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Do dwóch wypadków z 
udziałem jednośladów doszło 
w poniedziałek w Wałbrzychu 
oraz w Jedlinie-Zdroju.

- O pierwszym ze zdarzeń 
wałbrzyscy policjanci ruchu 
drogowego poinformowani 
zostali około godziny 13.40. 
Funkcjonariusze, którzy przy-
byli do Jedliny-Zdroju ustalili, 
że 41-letni mieszkaniec Gdyni 
skręcając samochodem oso-
bowym w lewo, na ul. Kłodz-
kiej nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu z prze-
ciwnego kierunku motorowe-
rzyście. W wyniku wypadku 
70-letni mieszkaniec powiatu 
wałbrzyskiego tra�ł do szpita-
la, na szczęście z obrażeniami 
nie zagrażającymi jego życiu. 
Obaj kierujący byli trzeźwi. Do 
drugiego, poważnie wygląda-
jącego zdarzenia, doszło około 
godziny 15,00 w wałbrzyskiej 
dzielnicy Szczawienko. 68-let-
ni wałbrzyszanin, włączając się 
do ruchu z terenu jednej z �rm, 
nie zauważył jadącego drogą 
dla rowerów 34-letniego rowe-
rzysty i potrącił go. Po tym zda-
rzeniu kierujący jednośladem 
również przewieziony został 
do szpitala, ale na szczęście nic 
poważnego mu się nie stało. 
Badania na zawartość alko-
holu w organizmie wykazały, 
że obaj mężczyźni byli trzeź-

wi. Oba wypadki są kolejnym 
przykładem na to, jak ważne są 
działania prewencyjne, kontro-
lne i informacyjne prowadzone 
przez wałbrzyską policję. Dla-
tego przypominamy, że o zasa-
dach bezpieczeństwa powinni 
pamiętać wszyscy uczestnicy 
ruchu drogowego – podkreśla 
podkomisarz Marcin Świeży.

Niestety, również w sobotę 
przed południem na osiedlu 
Podzamcze w Wałbrzychu do-
szło do wypadku z udziałem 
rowerzysty. Z ustaleń funkcjo-
nariuszy ruchu drogowego 
wynika, że po godzinie 10.30 
prowadzący samochód osobo-
wy 19-latek, poruszając się pra-
wym pasem ruchu al. Podwale, 
nie zauważył jadącego po prze-
jedzie dla rowerów kierujące-
go, nie udzielił mu pierwszeń-
stwa przejazdu, potrącając go. 
W wyniku zdarzenia 85-letni 
mężczyzna z obrażeniami ciała 
- na szczęście nie zagrażający-
mi jego życiu - tra�ł do szpitala. 
Kierującemu samochodem po-
licjanci zatrzymali prawo jazdy.

Funkcjonariusze wałbrzy-
skiej policji zapowiadają pro-
wadzenie kolejnych akcji 
ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa niechronio-
nych uczestników ruchu dro-
gowego, w tym właśnie rowe-
rzystów.

Zachowaj ostrożność 
na drodze

Wakacje to okres, w którym na drogach pojawia się zdecydowanie więcej rowerzystów 
i motocyklistów. W ostatnich dniach doszło do kilku groźnych wypadków z udziałem 

jednośladów. – Apeluję o zachowanie zasad bezpieczeństwa na drogach i stosowanie 
się do przepisów Kodeksu drogowego. To pozwoli nam zmniejszyć ryzyko wypadku 

drogowego – mówi podkomisarz Marcin Świeży, O�cer Prasowy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu.

rowca pojazdu jest zobowią-
zany ustąpić pierwszeństwa 
rowerowi. Kierującemu pojaz-
dem zabrania się także wyprze-
dzania pojazdu na przejeździe 
dla rowerzystów i bezpośred-
nio przed nim, z wyjątkiem 
przejazdu, na którym ruch jest 
kierowany. Przypominam rów-
nież, że rower powinien być 
wyposażony w co najmniej 
jedno światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej z 
przodu, a także w co najmniej 
jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie 
innym niż trójkąt oraz w jedno 
światło pozycyjne barwy czer-
wonej z tyłu. Każdy jednoślad 
musi mieć także co najmniej 
jeden skutecznie działający 
hamulec oraz być wyposażony 
w dzwonek lub sygnał ostrze-

gawczy o nieprzeraźliwym 
dźwięku. Według przepisów 
Kodeksu drogowego kierujący 
rowerem jest zobowiązany po-
ruszać się po poboczu, chyba 
że nie nadaje się ono do jazdy 
lub ruch pojazdu utrudniałby 
ruch pieszych. Na skrzyżowa-
niu i bezpośrednio przed nim 
może poruszać się środkiem 
pasa ruchu, jeśli pas ten umoż-
liwia opuszczenie skrzyżowa-
nia w więcej niż jednym kierun-
ku; może wyprzedzać inne niż 
rower powoli jadące pojazdy z 
ich prawej strony. Rowerzysta 
jest zobowiązany korzystać z 
drogi dla rowerów lub pasa 
ruchu dla rowerów, jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, w 
którym się porusza lub zamie-
rza skręcić, a korzystając z dro-
gi dla rowerów i pieszych, jest 

zobowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym oraz może za-
trzymać się w śluzie rowerowej 
obok innych rowerzystów. Jest 
zobowiązany opuścić ją, kiedy 
zaistnieje możliwość kontynu-
owania jazdy w zamierzonym 
kierunku. Kierującemu rowe-
rem zabrania się natomiast: 
jazdy po jezdni obok innego 
uczestnika ruchu, chyba że nie 
utrudnia to poruszania się in-
nym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bez-
pieczeństwu ruchu drogowego; 
jazdy bez trzymania co najmniej 
jednej ręki na kierownicy oraz 
nóg na pedałach lub podnóż-
kach, a także czepiania się po-
jazdów – dodaje o�cer prasowy 
wałbrzyskiej policji.

(RED, fot. KMP)

- Pomimo ciągłych działań 
policyjnych, wciąż mieszkańcy 
naszego miasta oraz regionu 
nie stosują się przepisów ruchu 
drogowego, czego przykładem 
jest sobotni wypadek. Dbając 
o bezpieczeństwo na drogach 
kolejny raz przypominamy pod-
stawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się po nich. Należy 
pamiętać, że kierujący pojaz-
dem, zbliżając się do przejazdu 
dla rowerzystów, jest obowiąza-
ny zachować szczególną ostroż-
ność i ustąpić pierwszeństwa 
rowerowi znajdującemu się na 
przejeździe. Skręcając w drogę 
poprzeczną, trzeba zachować 
szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa rowerzyście 
jadącemu na wprost po jezdni, 
pasie ruchu dla rowerów, dro-
dze dla rowerów lub innej czę-
ści drogi, którą zamierza opu-
ścić. Przejeżdżając przez drogę 
dla rowerów poza jezdnią, kie-
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Warunkowe przedterminowe 
zwolnienie z odbywania reszty kary 
pozwala, przy spełnieniu pewnych 
warunków oraz pod pewnymi warun-
kami, na wcześniejsze opuszczenie 
zakładu karnego. Wymogi jakie należy 
spełnić aby ubiegać się o skorzystanie 
z tej instytucji prawa karnego są, w 
miarę ściśle, określone w przepisach.

Warunkiem podstawowym jest od-
bycie przez skazanego, określonego 
okresu orzeczonej kary pozbawienia 
wolności. Generalnie skazany może 
zostać warunkowo zwolniony po od-
byciu co najmniej połowy kary, jed-
nak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. 
Przepisy przewidują dwa wyjątki od tej 
reguły. Osoba skazana w warunkach 
recydywy lub udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej musi odbyć 
nie połowę, a trzy czwarte orzeczonej 
kary pozbawienia wolności. Dodatko-
wo warunkowe zwolnienie nie może 
nastąpić wcześniej, niż po roku jej od-
bywania. Z kolei osoba skazana na karę 
25 lat pozbawienia wolności, może 
zostać warunkowo zwolniona po od-
byciu 15 lat kary, zaś przy orzeczonej 
karze dożywotniego pozbawienia wol-
ności dopiero po odbyciu 25 lat kary.

Czas pozostałej do odbycia kary 
będzie stanowić dla skazanego okres 
próby. Czas ten nie może jednak być 
krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. 
Dla skazanego w warunkach recydywy 

lub za uczestnictwo w zorganizowa-
nej grupie przestępczej okres próby 
wynosi minimum 3 lata. W przypadku 
warunkowego zwolnienia z orzeczonej 
kary dożywotniego pozbawienia wol-
ności okres próby wynosi 10 lat.

Wniosek o warunkowe zwolnienie 
należy złożyć do sądu penitencjarne-
go właściwego dla miejsca osadzenia 
skazanego. Wniosek może złożyć sam 
skazany, jego obrońca, kurator sądo-
wy, wychowawca, dyrektor jednostki 
(zakładu karnego), w którym skazany 
odbywa karę. Sąd może uwzględnić 
złożony wniosek, kiedy dojdzie do 
przekonania, że: 1) postawa skazane-
go, 2) właściwości i warunki osobiste 
skazanego, 3) sposób życia przed 
popełnieniem przestępstwa, 4) oko-
liczności popełnienia przestępstwa, 
5) zachowanie po popełnieniu prze-
stępstwa, 6) zachowanie w czasie od-
bywania kary, uzasadniają przekona-
nie, iż skazany po zwolnieniu będzie 
przestrzegał porządku prawnego, w 
szczególności nie popełni ponownie 
przestępstwa. Wszystkie wskazane 
wyżej przesłanki podlegają oczywi-
ście każdorazowo ocenie sądu.

Bardzo istotnym elementem, który 
sąd bierze pod uwagę, jest zachowa-
nie w czasie odbywania kary. Ocenie 
podlegają takie elementy jak to: 1) 
czy skazany przynależy do subkultury 
więziennej, 2) ile razy był nagradzany 

oraz ile razy był karany dyscyplinarnie 
w czasie pobytu w zakładzie karnym, 
3) czy bierze czynny udział w procesie 
resocjalizacji, 4) czy wyraża chęć pod-
jęcia pracy, 5) ogólna ocena zachowa-
nia skazanego w trakcie odbywania 
kary dokonana przez kierownika da-
nej jednostki penitencjarnej.

Złożenie wniosku podlega opłacie 
sądowej w wysokości 45 zł. Opłatę 
można wpłacić na rachunek bankowy 
sądu, do którego wniosek jest kiero-
wany, bądź też dokonać opłaty w ka-
sie sądu. 

Sąd orzekając o warunkowym zwol-
nieniu zobowiązuje skazanego do wy-
konywania określonych - a nałożonych 
przez ten sąd - obowiązków. Poza sto-
sowanym dozorem kuratora, może to 
być np. nakaz powstrzymywania się od 
nadużywania alkoholu. Po opuszcze-
niu zakładu karnego, skazany powinien 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 
dni, zgłosić się do kuratora sądowego 
sądu rejonowego, w którego okręgu 
będzie mieszkał. Następnie musi przez 
cały okres próby przestrzegać, ustalo-
nych szczegółowo z kuratorem, zasad 
dozoru. Może to być np. obowiązek 
zgłaszania się w określonych przez 
kuratora terminach i udzielania wyja-
śnień, co do przebiegu okresu próby.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

W poniedziałek w Dolnośląskim 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 
Wałbrzychu gościliśmy Wicemini-
ster Rozwoju, Pracy i Technologii 
Iwonę Michałek. Celem wizyty były 
konsultacje z kierownikami WUP 
i PUP w sprawie zmian w ustawie 
o wsparciu zatrudnienia oraz o za-
trudnianiu cudzoziemców.

Wszystko na to wskazuje, że Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
wprowadzi pod obrady Sejmu, jesz-
cze w tym roku, cztery nowe ustawy. 
Zmiany mają unowocześnić i dosto-
sować polski rynek pracy do wymo-
gów gospodarki. Czego konkretnie 
dotyczyć będą zmiany? Ministerstwo 
planuje skupić się m.in. na wyzwa-
niu związanym z pracą cudzoziem-
ców w Polsce. Obecnie ciężko sobie 
wyobrazić funkcjonowanie polskiej 
gospodarki bez ich pracy. Należy 
zatem wdrożyć bardziej efektywne 
procedury dopuszczania cudzoziem-
ców do rynku pracy i skrócić czas 
postępowań. Zmiany będą dotyczyć 
działania systemu legalizacji pracy 
cudzoziemców w Polsce. Efektem 
tego będzie nowa ustawa o zatrud-
nieniu cudzoziemców. Planowane są 
również zmiany w działaniu powia-
towych urzędów pracy, które mają 
zostać przekształcone w Centrum 
Wspierania Zatrudnienia. Kolejne 
propozycje zmian, to oddzielenie sta-
tusu bezrobotnego od ubezpieczenia 
zdrowotnego, po to aby w urzędach 

rejestrowały się osoby po pracę, a nie 
po ubezpieczenie zdrowotne, które 
ministerstwo planuje przenieść do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Wśród zaprezentowanych zmian jest 
też plan wprowadzenia pełnej elek-
tronicznej ścieżki kontaktu praco-
dawca - urząd, uproszczenia dla rol-
ników zatrudniających pracowników 
sezonowych oraz wprowadzenie 
regulacji ograniczających nadużycia 
i zmniejszających ryzyko zaniżania 
standardów na polskim rynku pracy. 
Na wzmocnienie polskiego rynku 
pracy przewidziano 52 mln euro ze 
środków Krajowego Planu Odbudo-
wy. Reforma jest również wpisana w 
Polski Ład.

Jak podkreśla wiceminister Iwo-
na Michałek, to bardzo ważne, że 
wojewódzkie urzędy pracy widzą 
potrzebę zmian i chcą być kreato-
rem polityki rynku pracy w regionie. 
Tylko wzajemny dialog nad ważnymi 
sprawami może doprowadzić do wy-
pracowania optymalnych rozwiązań, 
które będą korzystnie wpływać na 
polski rynek.

Beata Żołnieruk

***
Redakcja nie odpowiada za przed-

stawione dane, opinie i stwierdzenia, 
które stanowią wyraz osobistej wiedzy i 
poglądów autora. Treści zawarte w fe-
lietonie nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

Prawo w pigułce: warunkowe przedterminowe zwolnienie 
z odbywania reszty kary pozbawienia wolności

Będą zmiany na rynku pracy
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze poszukuje 
Kandydatów do pracy na stanowiska:
• ROBOTNIK DROGOWY
• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
• Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi
 (mile widziane doświadczenie),
• Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych,
• Prawo jazdy kat. B,
• Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych
 (w zależności od wykonywanego stanowiska pracy),
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
• Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: magdalena.
matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 721-700-307
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi 
osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. 
Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść 
klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf
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 NOWY WŁAŚCICIEL ZAPRASZA

Tel. 667 25 89 29
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- Weszliśmy w �nalny 
okres budowy obwodnicy. 
Wykonano już 85% prac 
ogółem i położono 75% war-
stwy bitumicznej. Jeżeli nie 
pojawią się niespodzianki, 
obwodnica będzie prze-
jezdna w grudniu bieżącego 
roku. Bardzo przepraszam za 
utrudnienia, wszyscy musi-
my jeszcze odrobinę wytrzy-
mać - mówi prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej. A 
od 2 sierpnia na kierowców 
czekają kolejne zmiany w or-
ganizacji ruchu.

Największe natężenie prac 
jest teraz w centrum Wałbrzy-
cha. Przypomnijmy: w nocy 
z 10 na 11.07.2021 r. została 
wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu. Od strony 

ul. Kolejowej ruch jest możliwy 
tylko w jednym kierunku – w 
stronę ul. Sikorskiego. Ulica 
Wysockiego jest nieprzejezdna. 
Zamknięty został także wjazd 
na ul. Konopnickiej, a wjazd 
do marketu Aldi odbywa się 
od strony ul. Sikorskiego. Z ul. 
Sikorskiego możliwy jest także 
dojazd do ul. Nowy Świat, która 
w części jest ulicą dwukierun-
kową, podobnie dolny odcinek 
ul. Konopnickiej, który również 
jest ulicą dwukierunkową. Ruch 
pieszy w rejonie zamkniętego 
skrzyżowania został utrzymany. 
Planowo powyższa organizacja 
ruchu ma obowiązywać do koń-
ca września. A teraz kierowców 
czeka zmiana organizacji ruchu 
w rejonie ul. Chrobrego, ul. Reja, 
ul. Kolejowej.

Kolejne zmiany na drogach

 - W poniedziałkowy po-
ranek (2 sierpnia 2021 r.) za-
mknięty zostanie dotychczaso-
wy odcinek drogi na wysokości 
ul. Reja. Ruch pojazdów skiero-
wany zostanie na nowo wybu-
dowaną drogę przebiegającą 
pod wiaduktem dalej łącząc 
się z ul. Kolejową. Zjazd na ul. 
Reja, ze względu na problemy 

masy bitumicznej przy ul. Reja; 
montaż elementów ekranów 
akustycznych; zbrojenie i sza-
lowanie kolejnych elementów 
przejścia podziemnego przy ul. 
Żeromskiego; prace brukarskie 
związane z układaniem kra-
wężników, a także prace zwią-
zane z pielęgnacją zieleni.

Kolejny front robót zo-
stał otwarty w dzielnicy Pia-

skowa Góra. - Rozpoczęła 
się budowa łącznika ulicy 
Kardynała Wyszyńskiego z 
zachodnią obwodnicą Wał-
brzycha. To osobne zadanie 
inwestycyjne finansowane 
jest w 100 procentach z bu-
dżetu naszego miasta – pod-
kreśla prezydent Roman Sze-
łemej.

(RED, fot. Budimex)

projektowe zostanie wykonany 
w późniejszym terminie i prze-
widywane otwarcie dla ruchu 
nastąpi w połowie sierpnia. Jak 
zawsze prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności i zwra-
canie uwagi na oznakowanie 
– informuje kierownictwo bu-
dowy obwodnicy Wałbrzycha i 
dodaje: - Już jesteśmy po istot-
nej zmianie organizacji ruchu 
przy ul. Wysockiego i Kolejo-
wej. I od razu przystąpiliśmy w 
tym miejscu do pracy, co nie 
znaczy, że na innych odcinkach 
nic się nie dzieje. Wykonywane 
są między innymi: roboty roz-
biórkowe nawierzchni na ul. 
Wysockiego; prace przezbroje-
niowe sieci teletechnicznych, 
kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej; roboty ziemne przygo-
towujące nawierzchnie pod 
masę bitumiczną na kilku od-
cinkach obwodnicy; układanie 
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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 URLOP 2021
2.09 – 9.09
26.09 – 3.10
27.09 – 4.10
Cena ze śniadaniem i obiadokolacją 

- 799 zł/os. 
lub z wycieczką 
do Skalnego Miasta lub Pragi 

- 899 zł/os.

R E K L AMA

Po powrocie (na początku 
lipca) z pocovidowej rehabi-
litacji, przeczytałem gdzieś 
wypowiedź prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja o 
przyjętym przez władze miasta 
kursie proekologicznym, który 
między innymi wyraża się w 
tym, że na terenach miejskich 
zaprzestano bezmyślnego (to 
moja opinia) ciągłego kosze-
nia trawy rosnącej na terenach 
znajdujących się pod zarzą-
dem władz miasta. I faktycz-
nie efekty tej „nowej polityki” 
dostrzegam m. in. na pasach 
zieleni rozdzielających dwu-
pasmowe jezdnie, gdzie wy-
koszono tylko te odcinki, które 
utrudniały widoczność kieru-
jącym pojazdami, a więc tylko 
tam, gdzie wysoka trawa prze-
szkadza przy skrzyżowaniach 
i przy wyjazdach na główne 
drogi. Zauważyłem też, że w 
koszach znajdujących się przy 
chodnikach na al. Podwale i ul. 
Wieniawskiego, zamieniono 
plastikowe worki metalowymi 
pojemnikami, które można wy-
jąć i po opróżnieniu ponownie 
umieścić w koszu na śmiecie. 
Ucieszyłem się bardzo, ponie-
waż właśnie o tym pisałem na 
łamach Tygodnika DB 2010 w 
ubiegłym roku (i - o ile dobrze 
pamiętam - również w 2019 
r.) i apelowałem, aby zaprze-
stać bezmyślnego koszenia 

Człowiek to brzmi dumnie?
Janusz
Bartkiewicz

wszelkich miejskich trawników 
i skwerów, a walcząc z zale-
wem plastikowego badziewia, 
nie powiększać go o te czarne 
plastikowe worki umieszczane 
w metalowych koszach. Obec-
nie czekam jeszcze, aby Urząd 
Miejski w Wałbrzychu zarządził 
zakaz koszenia trawników i zie-
lonych placów na terenie osie-
dla Podzamcze, co znów uczy-
niono na początku lata, przy 
okazji kosząc na „moim kawał-
ku podłogi”, czyli trawnikach 
znajdujących się na kawałkach 
gruntu należących do mo-
jej wspólnoty mieszkaniowej 
mimo, że czyniąca to �rma aku-
rat koszenia „naszych” trawni-
ków w zawartej z nią umowie 
nie ma. Kiedy rozmawiałem z 
kosiarzami, którzy już od go-
dziny siódmej rano hałasowali 
swymi spalinowymi (chyba) 
kosiarkami, dowiedziałem się 
od nich, że takie dostali zlece-
nie od swoich przełożonych. 
Otóż sprawdziłem treść umo-
wy, zawartej z tą �rmą przez 
moją wspólnotę mieszkaniową 
i stwierdziłem, że usługi pole-
gającej na koszeniu trawy tam 
nie ma. A więc pracownicy tej-
że �rmy wykosili nam trawę za 
tzw. friko, kosząc tereny zielone 
należące do Gminy Wałbrzych. 
Apeluję więc do prezydenta 
miasta, aby dopilnował też, by 
nie niszczyć tych miejsc miej-
skiej „małej retencji”, bo one 
nie tylko zatrzymują w gruncie 
wodę, ale stanowią również 
tereny bujnego życia owadów 
i innych niezwykle pożytecz-
nych stworzeń, dla których 
bezmyślne koszenie jest po 
prostu ich eksterminacją. Zabi-

janie tych żyjątek jest – chociaż 
wielu nie zdaje sobie z tego 
sprawy – stopniowym zabija-
niem życia na Ziemi. A Ziemia 
się broni przed tą niesamowitą 
głupotą ludzi ją zamieszkują-
cych, co coraz częściej może 
każdy zobaczyć. Ulewne desz-
cze zalewające ulice i podwór-
ka, piwnice, domy, garaże i 
zabudowania gospodarcze, a 
także zabierające ludzkie życie, 
stają się już straszliwą normą, 
co odczuwamy już na własnej 
skórze, albowiem susze, poto-
py i gradobicia, huragany i co-
raz groźniejsze pożary, atakują 
nas z coraz bardziej zajadle i re-
gularnie. Każdy chyba widział 
w telewizji lub internecie co 
działo się kilka tygodni temu w 
Niemczech, Belgii, Holandii, 
gdzie nawet niewielkie cieki 
wodne zamieniały się nagle 
w rozszalały żywioł, niszczący 
wszystko, co na swej drodze na-
potkał, zabijając też wielu ludzi, 
a więc przedstawicieli gatunku, 
który - jako jedyny - do tego się 
przyczynił. A Ziemia się broni 
jak potra�, a co potra�, możemy 
się już sami przekonać. Myślę, 
że jeszcze jakoś to przetrwamy, 
ale nie mam już tej pewności, 
że przetrwają to dzisiejsi naj-
młodsi mieszkańcy Ziemi, a już 
na pewno nasze wnuki i pra-
wnuki, którym obecnie fundu-
jemy ten okropny Armagedon. 
Lecz mimo wszystko jest jesz-
cze czas, aby nieuchronne już 
zniszczenia jakoś ograniczyć i 
życie na Ziemi ratować. Czas 
już ku temu najwyższy.

Dlatego też apeluję do miej-
skich włodarzy, aby podjęli 
„heroiczną”, ale konieczną de-

cyzję o demontażu wszystkich 
zabetonowanych lub wyłożo-
nych kostką brukową miejsc, 
wszędzie tam, gdzie ten przy-
słowiowy „beton” absolutnie 
nie jest potrzebny. Przecież 
w coraz bardziej upalne dni 
(efekt cieplarniany) beton ten 
mocno się nagrzewa, co po-
woduje znaczny wzrost tem-
peratury powietrza, naruszając 
w ten sposób odwieczne cykle 
przyrody, czego efektem są 
powstające coraz częściej trą-
by powietrzne i huragany, jak 
również lejące się z nieba poto-
ki wody. A jeżeli chodzi o wodę, 
ten niezbędny dla życia ele-
ment przyrody, to ta nieszczę-
sna „betonoza” powoduje, iż 
woda nie wsiąka w grunt, tylko 
spływa do miejskiej kanalizacji, 
a to czego nie jest w stanie ta 
kanalizacja przyjąć, zalewa na-
sze ulice, domy itp., itd. Czy na-
prawdę ten nieszczęsny beton 
jest ładniejszy i zdrowszy niż 
zielona trawa, krzewy i drze-
wa? Czy wałbrzyski Rynek, plac 
Magistracki i inne podobne 
miejsca nie mogą być oazą zie-
leni, a więc trawników, kwiet-
nych rabat, drzew i krzewów 
rozdzielonych alejkami, przy 
których stoją liczne ławeczki, 
służące do odpoczynku, chwili 
wytchnienia? Czy naprawdę w 
rządzących miastem taka wi-
zja wywołuje dreszcze obrzy-
dzenia? Wiem, że taka zmiana 
oblicza miasta dużo kosztuje, 
ale musimy mieć na uwadze 
przyszłość i w to w nią inwesto-
wać teraz, kiedy jeszcze nie jest 
za późno. Pieniądze na tego 
rodzaju działania ratunkowe 
w unijnym budżecie są zagwa-

rantowane, a Polska to przecież 
Unia Europejska i to, że rządzą-
cy myślą inaczej, faktu tego nie 
zmienia. Dlatego apeluję do 
prezydenta Wałbrzycha, aby w 
programie rewitalizacji miasta 
przewidział też rewitalizację 
miejskiej przyrody. I to jak naj-
szybciej i jak najskuteczniej.

Niszczymy Ziemię po ka-
wałku, jakby nie zdając sobie z 
tego sprawy. Ekscytujemy się 
prywatnymi lotami w kosmos 
i nieodległą już „kosmiczną 
turystyką”, nie zdając sobie 
sprawy, jaką to niesamowitą 
groźbę na nas samych sprowa-
dza. Przecież latając na granicy 
stratosfery niszczymy chroniącą 
Ziemię warstwę ozonu, którego 
brak zabije wszelkie życie na 
Ziemi. Nieliczni, ci najbogatsi, 
schowają się w wielopoziomo-
wych podziemnych schronach, 
gwarantujących im doczekanie 
lepszych czasów. Ale niebogata 
reszta zostanie pozostawiona 
na łaskę losu i niechybnie poże-
gna się z życiem, tak jak wszyst-
ko to, co na powierzchni Ziemi 
pozostanie. I nie jest to jakieś 
katastro�czne science �ction, 
tylko realna groźba, która się 
spełni, jeżeli już teraz nie za-
czniemy o tym bardzo poważ-
nie myśleć i jej przeciwdziałać. 
A zacznijmy od zaprzestania 
niszczenia zieleni. Pamiętajmy, 
że życie na Ziemi istnieje od 
kilku miliardów lat, a tak zwana 
rozumna istota (Homo Sapiens) 
pojawiła się na niej dwa i pół 
miliona lat temu i tylko przez 
kilka ostatnich dziesięcioleci 
swego bezmyślnego działania, 
doprowadziła do tego, co obec-
nie się dzieje. I jak tak dalej pój-

dzie, to jedynym śladem naszej 
obecności pozostaną betono-
wo-ołowiowe podziemne bun-
kry, przechowujące atomowe 
pręty, będące wytworem funk-
cjonowania coraz liczniejszych 
atomowych elektrowni. Śmieci, 
których czas rozpadu obliczony 
jest na 100 tysięcy lat, a więc 
okres, w którym zniknie nawet 
Wielka Pacy�czna Plama Śmie-
ci, czyli gigantyczne skupisko 
śmieci i plastikowych odpadów 
dryfujących po wodach Oce-
anu Spokojnego. Naukowcy 
szacują, że "śmieciowa wyspa" 
może ważyć nawet 120 tys. 
ton i mieć powierzchnię pię-
ciokrotnie większą od Polski, a 
każdego roku powiększa się o 
kolejne 6 mln ton plastikowe-
go świństwa. I za to wszystko 
odpowiadamy MY, istoty, które 
kiedyś zeszły z drzewa, rozpaliły 
samodzielnie ogień i wynalazły 
maczugę, rozpoczynając swą 
niszczycielską działalność, aby 
następnie, w swym bezgranicz-
nym zadufaniu oznajmić, że 
„Człowiek, to brzmi dumnie”. 
Czyżby?

PS. W środę rano, gdy wyj-
rzałem przez okno, znów zo-
baczyłem pięciu wspaniałych 
mężczyzn uzbrojonych w spa-
linowe kosy…

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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Adrian uwielbia budować po-
jazdy z klocków lego, a jego naj-
większą pasją są autobusy. Jego 
marzeniem jest zostać zawodowym 
kierowcą i pracować za kółkiem w 
MPK. Jednak na drodze do jego ma-
rzeń stoi ostra białaczka limfobla-
styczna. Chłopiec choruje już od 4 
lat, a choroba wraca jak bumerang. 
Jedyną szansą na pokonanie prze-
ciwnika jest terapia CAR-T. Adrian 
potrzebuje naszej pomocy. 

Adrian Nowacki ma 7 lat i pochodzi 
ze Świebodzic. To zawsze uśmiech-
nięty i pełen energii chłopiec, którego 
pasją są samochody. Adrian uwielbia 
zabawę na dywanie, na którym od-
wzorowane jest miasto i ulice. Lubi też 
konstruować drewniane, samochodo-
we tory wyścigowe, a także tworzyć 
pojazdy z kloców Lego. 

- Prawdziwą miłością Adriana są 
autobusy - mówi jego mama, pani 
Dominika. - Jego największym ma-
rzeniem jest właśnie zostać kierowcą 
autobusu.

W zabawie często towarzyszy mu 
mama lub starsza siostra, 16-letnia Ni-
kola. Chłopiec nie miał okazji poznać 
wielu przyjaciół, bo odkąd skoczył trzy 
lata, walczy z ostrą białaczką. Przez to 
nie mógł pójść do szkoły, a większość 
życia spędził w szpitalu.

- Wiele razy mieliśmy nadzieję, że 
choroba jest już za nami - mówi pani 
Dominika. - Za każdym jednak razem 
wraca jak bumerang. Już snuliśmy 

Na ratunek Adrianowi

Radna Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego Ramona Bukowska, wraz 
z Wałbrzyską Szkołą Jogi i OSiR 
Szczawno - Zdrój, zapraszają w 
sierpniu w każdy czwartek o godz. 
18.00 oraz w każdą sobotę o godz. 
9.00 na bezpłatne ćwiczenia jogi. 
Zajęcia będą się odbywały w Parku 
Szwedzkim w Szczawnie - Zdroju.

– Już niebawem będziemy mogli 
oddać się praktyce i relaksacji podczas 
ćwiczeń jogi. Jak mówi Baba Hari Das: 
„Joga jest surową dyscypliną, której 
umysł jest niechętny jeśli nie wprost, 
to poprzez różne wybiegi. Bez konse-
kwentnej praktyki umysł ciągle będzie 
wynajdywał przeszkody: nie, dzisiaj 
nie, ale jutro to już na pewno. I to jutro 
nigdy nie nastąpi. Tak więc potrzebu-
jemy kogoś, kto by nam mógł przypo-
minać: zobacz – jutro to dzisiaj”. Przed 
nami przepiękny czas wspólnie z Wał-
brzyską Szkołą Jogi oraz Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Szczawnie - Zdro-
ju. Udział w zajęciach jest bezpłatny – 
podkreśla Ramona Bukowska.

– Życzę wytrwałości na wspólnej ścież-
ce jogi. Proces jogi przebiega w dwóch 
fazach: pierwszy to „wolność od”, a drugi 
to „wolność do”- dodaje Helena Lehner z 
Wałbrzyskiej Szkoła Jogi, która jest dyplo-
mowaną nauczycielką jogi leczniczej, a 
praktykę jogi rozpoczęła w 1999 r.

(RED)

Joga 
w Szczawniewszystkie dostępne metody walki z 

białaczką się wyczerpały. Teraz chło-
piec potrzebuje terapii ostatniej szan-
sy, czyli CAR-T. Żeby mógł raz na za-
wsze pokonać nawracającą białaczkę, 
trzeba przeprogramować jego krew. 
Niestety, terapia kosztuje ponad 1 300 
000 zł i rodziny nie stać na tak drogie 
leczenia. Dlatego Fundacja Na Ratu-
nek Dzieciom z Chorobą Nowotwo-
rową razem z Siepomaga.pl ruszają z 
pomocą!

- Uruchomiliśmy zbiórkę na le-
czenie chłopca. Nie możemy po-
zwolić białaczce wygrać! Prosimy 
wszystkich ludzi o wielkich sercach 
o pomoc w zbiórce na terapię CAR-
-T i nagłośnienie historii chłopca. Li-
czy się każda, nawet najdrobniejsza 
wpłata. Pomóżmy Adrianowi, tak 
jak pomogliśmy Olkowi, Mii, Nadii, 
Marcie i Piotrkowi! Sprawmy, aby 
chłopiec pokonał białaczkę i mógł 
spełniać marzenia. Żeby poszedł 
do szkoły i kiedyś usiadł za kółkiem 
autobusu – apelują organizatorzy 
zbiórki pieniędzy na leczenie Ad-
riana.

Zbiórka pieniędzy prowadzone 
jest na stronie www.siepomaga.pl/
adrian, a pełna historia walki chłop-
ca o życie jest na stronie www.nara-
tunek.org/adrian-nowacki. Na jego 
leczenie prowadzone są tekże licyta-
cje: https://www.facebook.com/gro-
ups/212970939853847/?ref=share.

(RED)

plany o tym, że Adrian pójdzie do ze-
rówki, ale choroba znów zaatakowa-
ła. Adrian wykorzystał już wszystkie 
dostępne metody leczenia. Jedyną i 
ostatnią szansą na pokonanie choro-
by jest terapia CAR-T.

- W czerwcu Adrian wrócił z waka-
cji u babci - mówi mama wojownika. 

- Od razu zauważyłam na jego ciele 
niepokojące wybroczyny. Nie zwleka-
jąc chwili zrobiliśmy morfologię, która 
wykazała, że w krwi syna znów jest 
mało płytek. To był cios.

Adrian po raz trzeci tra�ł do Przy-
lądka Nadziei. Lada moment zacznie 
przyjmować chemioterapię, ale 
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W Gminie Mieroszów or-
ganizowane są dyżury rach-
mistrzów spisowych.

 - Do spisania potrzebna jest 
znajomość numeru PESEL osób 
zamieszkałych w lokalu oraz 
osób zameldowanych prze-
bywających za granicą. Spis 
uwzględnia stan na 31.03.2021 
roku (godzina 24.00). Nasi rach-
mistrzowie pomogą wypełnić 
mieszkańcom naszej gminy 
ankietę Narodowego Spisu Po-
wszechnego. Przypominam, że 
spis jest obowiązkowy – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa. Terminy dyżurów:
29.07 w godzinach 16.00-
18.00, Świetlica Wiejska w So-
kołowsku;
30.07 w godzinach 16.00-18.00, 
Świetlica Wiejska Bocianka w 
Unisławiu Śląskim,
31.07 w godzinach 9.00 – 11.00, 
Rynek w Mieroszowie;

2.08 w godzinach 16.00-18.00, 
Świetlica Wiejska Bocianka w 
Unisławiu Śląskim,
02.08 – w godzinach 18.00 – 
20.00, Dom Gościnny Pod Je-
dynką w Różanej;
03.08 – w godzinach 16.00-
18.00, Świetlica Wiejska w Ko-
walowej;
04.08 – w godzinach 17.00-
19.00, Świetlica Wiejska w No-
wym Siodle;
05.08 – w godzinach 10.00-
12.00, Świetlica KSS Bartnica w 
Rybnicy Leśnej;
06.08 – w godzinach 12.00-
14.00, Świetlica KSS Bartnica w 
Rybnicy Leśnej;
09.08 – w godzinach 16.00-
18.00, Świetlica Wiejska w Go-
lińsku.

Dla sołectw Kamionka oraz 
Łączna terminy podane zosta-
ną po 9.08.2021 r.

(RED)

Dyżury rachmistrzów

Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego przyznał 
gminom dodatkowe pienią-
dze na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych.

- Podjęliśmy uchwałę o przy-
znaniu dodatkowych środków 
na program ochrony gruntów 
rolnych, w ramach którego bu-
dowane i modernizowane są 
drogi na obszarach wiejskich. 
Łączne do�nansowanie z samo-
rządu województwa dla jedno-
stek samorządu terytorialnego 
- gmin i powiatów na ochronę, 
rekultywację i poprawę jakości 
gruntów rolnych wynosi teraz 

22 262 760 zł. Pozwoli to na wy-
konanie jeszcze większej liczby 
kilometrów dróg w dolnoślą-
skich gminach, które przysłużą 
się wszystkim mieszkańcom 
– mówi Grzegorz Macko, Wice-
marszałek Dolnego Śląska.

Gmina Czarny Bór na dro-
gę dojazdową do gruntów 
rolnych w Grzędach Górnych 
dostała 219 744 zł, Gmina Głu-
szyca na drogę dojazdową do 
gruntów rolnych w Grzmiącej 
– 97 200 zł, a Gmina Jedlina-
-Zdrój na drogę dojazdową do 
gruntów rolnych w Jedlince – 
118 944 zł.

(RED)

Ochrona gruntów 
rolnych

W Mieroszowie trwa mo-
dernizacja stadionu, a w So-
kołowsku zostaną zmoder-
nizowane obiekty sportowe 
przy tamtejszej szkole.

Gmina Mieroszów dostała 
419 493 zł z Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu na wsparcie budowy 
obiektów sportowych. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
remont obiektów sportowych 
w Zespóle Szkolno Przedszkol-
ny im. J. Korczaka w Sokołow-
sku. W planach jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego, bież-
ni oraz skoczni w dal. Całkowita 
wartość tej inwestycji wyniesie 
840 tys. zł.

A na stadionie przy ul. 
Sportowej w Mieroszowie pro-
wadzone są prace moderni-

Sportowe inwestycje

zacyjne. Obiekt ma już nowe 
trybuny, a wkrótce zostanie 
oddana do użytku nowa bież-
nia z tartanu.

(RED)

W dniach 29.07–1.08.2021 
r. w Sokołowsku zorganizo-
wane zostaną „Konteksty. 
Kongres postartystyczny” 
oraz Laboratorium Kultury. 
Udział w tej imprezie jest 
bezpłatny, ale obowiązują 
rejestracja oraz ograniczenia 
sanitarne związane z pan-
demią Covid-19. Formularz 
rejestracji jest dostępny na 
stronie internetowej http://
konteksty.to/.

Kongres postartystyczny 
został zwołany przez Seba-
stiana Cichockiego i Mariannę 
Dobkowską, na zaproszenie 
Fundacji Sztuki Współczesnej 
In Situ (Zuzanna Fogtt i Bożen-
na Biskupska), we współpracy 
z Krzysztofem Bieleckim, Mają 
Demską, Kubą Depczyńskim i 
Bogną Stefańską.

- Konteksty. Kongres po-
startystyczny to pierwszy roz-
dział trzyetapowego procesu 
(2021–2023) odnajdywania 
nowej formuły dla odbywa-
jących się od dekady Kon-
tekstów. W zgromadzeniu, 
inspirowanym tradycją ple-
nerów artystycznych z lat 70., 
bierze udział ponad 30 osób, 
parających się sztuką, rze-
miosłem, teorią artystyczną, 
ekologią, aktywizmem, edu-
kacją. Wystąpienia delegatek i 

Konteksty w Sokołowsku

delegatów w większości mają 
charakter efemeryczny (spa-
cer, wykład, posiłek, głębokie 
słuchanie, naprawianie rze-
czy i relacji). Kongres odbywa 
się w miejscu unikalnym pod 
względem architektonicznym, 
przyrodniczym i geologicz-
nym. Sokołowsko od ponad 
półtora wieku służy leczeniu 
chorób płuc. Dzisiaj zmaga 
się z problemami gentry�ka-
cji, ekspansywnej turystyki 
czy eksploatacji surowców 
naturalnych, o której przypo-
mina pobliska odkrywkowa 
kopalnia mela�ru. Kongres to 
narzędzie badawcze, skalibro-
wane na rejestrację częstotli-
wości charakterystycznych dla 

uzdrowiska, a jednocześnie 
odczuwalnych w skali planety. 
Delegatki: Ola Arent, Agniesz-
ka Brzeżańska, Centrala (Mał-
gorzata Kuciewicz & Simone 
de Iacobis), Centrum Centrum 
(Łukasz Jastrubczak & Małgo-
rzata Mazur), Alicja Czyczel, 
Maja Demska, Agata Grabow-
ska, Małgorzata Gurowska, 
Heidrun Holzfeind, Karol Hor-
dziej, Ignacy Hryniewicz, Ewa 
Hubar, Edka Jarząb, Katarzyna 
Korytowska, Mateusz Kowal-
czyk, Tomasz Kowalski (Alicja), 
Paweł Kulczyński, Krzysztof 
Maniak, Olga Micińska (Buil-
ding Institute), Mikołaj Moskal 
& Kaja Gliwa, Jan Moszumań-
ski, Alka Nauman, Antonina 

Nowacka, Mila Nowacka, Ania 
Nowak, Amy Pekal, Post Bro-
thers, Spółdzielnia Krzak, Pola 
Sutryk, Kuba Szreder, Iza Ta-
rasewicz, Agnieszka Tarasiuk, 
Ewa Tatar, Gosia Płysa & Mat 
Schulz (Unsound), Jana Win-
deren, Ilona Witkowska, Jaśmi-
na Wójcik & Lea Wróblewska & 
Zoja Wróblewska. Partnerami 
imprezy są: Austriackie Forum 
Kultury, British Council, Fun-
dacja Sztuki Polskiej ING oraz 
Goethe-Institut Warschau. 
Projekt jest współ�nansowa-
ny ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu – podkreślają 
organizatorzy Kontekstów.

(RED)
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Miejskie porządki
Większość z nas ceni so-

bie porządek i czyste, ładne 
otoczenie. Jak to osiągnąć? 
Warto zacząć od własnego 
„podwórka”, można także 
wziąć udział w akcji porząd-
kowania miasta, jak ta, która 
niedawno została zorganizo-
wana na drodze na Chełmiec.

Przypomnijmy: pod koniec 
czerwca w Urzędzie Miejskim 
w Boguszowie-Gorcach bur-
mistrz Sylwia Dąbrowska oraz 
jej zastępca Agnieszka Więc-
kiewicz spotkały się z przed-
stawicielem stowarzyszenia 
Czysty Wałbrzych Pawłem 
Siodłakiem. Rozmawiano m.in. 

W Gminie Boguszów-Gor-
ce działa punkt konsultacyj-
no-informacyjny rządowego 
programu „Czyste Powie-
trze”.

W punkcie udzielane są in-
formacje o programie osobom 
zainteresowanym złożeniem 
wniosku o do�nansowanie; 
udzielane jest wsparcie w za-
kresie przygotowania wniosku 
o do�nansowanie oraz udziela-
na jest pomoc przy rozliczeniu 
przyznanego do�nansowania.

Punkt konsultacyjny czynny 
jest w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Boguszowie – 
Gorcach: w poniedziałki, środy 
i czwartki w godzinach 7.30 do 
15.30, we wtorki od godziny 7.30 
do 17.00 oraz piątki od godziny 
7.30 do godz. 14.00. Szczegóło-
we informacje na temat progra-
mu są dostępne również na stro-
nach: https://wfosigw.pl, https://
czystepowietrze.gov.pl/ oraz 
https://portal.wfosigw.pl.

(RED)

Zadbaj o czyste 
powietrze

- W Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach spotkałam się z 
Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu komisarzem Krzysztofem 
Lewandowskim. Omówiliśmy bieżącą sytuację w naszym mieście oraz 
kwestię zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom podczas 
wakacji oraz realizację akcji „Bezpiecznie w mieście”. Piesze patrole 
policji na terenie Boguszowa – Gorc odbywają się w piątki i soboty 
w godzinach od 14.00 do 22.00. Akcja potrwa do 4 września 2021 r. z 
możliwością jej przedłużenia – mówi Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa - Gorc.

(RED)

o współpracy zakładającej 
uprzątnięcie miejsc zaniedba-
nych, opuszczonych czy po-
zostawionych samym sobie. 
Pierwsze efekty tych rozmów 
przyszły wkrótce – stowarzy-
szenie zajęło się oczyszcze-
niem terenu parkingu przy ul. 
Pułaskiego z zalegających tam 
śmieci. We wspólne sprzątanie 
mogli włączyć się także miesz-
kańcy - 17 lipca Stowarzysze-
nie Polska 2050 wspólnie z 

Czystym Wałbrzychem i Grupą 
Biegową Dzikowiec zorgani-
zowali „Ekospacer na Cheł-
miec”, w którym wzięło udział 
30 osób. Dwie grupy idące 
z Rynku w Boguszowie-Gor-
cach oraz spod Aqua Zdroju w 
Wałbrzychu, które spotkały się 
na szczycie Chełmca, zebrały 
łącznie 45 worków śmieci. Ini-
cjatywę wsparła Gmina Bogu-
szów-Gorce, Gmina Wałbrzych 
oraz Nadleśnictwo Wałbrzych. 

Wśród dobrych działań, nie za-
brakło niestety tych mniej po-
zytywnych.

- W ostatnim czasie nasza 
gmina zajęła się uprzątnięciem 
odpadów wielkogabaryto-
wych znajdujących się na te-
renie miasta. Niestety, starania 
oraz wysiłki wkładane w to, aby 
przy kontenerach na śmieci 
zapanował porządek, ciągle 
są lekceważone. Niedługo po 
wywiezieniu odpadów, na ich 
miejscu pojawiły się nowe. 
Obserwując takie zachowa-
nia, warto przypomnieć sobie, 
że dbałość o otoczenie jest 
przede wszystkim naszym obo-
wiązkiem i to od nas zależy jak 
ono wygląda. Poza tym tworze-
nie dzikich wysypisk jest nie-
zgodne z prawem i grozi za nie 
mandat w wysokości do 500 zł. 
Wiąże się to również z obowiąz-
kiem uprzątnięcia śmieci oraz 
przedstawienia dokumentów 
świadczących o ich legalnym 
oddaniu. Dlatego przypomina-
my i informujemy, że w Gminie 

Boguszów-Gorce działa punkt 
selektywnej zbiórki odpadów, 
do którego można bezpłatnie 
dostarczyć selektywnie zebra-
ne odpady. Przyjmowane są 
tam rodzaje śmieci, których nie 
możemy wyrzucać do konte-
nera na odpady segregowane 
pod naszym domem, takie jak: 
przeterminowane leki, chemi-
kalia, metale, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, od-
pady wielkogabarytowe (np. 
meble), zużyte opony, odpady 
zielone, odpady budowlane, 
rozbiórkowe powstałe podczas 
drobnych remontów. PSZOK, 
prowadzony przez Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunal-
nej Sanikom Sp. z o.o. (tel. 74 
84 49 321 lub 74 84 49 322) w 
Boguszowie-Gorcach jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
od 7:00 do 19:00 i w sobotę od 
9:00 do 13:00 – mówi Agniesz-
ka Więckiewicz, zastępca bur-
mistrza Boguszowa – Gorc.

(JCF)

Bezpieczniej w mieście
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Do 1 sierpnia odbywają 
się koncerty w ramach Bach 
Festiwal Świdnica w Gminie 
Walim.

- Kluczowym warunkiem 
rozwoju jest zdolność dostrze-
gania potencjału otaczających 
nas zjawisk. Musimy umieć 
wyobrazić sobie to, czego dzi-

siaj może jeszcze nie widać, 
ale co jest możliwe dzięki lu-
dziom, miejscom i muzyce. 
Dlatego właśnie romantyczne 
krajobrazy Gminy Walim i oko-
licznych górskich wsi stają się 
sceną działań artystycznych 
- ponieważ są tak samo waż-
ne, jak duże ośrodki miejskie. 

Bach w Górach Sowich Również tutaj mieszkają wrażli-
wi ludzie, również tutaj muszą 
dziać się rzeczy znaczące i nie 
tylko jednorazowe. Łapczywie 
zanurzamy się więc w poetycki 
krajobraz Gór Sowich i inspiru-
jące piękno zabytków ukrytych 
w ich malowniczych dolinach. 
Serdecznie zapraszam na nie-
powtarzalne koncerty. Prze-
piękna muzyka rozbrzmi w 
naszych kościołach i w zamku 
Grodno. Wstęp na te wyda-

rzenia jest bezpłatny – mówi 
Adam Hausman, Wójt Gminy 
Walim.

Do tej pory koncerty odbyły 
się w kościele p.w. św. Jadwigi 
w Walimiu, w kościołach p.w. 
św. Anny w Olszyńcu i Michał-
kowej oraz kościele p.w. św. 
Mikołaja w Niedźwiedzicy. 30 
lipca o godz. 21.30 w kaplicy 
w zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim na melomanów czeka 
Syrinx - Ildiko Juhasz (�et) oraz 

Debussy Honegger Dohnanyi. 
Natomiast 1 sierpnia o godz. 
17.00 w kościele pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej w Glinnie zapre-
zentowana zostanie 

6 Symfonia Beethovena 
(„pastoralna”) w wersji na 

sekstet smyczkowy w składzie: 
Jorge Jimenez, Zo�a Wojnia-
kiewicz, Jacek Dumanowski, 
Mariusz Grochowski, Konrad 
Górka oraz Aleksandra Buczyń-
ska-Kusak.

(AM)

W niedzielę - 1 sierpnia o 
godz. 17.00 – w  77 rocznicę 
wybuchu Powstania War-
szawskiego -  zapraszamy na 
„Koncert dla Niepodległej”, 
który odbędzie się w Parku 
Jordanowskim w Głuszycy.

- W specjalnym patriotycz-
nym repertuarze wystąpią 
przedstawiciele głuszyckiej 
społeczności lokalnej, czyli: 
Głuszycka Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Euge-
niusza Lecia, Chór Seniorów 

Renoma z Ryszardem Ogorzel-
cem oraz Robert Delegiewicz. 
Kwadrans przed koncertem 
nastąpi uroczyste złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem So-
lidarności w Głuszycy – zapra-
szają na „Koncert dla Niepod-
ległej - Głuszyczanie w hołdzie 
Powstańcom Warszawskim” 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy.

(AM)

W hołdzie powstańcom

Projekt „Zielono mi!- za-
gospodarowanie przestrzeni 
przy Centrum Kultury - Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Głuszycy” został ukończony. 
Efekty prac można zobaczyć 
już w okolicach wejścia głów-
nego do siedziby głuszyckie-
go CK-MBP.

Celem projektu było zago-
spodarowanie terenu przy wej-
ściu do budynku głuszyckiej 
instytucji Kultury, przy udziale 
potencjału lokalnej społeczno-
ści. Projekt propaguje dbałość 
o estetykę otoczenia i promu-
je postawy proekologiczne 
wśród mieszkańców.

- Będziemy teraz pielęgno-
wać nasz nowy teren zielony i 
dbać, by wszystkie rośliny pięk-
nie się przyjęły i rozrosły, by 
cieszyć przechodniów swoim 
widokiem. Dziękuję wszystkim 

osobom, zwłaszcza seniorom 
z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Głuszycy oraz paniom z 
Chóru Seniorów Renoma, a 
także pracownikom CK-MBP za 
wszystkie cenne sugestie, po-
moc i wsparcie przy realizacji 
grantu – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor CK-MBP w Głuszy-
cy, koordynująca projekt.

Projekt realizowany przez 
Centrum Kultury-Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Głuszycy 
został do�nansowany w ra-
mach konkursu grantowego 
Fundacji Santander „Tu miesz-
kam, tu zmieniam eko”- edy-
cja 2021. Warto także przy-
pomnieć, że do tegorocznej 
edycji programu złożone zo-
stały 1062 projekty, z których 
grant otrzymało 58 wniosko-
dawców.

(AM)

Zielono mi
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Wydarzenie odbędzie się 
w Jedlinie - Zdroju, 
w ramach STREFY SZTUKI
szczegóły na ckjedlina.pl

pod batutą Jerzego Koska

Książęca
Orkiestra
Salonowa

W PROGRAMIE:
W. A. Mozart / Divertimento F-dur
G. Holst / Suita św. Pawła
W. Kilar / Orawa

31 lipca (sobota) / godz. 18.00
Kościół przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju
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WSTĘP WOLNY

R E K L AMA

Do 30 lipca w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnym w Starych Boga-
czowicach można oglądać 
wystawę „Dla Ciebie zginął 
żołnierz, strażak, policjant, a 
dla mnie tata”.

- Jest to piękna, nostalgicz-
na wystawa. Uśmiechnięte 

dzieci w objęciach uśmiech-
niętych, kochających rodziców. 
Wszystko czarno białe, lekko 
spłowiałe. Przebija ziarno jak 
na starych fotogra�ach i nie-
samowite światło bijące od 
rodzicielskiej miłości. Tylko że 
tych uśmiechniętych, kocha-
jących rodziców już nie ma. 

Odeszli. Zginęli. Polegli, umarli. 
Rodzice, którzy służyli innym. 
Strażacy, żołnierze, policjan-
ci, ratownicy górscy. Dzieci, 
których rodzice zginęli bądź 
zostali poszkodowani na służ-
bie, próbują i muszą żyć dalej, 
mimo braku rodzica. Zdają z 
klasy do klasy, zaliczają kolejne 

egzaminy, szukają pracy i pew-
nie niejeden raz myślą: „co po-
wiedziałby tata?”, „czy mama 
byłaby ze mnie dumna?”. Kiedy 
słyszymy, że zginął pracownik 
służby publicznej wiemy, że 
właśnie zawalił się czyjś świat. 
Musimy działać szybko i pro-
fesjonalnie, aby pomóc osiero-

Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata
conym dzieciom i ich bliskim, 
aby otoczeni opieką uporali się 
z traumą. Udzielamy pomocy 
psychologicznej i edukacyjnej, 
ale nade wszystko służymy 
cierpliwością i radą, okazujemy 
im serce, aby odzyskali spokój 
i wiarę w przyszłość - mówi 
Magdalena Pawlak Prezes Fun-
dacji Dorastaj z Nami. Fundacja 
już od 10 lat wspiera dzieci i 
rodziny pracowników służb 
publicznych: strażaków, żoł-
nierzy, policjantów, ratowni-
ków górskich, którzy zginęli, 
zmarli lub doznali uszczerbku 
na zdrowiu podczas służby. Od 
kwietnia 2020 Fundacja roz-

szerzyła swoją działalność i ob-
jęła opieką także pracowników 
ochrony zdrowia walczących z 
COVID-19.

Historie bohaterów, którzy 
stracili życie lub zostali poszko-
dowani na służbie, można po-
znać oglądając wystawę „Dla 
Ciebie zginął żołnierz, strażak, 
policjant, a dla mnie tata”, któ-
rą można obejrzeć do 30 lipca, 
w godzinach 10.00-18.00, w 
Gminnym Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnym w Starych Bo-
gaczowicach przy ul. Głównej 
148. Partnerem wystawy jest 
PZU.

(RED)

Kolorowy korowód do-
żynkowy, występy zespo-
łów ludowych, tradycyjne 
obrzędy oraz rywalizacja 
na najsmaczniejsze pierogi 
to wszystko ponownie - po 
rocznej przerwie - powróci 
do Czarnego Boru. Stadion 
sportowy znów rozkwitnie 
tysiącem barw, a stoiska so-
łeckie będą się uginać od 
swojskiego jedzonka.

W programie największej 
imprezy w regionie, którą jest 
Dolnośląskie Święto Piero-
ga połączone z Dożynkami 
Gminnymi w Czarnym Borze, 5 
września 2021 r. zaplanowano 
uroczystą mszę świętą, która 

zostanie odprawiona w inten-
cji rolników w para�i w Czar-
nym Borze. Po niej, we wspól-
nym korowodzie, mieszkańcy 
gminy udadzą się na stadion 
sportowy, by tam uczestni-
czyć w obrzędzie misterium 
chleba. Nie zabraknie oprawy 
góralskiej w wykonaniu Kapeli 
Góralskiej Janicki. Muzyczne 
akordy popłyną również od ze-
społów Radość i Grzędowianki. 
Sołectwa zaprezentują mi-
sternie przygotowane wieńce 
dożynkowe. A popołudniu na 
dobre rozpocznie się kulinarna 
rywalizacja w trzech pierogo-
wych kategoriach.

(JJ)

- Jeśli chcesz spędzić czas 
aktywnie stając w szranki na 
jednośladzie albo pokibico-
wać, obserwując sportowe 
emocje, wspaniałe zmagania 
w duchu fair play, spektaku-
larne zwycięstwa i porażki, 
które motywują do dalszych 
treningów, to nie może Cię 
zabraknąć w Jaczkowie 1 
sierpnia – mówi Adam Górec-
ki, wójt Gminy Czarny Bór.

Fani dwóch kółek zawitają 
do Jaczkowa w niedzielę. Im-
preza rozpocznie się o godz. 
11.00. Start – jak zawsze – przy 
świetlicy wiejskiej w Jaczko-
wie (Jaczków 15a). Stało się już 
tradycją, że pierwsza niedziela 
sierpnia to kolarskie zmagania 
na szosie. Wyścig wpisany jest 
do kalendarza Dolnośląskiego 
Związku Kolarskiego. Ale Jacz-
ków czeka również na amato-
rów, którzy chcą spróbować 

swoich sił. Zawodnicy będą 
rywalizować na trasach o Pu-
char Wójta Gminy Czarny Bór 
w ramach XVI Festynu Sportu 
pod hasłem: „Szukamy Następ-
ców Naszych Olimpijczyków”. 
Współzawodnictwo będzie się 
toczyć w kilku kategoriach wie-
kowych: I grupa - rocznik 2015 i 
młodsi; II grupa - rocznik 2014-
2013; III grupa - 2012-2011; żaki/
żakiny; młodzik/młodziczka, ju-
nior/juniorka, masters/amator. 

Zapisy w dniu zawodów od 
godz. 10.00 do 11.00 w biurze 
zawodów w Świetlicy Wiej-
skiej w Jaczkowie 15a. Warunki 
udziału w wyścigu: aktualne 
badania lekarski, licencja, ro-
wer, kask ochronny. Więcej 
Informacji można uzyskać u 
organizatora – LZS Joker Jacz-
ków pod numerem telefonu 
697 174 498.

(JJ)

Kolarskie emocje 
w Jaczkowie

Święto pieroga 
i dożynki
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Po zeszłorocznym, bardzo 
ograniczonym w turnieje 
sezonie, bularze z Stowarzy-
szenia Rekreacyjno - Sporto-
wego Dęby Wałbrzych wal-
czą o najwyższe miejsca w 
ogólnopolskich rozgrywkach 
w petanque.

Ranking najlepszych za-
wodników tworzony jest po-
dobnie jak wśród tenisistów. 
Nie jest sztuką wejść na wyży-
ny list, ale sztuką jest się tam 
utrzymać. Punkty rankingowe 
w danym roku są uzależnione 
od tego czy jestem tak samo 
dobry jak w roku poprzednim. 
Ranking jest akutalizowany co 
miesiąc, a punkty do rankingu 
to tylko 10 najlepszych wyni-
ków z ostatnich 12 miesięcy.

 - Wśród zawodników SRS 
Wałbrzych największą ilość sta-
nowią zawodnicy powyżej 55 
roku życia. W kategoriach wie-
kowych petanque są to wete-
rani. I najwięcej emocji budzą 

rozgrywki właśnie wśród tej 
kategorii wiekowej. Aktualnie 
najlepszym weteranem w Pol-
sce jest zawodnik SRS Dęby 
Wałbrzych Kazimierz Urba-
niak. W kategorii open zajmuje 
bardzo wysokie - 3 miejsce w 
kraju. Tuż za nim, 5 miejsce w 
kategorii open, czyli wszystkich 
grających w kraju zawodników 
zrzeszonych w Polskiej Federa-
cji Petanque, jest Kazimierz Ja-
cak. Dwójka tych zawodników 
regularnie zdobywa laury w za-
wodach dubletów (par). Jednak 
w petanque bardzo prestiżowe 
są turnieje trzyosobowych ze-
społów, czyli tripletów. Wraz 
z pochodzącym z Wrocławia 
Georgem Burtinem, aktualnie 
reprezentującym barwy Broen-
-Karo Dzierżoniów, zaliczyli kilka 
turniejów. Pod koniec czerwca 
w bardzo mocno obsadzonym 
turnieju w Liskowie zajęli pierw-
sze miejsce, a dwa tygodnie 
później w Mistrzostwach Pol-

Dęby rosną w siłę Sukcesy zawodników SRS Dęby Wałbrzych w ostatnich miesiącach:
- Kazimierz Urbaniak – 3 miejsce w IX Indywidualnych Mistrzostwach Leszna, 
8.05.2021;
- Kazimierz Urbarniak, Kazimierz Jacak – 1 miejsce w X Mistrzostwach Leszna 
pod patronatem prezydenta miasta, 9.05.2021;
- Kazimierz Urbaniak, Kazimierz Jacak, Henryk Ziomek – 3 miejsce w Żywieckich 
Czerwcowych Tripletach, 12.06.2021;
- Kazimierz Urbaniak, Kazimierz Jacak – 1 miejsce Grand Prix Weteranów 
w Gilowicach, 13.06.2021;
- Mirosław Kaczuga, Mirosław Kaszubowski – 4 miejsce Grand Prix Weteranów 
w Gilowicach, 13.06.2021;
- Kazimierz Urbaniak, Kazimierz Jacak – 6 miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza 
Dzierżoniowa, 19.06.2021; 
- Kazimierz Urbaniak, Adam Jacak – 3 miejsce w Turnieju Lata, Leszno, 20.06.2021;
- Kazimierz Urbaniak, Kazimierz Jacak, Georges Burtin – 1 miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Liskowa, 27.06.2021;
- Kazimierz Urbaniak, Kazimierz Jacak, Georges Burtin, Adam Jacak– 9 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Mężczyzn, Lisków 3-4.07.2021.

ski Mężczyzn zajęli 9 miejsce w 
kraju, traktując ten turniej jako 
przetarcie do Mistrzostw Pol-
ski Weteranów. Popularny w 
środowisku petanque „Jurek”, 
choć jest członkiem reprezen-
tacji Polski weteranów, wybrał 
drużynę Dębów jako partne-
rów do walki o mistrzostwo 
Polski, bo - jak twierdzi - świet-
nie rozumieją się na boisku i z 

Kazikami jest w stanie walczyć 
o najwyższe laury. Choć Kazi-
mierz Jacak i Kazimierz Urba-
niak są od ponad roku w ścisłej 
czołówce krajowej, a co za tym 
idzie i czołówce najlepszych 
weteranów w Polsce, to nie 
zyskali sympatii trenera kadry 
i do niej nie należą. Regularnie 
pokonując kadrę weteranów 
w składzie z „Jurkiem” są jed-

nymi z faworytów do zdobycia 
mistrzostwa. Tym bardziej, że 
w Grand Prix Weteranów, któ-
re odbyły się w Gilowicach w 
czerwcu zajęli pierwsze miej-
sce, pokonując wszystkich 
polskich weteranów. Przed 
dwoma laty, na początku se-
zonu, Dęby Wałbrzych druży-
nowo zajmowały w Polsce 17 
miejsce. Dzięki systematycznej 

pracy, szczególnie Kazimierza 
Urbaniaka, byłego biathlonisty 
oraz przyjściu dwóch nowych 
zawodników Kazimierza i Ada-
ma Jacaka w tym roku wałbrzy-
ska drużyna sklasy�kowana jest 
na 6 miejscu w kraju i występuje 
w ligowych rozgrywkach krajo-
wych w II lidze – relacjonują 
działacze SRS Dęby Wałbrzych.

(RED, fot. SRS)
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Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

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

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

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

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

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

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

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

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77
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. 

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

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

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

(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

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

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam duży dom w Strudze 
na dużej działce. Tel 739 19 52 10

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

PRACA

(2) Pakowanie kosmetyków. 2 zmia-
ny. Również osoby z niepełnospraw-
nością. Wałbrzych. Tel. 734 108 163

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

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

R E K L AMA

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.
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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 

ZAPRASZAMY DO EUREKI


