 
gdzie znajduje się również wy-
pożyczalnia rowerów oraz przy 
Kompleksie Pałacowo-Hotelo-
wym Jedlinka przy ul. Zamko-
wej.

- W Gminie Walim Rowero-
wa 500 pokrywa się częściowo 
z trasami Strefy MTB Sudety 
oraz obejmuje położony w 

centrum Walimia Bike Park, 
którego atrakcją jest rock gar-
den. W zasięgu rowerzystów są 
nasze największe atrakcje: za-
mek Grodno, Sztolnie Walim-
skie, jezioro Bystrzyckie, Wielka 
Sowa itp. Gdy zakończy się mo-
dernizacja kolei bystrzyckiej, 
czyli malowniczej trasy kolejo-
wej 285, łączącej Jedlinę-Zdrój, 
Jugowice, Zagórze Śląskie ze 
Świdnicą i Wrocławiem, wiel-
biciele turystyki rowerowej 
będą mogli przyjechać do nas 

ze swoimi jednośladami i z na-
szych stacji wyruszyć na nasze 
malownicze trasy – podkreśla 
Adam Hausman.

W przyszłym tygodniu roz-
pocznie się kolportaż bezpłat-
nych map dla turystów, na 
których zaznaczone są różne 
atrakcje oraz lokale gastrono-
miczne i noclegowe, które po-
siadają ofertę dla rowerzystów, 
m.in. bezpieczny parking czy 
możliwość umycia pojazdu.

(RED)
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TRASY NA TERENIE GMINY GŁUSZYCA
G1 – trasa widokowa, historyczna:
Trasa średnia, szosowa, długość: 18 km. 
G2 – trasa widokowa: Trasa trudna, leśna, długość: 3,5 km.
G3 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – niebieska):
Trasa średnia, mieszana, długość: 23 km.
G4 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca 
– pomarańczowa): Trasa średnia, mieszana, długość: 10 km.
G5 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – czarna):
Trasa średnia, mieszana, długość: 21 km.
G6 – trasa widokowa, historyczna 
(Strefa MTB Głuszyca – żółta):
Trasa średnia, mieszana, długość:  29 km. 
G7 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – zielona):
Trasa trudna, mieszana z przewagą dróg leśnych, 
długość: ok. 70 km (w tym ok. 20 km W-7)
G8 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – czerwona):
Trasa trudna, mieszana z przewagą dróg leśnych, długość: 39 km.
G9 – trasa widokowa, #ACTIVE:
Trasa średnia, mieszana, długość: 11 km. 
G10 – trasa widokowa:
Trasa średnia, leśna, widokowa, długość: 1 km.

TRASY NA TERENIE 
GMINY WALIM

W1: Trasa trudna, szosowa, długość: 12 km
W2: Trasa łatwa, szosowa, długość: 14 km
W3 : Trasa trudna, szosowa, długość: 20 km
W4: Trasa łatwa, szosowa, długość: 19 km
W5 (Strefa MTB Sudety - czerwona):
Trasa łatwa, szosowo-leśna, długość: 18 km
W6 (Strefa MTB Sudety - żółta):
Trasa trudna, szosowo-leśna, długość: 29 km (cała pętla)
W7 (Strefa MTB Sudety - zielona): 
Trasa trudna, leśna, długość: 71 km (cała pętla)
W8 (Strefa MTB Sudety - pomarańczowa):
Trasa trudna, leśna, długość: 19 km
W9 - trasa #Active: 
Trasa łatwa, szosowo-leśna, długość: 14 km
W10 - trasa Bike Park Walim MTB Cross Country: 
Trasa bardzo trudna, leśna, długość: 4 km

TRASY NA TERENIE 
GMINY JEDLINAZDRÓJ

J1 – trasa widokowa:
Trasa średnia, afaltowo–szutrowa, długość: 15 km.
J2 – trasa uzdrowiskowa:
Trasa łatwa, asfaltowo–szutrowa, długość: 12 km.
J3 – trasa Góra Borowa;
Trasa trudna, szutrowa, długość: 18,5 km.
J4 – trasa parkowa;
Trasa trudna, asfaltowo–szutrowa, długość: 11,5 km.
J5 – trasa Przełęcz Kozia;
Trasa średnia, leśna, długość: 13 km.
J6 – trasa zabytkowa;
Trasa średnia, asfaltowo–szutrowa, długość: 20 km.
J7 – trasa „pętla duża”;
Trasa średnia, szosowa, długość: 14 km.
J8 – trasa „pętla mała”;
Trasa średnia, szosowa, długość: 11 km.

R E K L AMA
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W każdą sobotę i niedzielę podczas 
wakacji Lokalna Organizacja Turystycz-
na Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje 
bezpłatne wycieczki z przewodnikiem 
po Aglomeracji Wałbrzyskiej. Początek 
każdej wycieczki o godzinie 11.00.

Terminy, miejscowości oraz miejsca zbió-
rek uczestników:
3.07 Sokołowsko – śląskie Davos

(sanatorium Grunwald, cerkiew, park) skwer Kieślowskie-
go w Sokołowsku

4.07 Jedlina - Zdrój – uzdrowisko Charlotty 
(Centrum Activ – Park Aktywności Czarodziejska Góra – 
uzdrowisko) parking przy kompleksie Activ Jedlina 

10.07 Krzeszów – Europejska Perła Baroku 
(opactwo, kalwaria, Letni Pawilon na Wodzie) przez Bazy-
liką Mniejszą w Krzeszowie

11.07 Głuszyca – kraina tajemnic i przygód
(kamieniołom „Kamyki”) dworzec PKP w Głuszycy Górnej

17.07 Czekoladowe Świebodzice
(ZPC Śnieżka, starówka, OSiR Świebodzie) Przed ZPC 
Śnieżka S.A. w Świebodzicach

18.07 Szczawno - Zdrój – spacerem po zdroju cz. 1
(uzdrowisko –Teatr Zdrojowy - Park Zdrojowy – Słoneczna 
Polana) przed Pijalnią Wód Mineralnych w Szczawnie - Zdroju

Bezpłatne wycieczki z przewodnikiem 24.07 Jaworzyna – miasto kolei
(dworzec PKP - Muzeum Kolejnictwa) dworzec PKP w Jaworzynie Śląskiej

25.07 Wałbrzych – miasto czarnego złota 
(Stara Kopalnia – kompleks sportowy Aqua - Zdrój) przed kawiarnią Sztygarówka w Sta-
rej Kopalni

31.07 Literackie Wzgórza Włodzickie
(Świerki – Włodzicka Góra – źródła Włodzicy) parking przy Sali Wiejskiej (Świerki 61)

1.08 Szlakiem zamków piastowskich - Rogowiec
(wejście na ruiny zamku Rogowiec) przed schroniskiem Andrzejówka 

7.08 Świdnica - rynek z tradycjami
(starówka, Katedra, Kościół Pokoju) Rynek, przed Muzeum Kupiectwa w Świdnicy

8.08 Szczawno – Zdrój – spacerem po zdroju cz. II
(uzdrowisko - Park Szwedzki – Dworzysko) przed Pijalnią Wód Mineralnych w Szczawnie 
- Zdroju

14.08 Strzegom – granitowe serce Polski 
(Bazylika Mniejsza - starówka) przed Bazyliką Mniejszą w Strzegomiu 

15.08 Mieroszów – brama do Polski
(starówka - wieża na Parkowej Górze) przed ratuszem w Mieroszowie

21.08 Pałac z tajemnicą
(zabudowania Pałacu Jedlinka – stacja kolejowa w Jedlinie - Zdroju) przed Pałacem Jedlinka

22.08 Zagórze Śląskie – jezioro którego nie było
(kładka w Zagórzu – zapora wodna) przy wejściu na kładkę w Zagórzu Śl. (obok Hotelu 
Maria Antonina)

28.08 Stare Bogaczowice – gmina z widokiem na Trójgarb
(zabytki gminy w tym m.in. kaplica św. Anny) pętla autobusowa przy Urzędzie Gminy w 
Starych Bogaczowicach

29.08 Wałbrzych – miasto białego złota
(starówka – Muzeum Porcelany – Pałac Czettritzów - Harcówka) przy fontannie w rynku 
w Wałbrzychu.
Planowany czas wycieczki – około 2-3 godzin
Dodatkowe informacje: tel. 74 66 43 871, e-mail: lot@lotaw.pl

(MM)

• Mobilne punkty 
spisowe
Trwa Narodowy Spis Po-
wszechny Mieszkań i Ludności 
2021. Gminne Biuro Spiso-
we - wychodząc na przeciw 
mieszkańcom Gminy Stare 
Bogaczowice, którzy chcą się 
spisać - będzie pełniło dyżury 
w salach sołeckich. Urzędnicy 
będą dyżurowali: 5 lipca 2021 
r. od godziny 14:30 do 16:30 w 
Świetlicy Wiejskiej w Strudze 
przy ul. Szkolnej 2A, a 6 lipca 
2021r. od godziny 14:30 do 
16:30 w Świetlicy Wiejskiej w 
Chwaliszowie przy ul. Słonecz-
nikowej 5.

• Konsultują strategię
Do 12 lipca 2021 r. trwają kon-
sultacje społeczne projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Stare 
Bogaczowice na lata 2021-
2027. Celem konsultacji jest 
umożliwienie mieszkańcom, 
organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom gospodar-
czym złożenie uwag w spra-
wie projektu dokumentu stra-
tegia rozwoju Gminy. Forma 
przeprowadzenia konsultacji: 

imienne wyrażanie opinii lub 
złożenie uwag w sprawie bę-
dącej przedmiotem konsulta-
cji. Sposób poboru formularza: 
Sekretariat Urzędu Gminy Sta-
re Bogaczowice, strona inter-
netowa Gminy Stare Bogaczo-
wice: www.starebogaczowice.
ug.gov.pl , Biuletyn Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice www.bip.
starebogaczowice.ug.gov.pl. 
Wypełnione formularze należy 
składać w terminie do 12 lipca 
2021 r. w Sekretariacie Urzę-
du Gminy Stare Bogaczowice 
ul. Główna 132, 58-312 Stare 
Bogaczowice lub przesłać na 
adres mailowy urzad@stare-
bogaczowice.ug.gov.pl. Wyniki 
konsultacji zostaną przedsta-
wione na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Stare Boga-
czowice, na stronie interneto-
wej Gminy Stare Bogaczowice 
oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w 
Starych Bogaczowicach w 
ciągu 14 dni od zakończenia 
konsultacji; a radzie gminy na 
najbliższej sesji.

(RED)

Raport z Gminy 
Stare Bogaczowice
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W Głuszycy i Mieroszowie 
zorganizowane zostały kon-
kursy ortogra�czne.

W Mieroszowie 18 śmiałków 
w kategorii klas IV - VIII oraz 5 w 
kategorii 16+ zmierzyło się ze 
swoją znajomością języka pol-
skiego w IV Dyktandzie Gmin-
nym, zorganizowanym przez 

Mieroszowskie Centrum Kul-
tury z inicjatywy Marii Chmiel-
nickiej, która jest inicjatorką 
dyktanda. W kategoria klas 
IV-VIII zwyciężyła Oliwia Frąc-
kowiak przed Agatą Woszczek 
i Julią Walus. W rywalizacji 16+ 
pierwsze miejsce zajął Jarosław 
Jurkowski, druga była Dorota 

• Dotacja na remont 
chodnika
- Mamy wsparcie z Sejmiku 
Województwa Dolnośląskie-
go na modernizację chodnika 
przy ulicy Kościelnej w Miero-
szowie – mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa. 
- Wspieramy południe Dolne-
go Śląska środkami z Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej – mówi Grzegorz 
Macko, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.  
- Przyjęliśmy ostateczną listę 
dotacji dla dolnośląskich gmin 
w ramach programu, którym 
wspieramy te gminy, któ-
re osiągają niższe wskaźniki 
wpływów podatkowych i jed-
nocześnie mają do wykonania 
ciekawe inwestycje na swoim 
terenie. Z przyznanych dotacji 
dla 25 gmin aż 11 znajduje się 
w subregionie wałbrzyskim. W 
gronie bene�cjentów znalazła 

się Gmina Mieroszów, która 
na modernizację chodnika 
wzdłuż ul. Kościelnej dostanie 
123 658 zł.

• Grant dla klubu 
seniora
Grupa nieformalna – Klub 
Seniora ,,Lawendowy Zaką-
tek”, działający przy Miero-
szowskie Centrum Kultury, 
otrzymała grant w wysoko-
ści 5700 złotych. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na 
realizację projektu “Bule re-
dukują bóle”. Celem projektu 
jest stworzenie bulodromu 
w ogrodzie przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Miero-
szowie. Konkurs został ogło-
szony przez Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Grani-
ca Ośrodek Działaj Lokalnie w 
Lubawce, w ramach Progra-
mu Działaj Lokalnie 2021.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

Mistrzowie ortogra�i

my SAS - Chemia z Niemiec 
Sławomirowi Stawarzowi. 
Dziękujemy Elżbiecie Szomań-
skiej - dyrektorowi Festiwalu 
„Nie tylko Gospel”, która mia-
ła nie lada wyzwanie czytając 
łamiący język tekst w grupie 
16+ oraz sekretarzowi gminy 
Ewie Kisztelińskiej, która zapre-
zentowała kulinarne wyczyny 
Kucharza Grzegorza – dodają 
organizatorzy: Ilona Henko 
oraz Barbara Bukowska –Matu-
siewicz.

Zwyciężczynią IX Dyktanda 
Miejskiego w Głuszycy została 
Beata Mołda ze Starych Bo-
gaczowic. Miejsce drugie za-
jęła Marta Czepil z Głuszycy, a 

trzecie Magdalena Kandefer z 
Głuszycy. Wśród uczestników 
w kategorii do 18 roku życia 
najlepiej dyktando napisała 
Małgorzata Mołda ze Starych 
Bogaczowic.

- Gratulacje dla zwycięzców 
i wszystkich uczestników dyk-
tanda, którzy zmierzyli się z 
barwnym i ciekawym tekstem 
napisanym przez znaną pisarkę 
związaną z naszym regionem-  
Joannę Bator. Tekst dyktanda 
z nienaganną dykcją odczytał 
Robert Delegiewicz – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury – Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy.

(RED)

Kluczyńska, a trzecią lokatę za-
jęła Katarzyna Nowakowska.

- Gratulujemy laureatom i 
dziękujemy fundatorom na-
gród: burmistrzowi Mieroszo-
wa Andrzejowi Lipińskiemu, 
wiceburmistrzowi Mariuszowi 
Pawlakowi, prezesowi ZGKIM 
Krzysztofowi Kalinowskiemu, 
właścicielom �rmy ARGES Iwo-
nie i Gerardowi Szwarczyńskim, 
podróżnikowi Klaudiuszowi 
Słomczyńskiemu, Szefowi �r-
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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

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...
ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

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

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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

Małżeńskie 
jubileusze
W Bibliotece + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 
4 pary świętowały przypa-
dającą w ubiegłym roku 
rocznicę 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego. 
Uroczystość, ze względu na 
pandemię, nie mogła od-
być się jesienią 2020 r. Mał-
żonkowie, powtarzając za 
Anną Kabat – kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Boguszowie-Gorcach, od-
nowili słowa przysięgi. Na-
stępnie kierownik USC wraz 
z wójtem Gminy Czarny Bór 
Adamem Góreckim oraz 
Przewodniczącą Rady Gminy 
Czarny Bór Marzeną Łatką, 
wręczyli jubilatom: medale 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. 
Medale otrzymali: Maria i 
Antoni Chruściel, Zo�a i Jan 
Filip, Krystyna i Józef Gon-
cerz oraz Genowefa i Józef 
Respondek. O oprawę mu-
zyczną zadbał saksofonista 
pochodzący z Gminy Czar-
ny Bór – Krzysztof Kurnyta. 
- Ogromnie gratuluję Wam 
wspaniałego jubileuszu. Nie-
wielu parom jest dane dożyć 
tak pięknego wieku. Wasza 
postawa napawa mnie na-
dzieją, że można przeżyć 
wspólnie wiele lat wbrew 
przeciwnościom losu – po-
wiedział podczas ceremonii 
Adam Górecki. Pozostałe 5 
par, które obchodziły jubi-
leusz, nie mogło przybyć na 
uroczystość ze względów 
zdrowotnych. Medale zosta-
ną im dostarczone w póź-
niejszym terminie.

(JJ)

Z inicjatywy Klubu Rad-
nych „Kobiety dla Szczawna” 
w Radzie Miejskiej Szczaw-
na-Zdroju, w wakacyjne nie-
dziele będą odbywały się 
bezpłatne koncerty i projek-
cje koncertów.

- Przez całe wakacje, co 
drugą niedzielę, w muszli kon-
certowej w Parku Zdrojowym  
w Szczawnie – Zdroju będzie 
grał DJ Mister M.J, który zapre-
zentuje repertuar ponadpoko-
leniowy, przy którym można 
potańczyć, pospacerować lub 
zwyczajnie posiedzieć na par-
kowej ławce. Zaplanowane 
terminy: lipiec - 4 i 18, sier-
pień - 1, 15 i 29 w godzinach 
15.00-20.00. W tych samych 
terminach w Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie – Zdroju od 
godziny 20.00 będą prezento-
wane �lmy z koncertów, które 
odbyły się podczas Szczaw-
no-Zdrój Baroque Festiwal (4 
lipca koncert Justyny Woś, 18 

lipca koncert Kantaty Mitolo-
giczne). Przygotowaliśmy dla 
Państwa różne gatunki muzy-
ki, w których każdy znajdzie 
coś ulubionego dla siebie. 
To nie koniec wakacyjnych 
muzycznych niespodzianek: 
w pozostałe niedziele pobyt 
w naszym mieście uprzyjem-
nią Koncerty Promenadowe 
(11 lipca - Liko Max Band, 25 
lipca - muzyka operetkowa i 
musicalowa) - startujemy o 
godz.16.00 w muszli koncer-
towej. Wstęp na te wydarzenia 
jest bezpłatny. Do wakacyj-
nych wydarzeń dochodzą inne 
imprezy kulturalne, kulinarne 
i sportowe, m.in. w lipcu Mię-
dzynarodowy Konkurs Skrzyp-
cowy im.H. Wieniawskiego, 
Foodtrucki - Smaki Świata. O 
szczegółach będziemy infor-
mować na bieżąco – mówią 
radne z klubu „Kobiety dla 
Szczawna”.

(RED)

Muzyczne lato
• Balcer w 5
Wychowanek Górnika Wał-
brzych Aleksander Balcerowski 
wyszedł w pierwszej piątce re-
prezentacji Polski koszykarzy 
w spotkaniu inaugurującym 
turniej kwali�kacyjny do igrzysk 
olimpijskich. W Kownie Pol-
ska pokonała Angolę 83:64, a 
„Balcer”, który grał przez ok. 20 
minut, zdobył 14 punktóworaz 
zanotował 4 zbiórki, 3 asysty i 
2 bloki. Następny mecz biało – 
czerwoni rozegrają w czwartek 
o godz. 15:30 ze Słowenią.
Polska - Angola 83:64 (24:19, 
19:12, 19:14, 21:19)

• Medale na plaży
Kolejne medale w siatkówce 
plażowej zawisły na szyjach 
siatkarzy Chełmca Wałbrzych. 
W Mistrzostwach Dolnego Ślą-
ska juniorów, rozgrywanych 
w Obornikach Śląskich, za-
wodnicy wałbrzyskiego klubu 
wywalczyli srebro i brąz. Mie-
szane pary z wałbrzyszanami 
w składzie wywalczyły tym sa-
mym awans do pół�nałów mi-
strzostw Polski. Lokaty siatkarzy 
Chełmca: 2. Dominik Płużka/
Andrzej Kwapiński (Chełmiec 
Wałbrzych/Gwardia Wrocław), 
3. Bartek Nackowski/Kuba Kilian 
(Chełmiec Wałbrzych/Gwar-
dia Wrocław), 5. Błażej Dudzik/

Michał Jerzyk (Chełmiec Wał-
brzych), 6. Miłosz Baran/Paweł 
Andrzejewski (Chełmiec Wał-
brzych/Spartakus Jawor), ex 
equo 7-8 Hubert Laszkiewicz/
Damian Pietrzykowski (Cheł-
miec Wałbrzych).

• Dzień sportu na orliku
Burmistrz Głuszycy Roman Głód 
i Centrum Kultury – MBP w Głu-
szycy 1 lipca zapraszają dzieci i 
młodzież do udziału w sporto-
wych zabawach w kompleksie 
boisk Orlik w Głuszycy. Zmaga-
nia sportowe rozpoczną się o 
godz. 16.00.

• Wyścig MTB w Walimiu
4 lipca 2021 na trasie Cross 
Country w Walimiu odbędzie 
się wyścig kolarski Grand Prix 
Walim MTB XC 2021. Specjalnie 
przygotowana trasa będzie nie-
złym wyzwaniem dla uczestni-
ków. Organizatorami są: Gmina 
Walim, Centrum Sportu i Re-
kreacji w Walimiu, MTB Walim 
Team, KKW Wałbrzych, Mituto-
yo AZS Wratislavia. 3 lipca od 
godz. 16.00 rozpoczną się jazdy 
treningowe na trasie oraz wy-
dawanie numerów startowych, 
a rywalizacja rozpocznie się 4 
lipca o godz. 9.15 wyścigami w 
kategoriach najmłodszych. Wię-
cej na stronie walim.pl.

Sportowy raport
• Czeski jubileusz
Przedstawiciele KPS Chełmiec 
Wałbrzych byli uczestnika-
mi uroczystości uświetnienia 
100-lecia powstania Czeskiej 
Federacji Siatkówki. - Na zapro-
szenie miasta partnerskiego 
Wałbrzycha - Hradec Králové, 
stawiliśmy się całą drużyną, 
aby rozegrać pokazowy mecz. 
Z kronikarskiego obowiązku 
oraz szacunku dla naszych jubi-
latów zameldujemy, że trium-
fowali gospodarze 2:1 (21:25, 
22:25, 25:18). Chełmiec zagrał 
w składzie: Szczygielski (kpt), 
Zieliński, Dereń, Sławnikowski, 
Michalski, Trzeciak, Stawiany 
(libero) oraz Szymków, Du-
dzik, Płużka, Laskowski, Baran, 
Wojtas, trenerzy: Fabian Kurza-
wiński, Janusz Ignaczak, Piotr 
Zieliński. W barwach Chełmca 
debiutowali również nasi nowi 
zawodnicy: Adam Michalski, 
Piotr Trzeciak oraz Artur Sław-
nikowski (wybrany MVP spo-
tkania). Była to świetna okazja 
aby razem z maskotką miasta 
Moo�e promować Wałbrzych 
poza granicami kraju oraz kon-
tynuować stare i nawiązywać 
nowe znajomości w siatkarskim 
środowisku za naszą południo-
wą granicą – podkreślają działa-
cze KPS Chełmiec.

(RED)
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USŁUGI

(4) Instalacje gazowe, centralnego 
ogrzewania, wymiana pieców 
centralnego ogrzewania. Tel. 506 
75 43 79

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(4) Sprzedam garaż o powierzchni 
24 metrów kwadratowych przy ul. 
Lelewela w Wałbrzychu. Tel. 506 75 
43 79

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

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

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

R E K L AMA

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

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

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

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
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.

25 i 26 czerwca upłynęły 
w Boguszowie-Gorcach pod 
znakiem Sudeckiej Setki. To 
już 32 ½ edycja tego popu-
larnego nie tylko w naszym 
najbliższym sąsiedztwie 
górskiego ultramaratonu. Z 
tegorocznym biegiem na 42, 
72 i 100 km w nocy zmierzyło 
się łącznie 420 biegaczy.

W Piątek, punktualnie o 
godzinie 22.00 przy huku fa-
jerwerków, w trasę wyruszyli 
uczestnicy Sudeckiej Setki, 
pół godziny po nich wystar-
towali ci, którzy zdecydowali 
się wziąć udział w Nocnym 

Maratonie Górskim. Zwycięz-
cą marszobiegu na 100 km 
został Czerniak Paweł z Kar-
konosz Running Team, który 
pokonał dystans w 8 godzin i 
18 minut. Drugie miejsce za-
jął Bartosz Gorczyca, a trzecie 
Ondrej Penc. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Ewa 
Majer, zaraz za nią Edyta Bier-
nacka i Patrycja Dettlaff. W 
Nocnym Maratonie Górskim 
wśród mężczyzn najlepszy 
czas uzyskali Miłosz Szcze-
śniewski, Adrian Żakowski i 
Robert Świecak, a wśród ko-
biet Ewa Ardelli, Nina Wie-

czorek i Katarzyna Bernat. 26 
czerwca na stadionie na Gó-
rze Parkowej w Boguszowie-
-Gorcach głównym punktem 
dnia była dekoracja najlep-
szych z najlepszych, czyli zwy-
cięzców biegu na poszczegól-
nych dystansach. Dodatkową 
atrakcją był Rodzinny Piknik 
Sportowy, podczas którego 
można było sprawdzić się w 
różnych konkurencjach. Na 
miejscu prowadzone były 
również zbiórki charytatywne 
oraz kiermasz Fundacji na Po-
moc Zwierzętom.

(JCF)

Sudecka Setka

Gmina Czarny Bór już po 
raz piąty w historii będzie 
gospodarzem Mistrzostw 
Polski w Biathlonie Letnim. W 
dniach 1-4 lipca 2021 r. narto-
rolkostrada stanie się areną 
zmagań z udziałem czoło-
wych biathlonistów kadry na-
rodowej, w tym związanych z 
UKN Mela�r Czarny Bór.

- Kibicować im i zagrzewać 
do wytężonego wysiłku będą 
m.in. wielokrotna mistrzyni 
olimpijska Justyna Kowalczy-
k-Tekieli, Dagmara Gerasimuk 
- dyrektor rozwoju w IBU (Inter-

national Biathlon Union), tre-
nerzy Aleksander Wierietielny 
i Tomasz Sikora oraz Zbigniew 
Waśkiewicz - Prezes Polski 
Związek Biathlonu. Wspaniałe 
sportowe emocje, rywalizacja 
w duchu fair-play, upór i deter-
minacja, gorycz porażki, która 
hartuje oraz słodki smak zwy-
cięstwa. To wszystko czeka za-
wodników i kibiców w najbliż-
szy weekend w Czarnym Borze. 
Do zobaczenia na nartorolko-
stradzie – podkreśla Adam Gó-
recki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Mistrzostwa Polski 
w Biathlonie Letnim
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www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl

Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2 
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