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

Czwartek, 5 sierpnia 2021 r.  nr 28(539)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

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

• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

R E K L AMA

Dwie osoby zginęły, a 10 
zostało rannych w dwóch 
wypadkach, do których do-
szło w niedzielę na drogach 
powiatu wałbrzyskiego. W 
obu przypadkach powodem 
była nadmierna prędkość na 
śliskiej po deszczu drodze. 
Bezpieczeństwo na drodze 
wojewódzkiej w Głuszycy ma 
poprawić stacjonarny fotora-
dar, który instaluje Inspekcja 
Transportu Drogowego.

- Do pierwszego ze zda-
rzeń doszło 1 sierpnia około 
godziny 15.40 na mokrej na-
wierzchni na wjeździe ze Stru-
gi do Szczawna-Zdroju. Z ze-
branych na miejscu zdarzenia 
przez policjantów informacji 
wynika, że jadąca pod górę w 
kierunku obwodnicy kierują-

Śmierć na drodze
ca samochodem osobowym 
32-letnia mieszkanka powiatu 
wałbrzyskiego, w wyniku nie-
dostosowania prędkości do 
panujących warunków na dro-
dze, kierowanym przez siebie 
pojazdem wpadła w poślizg, 
przecięła oś jezdni, zjechała na 
przeciwległy pas ruchu i samo-
chodem uderzyła w przód jadą-
cego z przeciwnego kierunku 
innego pojazdu kierowanego 
przez 37-letnią wałbrzyszankę. 
Sześcioro uczestników, w tym 
dwoje dzieci, tra�ło do szpi-
tala. Kierujące były trzeźwe. 
Pełne okoliczności tego zda-
rzenia wykaże przeprowadzo-
ne dalsze postępowanie w tej 
sprawie – mówi podkomisarz 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

Niestety, kilka godzin póź-
niej na drodze wojewódzkiej 
381 doszło kolejnego, tragicz-
nego w skutkach wypadku dro-
gowego.

- Z ustaleń, które prowadzo-
ne były przez policjantów do 
późnych godzin nocnych wyni-
ka, że 20-letni kierujący samo-
chodem osobowym z powiatu 
kłodzkiego, jadąc w kierunku 
Głuszycy, również przy mokrej 
nawierzchni, nie dostosował 
prędkości do panujących wa-
runków na drodze, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i bo-
kiem kierowanego przez sie-
bie pojazdu uderzył w przód 
jadącego z przeciwnego kie-
runku samochodu osobowego 
kierowanego przez 48-letnie-
go mieszkańca powiatu kłodz-
kiego. W tym zdarzeniu cztery 
osoby z pojazdu kierowanego 
przez poszkodowanego, w tym 
dwójka dzieci, tra�ły do szpita-
la. Dwoje młodych ludzi w wie-
ku dwudziestu lat z drugiego 
z samochodów, pomimo pod-
jętej przez zespoły ratownicze 
reanimacji, zginęło na miejscu. 
Przez kilka godzin pod nadzo-
rem prokuratora funkcjona-
riusze wykonywali czynności 
na miejscu zdarzenia. Obecnie 
policjanci prowadzić będą dal-
sze postępowanie w sprawie w 
celu wyjaśnienia pełnych oko-
liczności tego tragicznego zda-
rzenia. Na drogach Wałbrzycha 
i powiatu wałbrzyskiego pod-
czas tych wakacji to pierwszy 
tragiczny wypadek, w którym 
zginęły dwie młode osoby. Od 

początku roku jednak w czte-
rech wypadkach tego typu zgi-
nęło łącznie pięć osób, w tym 
cztery z nich nie miały więcej 
niż 20 lat. W każdym z przypad-
ków wypadków śmiertelnych 
przyczynami były nadmierna 
prędkość lub niedostosowa-
nie prędkości do panujących 
warunków na drogach. Ape-
lujemy więc po raz kolejny do 
mieszkańców Wałbrzycha i 
powiatu wałbrzyskiego, aby 
zwracali szczególną uwagę 
na swoje bezpieczeństwo na 
drogach. Dotyczy to pieszych, 
kierujących samochodami, 
jak i każdym innym środkiem 
transportu – dodaje rzecznik 
wałbrzyskiej policji.

W tym tygodniu, na drodze 
wojewódzkiej 381, na której 
zginęło dwóch dwudziesto-
latków, Inspekcja Transportu 
Drogowego zainstalowała sta-
cjonarny fotoradar.

- Mamy nadzieję, że przy-
czyni się on do poprawy bez-
pieczeństwa na tym odcinku 
drogi, przede wszystkim na 
zjeździe w stronę Głuszycy 
Górnej oraz przy rondzie. W 
obu tych miejscach często do-
chodzi groźnych do wypadków 
drogowych, spowodowanych 
nadmierną prędkością – pod-
kreśla Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

Wałbrzyscy policjanci ape-
lują do wszystkich kierowców 
przede wszystkim o dostoso-
wanie prędkości do panują-
cych warunków na drodze i nie 
przekraczanie tej dozwolonej.

- Pamiętajmy, aby wyprze-
dzać również tylko w miej-
scach dozwolonych. Zanim 
rozpoczniemy wykonywanie 
manewru powinniśmy upew-
nić się, że nie spowoduje to 
zagrożenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Nie ścinajmy 
zakrętów, czyli nie zjeżdżaj-
my na przeciwległy pas ruchu. 
Chwila nieuwagi może zakoń-

czyć się tragicznym wypad-
kiem. Wyprzedzanie przed lub 
na przejściu dla pieszych oraz 
omijanie pojazdu, który jechał 
w tym samym kierunku, lecz 
zatrzymał się celem udzielenia 
pierwszeństwa pieszym, a tak-
że nieudzielne pierwszeństwa 
pieszemu na drodze są innymi 
powodami wypadków drogo-
wych, tym razem z udziałem 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Dlatego pa-
miętajmy, aby przy dojeżdża-
niu do przejścia dla pieszych 
zawsze zachować szczególną 
ostrożność. Widząc pieszego 
ściągnijmy nogę z gazu, by 
w przypadku jego wejścia na 
jezdnię w sposób bezpieczny 
zatrzymać swój pojazd. Apelu-
jemy także do pieszych: przy 
niesprzyjającej pogodzie oraz 
w porze od zmierzchu do świ-
tu obowiązkowo używajmy 
odzieży z elementami odbla-
skowymi. Kierujący będą w 
stanie zobaczyć nas w dalszej 
odległości, a to daje możliwość 
szybszej reakcji na wystąpie-
nie ewentualnych zagrożeń 
na drodze. Pamiętajmy także, 
że przed wejściem na jezdnię 
należy się rozejrzeć. Wtargnię-
cie pod nadjeżdżający pojazd - 
także na przejściu dla pieszych 
- jest niedozwolone. Przypo-
minamy, że korzystanie przez 
pieszego z drogi dla rowerów 
jest dozwolone tylko w razie 
braku chodnika lub pobocza 
albo niemożności korzystania z 
nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby 
niepełnosprawnej, korzystając 
z tej drogi, jest obowiązany 
ustąpić miejsca rowerowi. Na-
leży także pamiętać, że kieru-
jący pojazdem, zbliżając się 
do przejazdu dla rowerzystów, 
jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa rowerowi znaj-
dującemu się na przejeździe – 
przypomina Marcin Świeży.

(RED, fot. KMP)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

,,Jeśli coś się rusza, to opo-
datkuj to. Jeśli dalej się rusza, 
nałóż na to ograniczenia ad-
ministracyjne. Jeśli już się nie 
rusza – zacznij to subsydio-
wać”.

Ta krótka maksyma to nic in-
nego, jak współcześnie obowią-
zująca zasada powszechności 
opodatkowania. Zgodnie z tą 
zasadą opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju dochody, z 
wyjątkiem zwolnionych od po-
datku na podstawie ustawy.

Jeśli jednak sądzą Państwo, 
że podatki dochodowe istnieją 
od zawsze, to muszę to zdemen-
tować. Podatek dochodowy 
pojawił się po raz pierwszy w 
Anglii w 1799 r., ale już w 1802 
r. został zniesiony. Niestety, po-
trzeby wydatków powojennych 
spowodowały przywrócenie go 
w kolejnym roku, lecz ze zredu-
kowaną stawką maksymalną 
do 5%, z jednoczesnym obniże-
niem kwoty wolnej od podatku. 
Dla Anglików był on tak ohyd-
nym ciężarem, że po zakończe-
niu wojen napoleońskich został 
w 1816 r. zniesiony. Oczywiście, 
w miarę upływu lat i narastają-
cych kosztów funkcjonowania 
państwa, podatek dochodowy 
w tym kraju stał się powszechny, 
a jego stawka rosła. Ciekawost-

ką jest to, że nazwa PIT pocho-
dzi od angielskiego Personal 
Income Tax, czyli podatek do-
chodowy od osób �zycznych i 
idealnie wpisuje się w nazwisko 
człowieka, który go w zasadzie 
stworzył (najmłodszy premier w 
dziejach Wielkiej Brytanii – Wil-
liam Pitt). Tyle w temacie gene-
zy. W angielskiej historii, zresztą 
nie tylko, charakterystyczna jest 
przyczyna zwiększania obciążeń 
podatkowych: stawki rosną w 
okresach wojennych, ale także 
w związku z rozrostem funkcji 
państwa, w tym zwłaszcza so-
cjalnych. Polska na szczęście nie 
jest w stanie wojny, ale dla więk-
szości przedsiębiorców skutki 
wywołane przez pandemię dały 
podobne efekty. I od tego w za-
sadzie chciałam rozpocząć ten 
felieton.

Tej niewymiernej często stra-
ty nie da się już odrobić. Pół bie-
dy, jeśli jakaś �rma pozostała na 
rynku, ograniczając swoją dzia-
łalność do minimum lub miała 
zdolność do przebranżowienia, 
czy też dywersy�kacji działal-
ności. Prawdziwym nieszczę-
ściem jest to, że - niestety - część 
przedsiębiorców po prostu nie 
utrzymała się na rynku. Brak 
rezerwy �nansowej, mniejsza 
liczba zleceń lub całkowity brak 
przychodu, to tylko niektóre z 

problemów z jakimi borykają 
się pracodawcy. Niestety, jak 
wynika z ostatniego sondażu 
Instytutu Badań Pollster dla „Su-
per Expressu”, ponad połowa 
Polaków uważa, że osoby zara-
biające ponad 10 000 zł brutto 
miesięcznie powinny płacić 
wyższe podatki! Niewiarygod-
ne, jak zadając jedno proste, ale 
nieprecyzyjne pytanie, można 
doprowadzić większość respon-
dentów do przekonania, że oso-
by które zarabiają więcej płacą 
mniej. Przecież podatek liniowy 
o tej samie stopie procentowej 
dla wszystkich, prowadzi do pła-
cenia wyższych podatków przez 
zarabiających więcej. Nie wyci-
śniesz z cytryny większej ilości 
soku, niż w niej jest, nawet jeśli 
włożysz ją w imadło. Co więcej, 
udział podatków dochodowych 
płaconych przez najbogatszych 
wzrósł w momencie obniżenia 
stóp podatkowych - twierdzi An-
drew Syrios z Mises Institute.

Dlaczego w ogóle połączy-
łam temat podatku docho-
dowego i ujemnych skutków 
pandemii? Jak zapewne Czytel-
nicy wiedzą, niedawno przed-
stawiony został program ,,Polski 
Ład”. Wiele w nim pozytywnych, 
planowanych zmian jak np. Spo-
łeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 
(SIM), nowy ład przestrzenny, 

certy�kacja wykonawców za-
mówień publicznych, fundacje 
rodzinne, samorządowa sub-
wencja rozwojowa itd. Wśród 
nich zapowiadany jest także „re-
set podatkowy”, czyli zmiany w 
przepisach dotyczących podat-
ków, zwłaszcza w PIT: podnie-
sienie kwoty wolnej od podatku 
do 30 000 zł oraz podniesienie 
drugiego progu podatkowego 
z kwoty 85 528 zł do 120 tys. zł. 
Skutkiem podniesienia kwoty 
wolnej będzie realne obniże-
nie podatku dochodowego dla 
większości. Niestety, nie ma 
dobrych wieści dla mniejszości, 
czyli dla osób które zarabiają nie-
co więcej. Rządzący postanowili 
bowiem wprowadzić progre-
sywną składkę zdrowotną. Co 
to oznacza? Realnie na pewno 
wyższy podatek, a to z prostej 
przyczyny. Np. przedsiębiorca 
opodatkowany 19 proc. podat-
kiem liniowym miałby efektyw-
nie oddawać państwu 19% + 
9%, czyli 28% swojego dochodu 
i w przypadku drugiej stawki 
łączna krańcowa stawka podat-
kowa, wyniesie 41% (32%+9). W 
efekcie mamy tutaj do czynienia 
z podniesieniem podatku.

Jestem zwolenniczką jak 
najmniejszych podatków do-
chodowych, bo zazwyczaj na-
stępstwem ich podwyższania 

Spojrzenie przedsiębiorcy

jest zmniejszenie motywacji do 
podejmowania pracy i działal-
ności gospodarczej, zwiększenie 
skłonności - zwłaszcza dużych 
przedsiębiorstw - do delokali-
zacji działalności gospodarczej, 
czyli przeniesienia całości lub 
znacznej części czynników pro-
dukcji za granicę lub co najgor-
sze, wchodzenie w szarą strefę. 

Ministerstwo Rozwoju, Pra-
cy i Technologii przeprowadza 
konsultacje społeczne z przed-
siębiorcami na temat reform 
przewidzianych w tzw. „Polskim 
Ładzie”. Jak zapowiedział wice-
premier Jarosław Gowin, celem 
powinna być ochrona klasy 
średniej przed drastycznym 
wzrostem obciążenia. Z kolei 
Ministerstwo Finansów próbuje 
przekonać wszystkich, że praca 
na etacie i własna działalność to 
to samo, a w związku z tym po-
winny być tak samo opodatko-
wane (mowa tu o planowanej 
podwyżce składki zdrowotnej). 
Mam nadzieję, że tego myl-
nego – nie tylko według mnie 
- zdania nie podzieli większość 
posłów, bo przecież gdybyśmy 
chcieli porównywać te oba 
statusy, to już na pierwszy rzut 
oka można wymienić ogrom-
ne różnice. Przypominam więc 
oderwanym od rzeczywistości 
teoretykom o ryzykach jakie 
ponoszą właściciele �rm, kła-
dąc na szali cały swój majątek! 
Nie omieszkam też wspomnieć 
o urlopach, które nie są płatne, 
w przeciwieństwie do urlopów 
pracowniczych. Zwolnieniach 
lekarskich, na których przeby-
wają przedsiębiorcy, a które 
nijak się mają do choroby pra-
cownika, bo przecież nikogo nie 
interesuje fakt, że zły stan zdro-
wia właściciela �rmy, może za-
ważyć na losie �rmy. Idąc dalej 
wspomnę też o stawkach eme-
rytur, które będą niskie, nawet 
po 50 latach pracy!

I na koniec całkiem pozytyw-
na informacja, która spłynęła 

wprost z Komisji Europejskiej. W 
zaprezentowanym komunika-
cie „Opodatkowanie działalno-
ści gospodarczej w XXI wieku” 
przedstawiono zarówno długo, 
jak i krótkoterminową wizję wy-
chodzenia z kryzysu wywołane-
go pandemią oraz zapewnienia 
odpowiednich przychodów bu-
dżetowych w nadchodzących 
latach. Największy nacisk jest 
położony na stworzenie spra-
wiedliwego i stabilnego otocze-
nia dla biznesu, które pobudzi 
trwały i sprzyjający tworzeniu 
miejsc pracy wzrost gospodar-
czy w UE. W rezultacie, uprosz-
czenie systemu podatkowego 
ma doprowadzić do wzmoc-
nienia pozycji gospodarczej UE 
i osiągnięcia strategicznej au-
tonomii. Jego celem jest wspie-
ranie solidnego, skutecznego 
i sprawiedliwego systemu po-
datkowego dla przedsiębiorstw 
w Unii Europejskiej. Jak słusznie 
zauważył Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców, zapropo-
nowane w Polskim Ładzie zmia-
ny podatkowe mogą być zatem 
sprzeczne z kierunkiem uprasz-
czania systemu podatkowego 
oraz ułatwiania prowadzenia 
biznesu wyznaczonym przez 
Komisję Europejską.

Jak w tej sytuacji zachowa się 
większość parlamentarna? Na to 
pytanie poznamy odpowiedź już 
wkrótce. Liczę na to, że posłowie 
nie podniosą ręki za nieuniknio-
nym wzrostem cen, spadkiem 
konkurencyjności, szarą strefą, 
przeniesieniem działalności 
poza granice Polski…

Beata Żołnieruk

***

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

R E K L AMA

 NOWY WŁAŚCICIEL ZAPRASZA

Tel. 667 25 89 29

Gdzie nad wodę?
W ciepłe, wakacyjne dni mieszkańcy Wałbrzycha i okolicznych 

miejscowości mają do wyboru kilka miejsc, w których mogą 
wypocząć nad wodą. Do ich dyspozycji są baseny odkryte w Głuszycy 

i Świebodzicach, zalewy w Dobromierzu, Grzędach i Starych 
Bogaczowicach oraz jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim.

Głuszyca i Świebodzice to 
jedyne miasta w okolicach 
Wałbrzycha, które mają kryte 
pływalnie oraz otwarte kąpie-
liska. – Zapraszamy do korzy-
stania z wypoczynku nad wodą 
na jedynym w powiecie wał-
brzyskim otwartym obiekcie 
kąpielowego przy ul. Dolnej w 
Głuszycy. Obiekt czynny będzie 
codziennie w sierpniu w godz. 
11.00-18.00 – mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

W Głuszycy na amatorów 
rekreacji na świeżym powie-
trzu czekają dwie niecki ba-
senowe: duża i mała, oraz 
boisko do piłki siatkowej pla-
żowej. Nad bezpieczeństwem 
wypoczywających nad wodą 
czuwają ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
towniczego w Wałbrzychu. – 
Ze względu na panujący stan 
epidemii koronawirusa i w 
trosce o bezpieczeństwo wy-
poczywających oraz pracow-
ników prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem obiektu i 
egzekwowanie jego zapisów. 
Wejście na teren obiektu trak-
towane jest jako akceptacja 
zapisów regulaminu. Prosimy 
szczególnie o dezynfekcję rąk 
przy wejściu na obiekt oraz 
przy wychodzeniu, a także o 
zachowanie dystansu społecz-
nego (min. 4 m kwadratowe 
na osobę lub dystans1,5 metra 
odległości od innych) zarów-
no w wodzie, jak i na terenie 
obiektu – na trawnikach, przy 
kasie, przy toaletach i przed 
szatniami. Życzymy wszystkim 
bezpiecznego wypoczynku 
i prosimy o odpowiedzialne 
zachowanie – dodaje Roman 
Głód.

Regulamin obiektu i cennik 
na stronie: ckmbp-gluszyca.pl/ 
sport/ obiekt kąpielowy.

Gdy pogoda nie sprzyja 
wypoczynkowi na świeżym 
powietrzu, można skorzystać 
z krytej pływalni Del�nek przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy. Podobnie jest w 
Świebodzicach, gdzie w wa-
kacje czynne są obie miejskiej 
pływalnie: Basen Letni przy 
ul. Rekreacyjnej 1 oraz Wod-
ne Centrum Rekreacji przy ul. 
Mieszka Starego 6. Otwarta 
pływalnia przy ul. Rekreacyj-
nej 1 w ciepłe dni czynna jest 
w godzinach 10.00 – 19.00. 
Od poniedziałku do piątku dla 
dzieci z Gminy Świebodzie, bi-
let wstępu na basen kosztuje 
1zł za okazaniem legitymacji 
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 rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów z 
25.06.2021 r. 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.

Obiekt kąpielowy przy ul. 
Rekreacyjnej 1 to jeden z naj-
większych zespołów basenów 
odkrytych na Dolnym Śląsku. 
W skład kompleksu wchodzi 
basen pływacki o wymiarach 
50 m x 12,5 m i głębokości od 
1,2 m do 1,8 m oraz basen re-
kreacyjny dla osób nieumieją-
cych pływać o głębokości do 
1 m. Dla najmłodszych są dwa 
brodziki ze stali nierdzewnej. 
W jednym z nich został zain-
stalowany jeżyk wodny, jest to 
atrakcja wodna w formie kopu-
ły z otworami przez które try-
ska woda. Jeżyka wykonano z 
polerowanej stali nierdzewnej, 
co gwarantuje pełne bezpie-
czeństwo jego użytkownikom. 
Dzieci mogą go dotykać, zaty-
kać otwory przez które wypły-
wa woda lub stać pod nią jak 
pod prysznicem. Taka atrakcja 
pozwala maluchom pozbyć się 
lęku przed wodą, rozwija ich 
zmysły sensoryczne i pobudza 
ciekawość. Do dyspozycji wy-
poczywających dostępne są 
rozległe tereny do plażowania, 
wyznaczone miejsce do grillo-
wania oraz boisko do plażowej 
piłki siatkowej i nożnej. Obiekt 
posiada dobrze zaopatrzoną 
kawiarenkę.

Ratownicy z Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego w Wałbrzychu – 
jak co rok – ostrzegają przed 
korzystaniem z niestrzeżo-
nych kąpielisk, między innymi 
w dawnych kamieniołomach 
w Głuszycy czy w tzw. glinia-
ne w wałbrzyskiej dzielnicy 
Poniatów, gdzie w ostatnich 
lata utonęło kilka osób. Także 
wałbrzyscy policjanci przy-
pominają o zasadach bezpie-
czeństwa, jakie powinniśmy 
zachować, wypoczywając nad 
wodą.

– W okresie letniego wy-
poczynku należy unikać 
nadmiernej brawury i za-
chować trzeźwość umysłu. 
Wyjątkowo czujni musimy 
być, gdy nad wodę zabiera-
my dzieci. Od najmłodszych 
lat należy przyzwyczajać po-
ciechy do zakładania kami-
zelki ratunkowej lub innych 
elementów, które pozwalają 
utrzymywać się na wodzie. 
Każde naruszanie przepisów 
bezpieczeństwa nad wodą 
oraz niestosowanie się do 
poleceń ratowników może 
doprowadzić do tragedii. 
Główną przyczyną tragicz-
nych wypadków nad wodą 
jest alkohol. Jeżeli natrafimy 
na gwałtowną burzę, nie szu-
kajmy schronienia pod drze-
wami lub innymi wysokimi 
elementami infrastruktury 
drogowej. Gdy burza zasko-
czy nas podczas jazdy samo-
chodem, zatrzymajmy pojazd 
w bezpiecznym miejscu i nie 
wychodźmy z niego. Nie zbli-
żajmy się także do linii ener-
getycznych. Może się okazać, 
że burza zaskoczy nas pod-
czas kąpieli nad jeziorem. 
Wtedy szukajmy schronienia 
na brzegu – przypominają 
funkcjonariusze.

(RED)
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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

Wysyłając w ubiegłym tygo-
dniu do redakcji tekst felietonu, 
nie spodziewałem się, że rzeczy-
wistość okaże się bardziej bru-
talna niż mogłem zakładać. Nie-
stety, mój wrodzony optymizm 
spowodował, że zapomniałem 
o starym polskim przysłowiu, 
aby nie chwalić dnia przed za-
chodem słońca, bo już na drugi 
dzień z samego rano usłyszałem 
warkot kosiarek i gdy wyszedłem 
na balkon, ujrzałem czterech 
panów ze swymi „wspaniałymi 
maszynami”, którzy z wielką do-
kładnością dewastowali trawia-
sto-kwietny dywanik pod moim 
(i nie tylko) balkonem, znajdu-
jący się na obszarze będącym 
własnością mojej wspólnoty 
mieszkaniowej. Czyli na terenie 
jak najbardziej prywatnym. Po-
nieważ było już w zasadzie „po 
ptokach” machnąłem ręką, ale 
następnego dnia obudził mnie 
warkot pił, dobiegający spod 
mojego okna wychodzącego na 
ulicę Forteczną na wałbrzyskim 
osiedlu Podzamcze. Spojrzałem 
przez nie i zobaczyłem dwóch 
panów dewastujących nasz pry-
watny trawnik, który na dodatek 
ogrodzony jest żywopłotem, 
więc jego granice są wyraźnie 
zaznaczone. Nie zdzierżyłem i 
wdałem się z nimi w rozmowę, w 
efekcie czego dowiedziałem się, 
że dostali takie polecenie ze swo-
jej �rmy (ma podpisaną umowę 
z moją wspólnotą, ale nie obej-
muje ona koszenia traw), ponie-
waż dzwonią lokatorzy i skarżą 

Po nas choćby potop
Janusz
Bartkiewicz

się, że im zbyt wybujała roślin-
ność przeszkadza. Zwróciłem 
więc uwagę na to, że w przypad-
ku tego bloku (a przynajmniej 
8 z 9 bram) żadni lokatorzy nie 
mieszkają, ponieważ w budyn-
ku tym prawie 100% mieszkań 
to mieszkania prywatne, a więc 
zamieszkują je ich właściciele, 
będący jednocześnie współwła-
ścicielami działek na których po-
szczególne wspólnoty (czyli seg-
menty budynku) są postawione. 
Zastanawiam się więc, kto do 
pana prezesa tejże �rmy z uli-
cy św. Józefa zadzwonił, czy się 
przedstawił i podał na podsta-
wie jakich uprawnień zadecydo-
wał o zleceniu wykaszania traw, 
kiedy – jak się rzekło – �rma owa 
takiej usługi w zawartej w umo-
wie nie ma. Rozmawiałem z na-
szą administratorką i dowiedzia-
łem się, że zlecenia takiego nie 
wydawała. Zresztą, z uwagi na 
treść umowy, uczynić tego nie 
mogła. Przewodnicząca zarządu 
naszej wspólnoty od lat już tu 
nie mieszka, a więc wątpię, aby 
to ona dzwoniła, a zresztą gdyby 
chciała zadecydować o kosze-
niu, to na pewno zwróciłaby się 
do wspomnianej administrator-
ki. Pozostali członkowie zarzą-
du wspólnoty nie mają takich 
uprawnień i na pewno, gdyby 
im się wysoka trawa na naszych 
trawnikach nie podobała, zała-
twiliby to poprzez wspomnianą 
administratorkę wspólnoty. Na 
jakiej więc podstawie zarządza-
jący wspomnianą �rmą wydali 
polecenie, aby kosić prywatne 
trawniki wbrew woli ich właści-
cieli? Bo gdyby taka wola była, 
to zapis o takim zakresie prac na 
rzecz wspólnoty znalazłby się w 
treści umowy.

Sytuacja taka powtarza się, 
co najmniej od dwóch lat i w 

2020 roku rozmawiałem z panią 
odpowiedzialną m.in. za wyka-
szanie traw na wałbrzyskim Po-
dzamczu i dowiedziałem się, że 
place-trawniki znajdujące się w 
rejonie pomiędzy ulicami For-
teczną a Senatorską należą do 
Gminy Wałbrzych i decyzja o wy-
koszeniu na tym obszarze mu-
siała zapaść w Urzędzie Miejskim 
w Wałbrzychu. Przyznam, że 
dalej tego już nie sprawdzałem, 
ponieważ rozmawiałem z osobą 
pełniącą funkcję kierowniczą, a 
więc uznałem, że kompetentną.

No i masz, w ubiegłotygo-
dniowym felietonie „Człowiek 
to brzmi dumnie” pochwaliłem 
pana prezydenta Szełemeja za 
jego głoszone proekologiczne 
przekonania i podejmowane 
działania, a tu taka siurpryza, bo 
nie tylko wokół ulicy Fortecznej, 
ale i na innych terenach nale-
żących zapewne do miasta a 
także Spółdzielni Mieszkanio-
wej Podzamcze, rozszalały się 
spalinowe kosiarki, które aż do 
późnego południa zakłócały 
spokój mieszkańcom okolicz-
nych bloków. Jeżeli na tere-
nach miejskich na Podzamczu 
od kilku dni warczą spalinowe 
kosy, to podejrzewając, że war-
czą również innych dzielnicach 
miasta, zajrzałem do internetu. 
I oto na stronie internetowej 
portalu walbrzych.naszemiasto.
pl, pod datą 11 czerwca br. w 
artykule Red. Adrianny Szurman 
„Kierowcy z Wałbrzycha skarżą 
się, że wysoka trawa zasłania 
widoczność. Urząd miasta: ko-
simy tam, gdzie trzeba”, czytam 
wypowiedź Edwarda Szewczaka 
z urzędu miasta, z której wynika, 
że „od trzech dni na Podzamczu 
wykaszane są pasy trawy, która 
przeszkadza przy skrzyżowa-
niach i przy wyjazdach na głów-

ne drogi. Należy podkreślić, że 
na pozostałych terenach miej-
skich trawa nie będzie koszona, 
bo od dwóch lat miasto prowa-
dzi taką właśnie politykę. Chodzi 
o małą retencję. Skoszona trawa 
nie zatrzymuje wody w glebie, 
wysoka już tak”. I dalej: „Tym-
czasem ryk kosiarek słychać na 
trawnikach wokół placów za-
baw i na innych częściach tere-
nów zielonych Podzamcza. To 
kosi Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
- My z reguły kosiliśmy trzy razy 
w sezonie. W tym roku także za-
czynamy późno i może skosimy 
dwa razy. Nie robimy tego tam, 
gdzie nie trzeba, na przykład 
na terenach inwestycyjnych. 
Ale wokół budynków tniemy. 
Jedno takie koszenie naszych 
terenów na Podzamczu kosztu-
je 40 000 zł - mówi nam Tade-
usz Choczaj, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze. - 
Zauważyłem, że miasto też kosi 
przy drogach, tam na Basztowej 
na przykład.”

To pytam uprzejmie: kto kosi 
pod moimi oknami na ul. For-
tecznej? Miasto czy spółdzielnia 
i dlaczego w miejscach, które 
nie zagrażają bezpieczeństwu w 
ruchu drogowym kosi się na po-
tęgę?! A Ziemia – przypominam 
– woła o pomoc! Ale nie tylko, bo 
też odpowiada pięknym za nad-
obne. Szalejące w Europie, Ame-
ryce, Azji czy Australii pożary 
lasów, huraganowe wiatry nisz-
czące nie tylko ludzki dobytek, 
ale też zabijające ludzi, tak samo 
jak coraz częstsze budzące grozę 
powodzie. Ale furda tam, po nas 
choćby potop. Ludzie po prostu 
nie zdają sobie sprawy, że począ-
tek wszystkich tych nieszczęść 
ma też w bezmyślnym wyka-
szaniu traw, co powoduje obni-
żanie się poziomu wód grunto-

wych, stepowienia środowiska, 
niszczenia życia biologicznego, 
które dla człowieka jest tak samo 
ważne, jak woda i powietrze. Do-
dajmy do tego powszechne sza-
leństwo tzw. betonozy, które do-
tyczy też i włodarzy miasta, jak 
również zarządów wałbrzyskich 
spółdzielni mieszkaniowych i - 
niestety - również zarządów licz-
nych wspólnot mieszkaniowych. 
Ludzie opamiętajcie się, bo czas 
najwyższy! Jestem przerażony, 
że tak wielu nie zdaje sobie z 
tego sprawy, czego przykładem 
niech będzie kolejny fragment 
z wyżej wspomnianego arty-
kułu: Problem dostrzegają nie 
tylko nasi czytelnicy. Nietrudno 
znaleźć w internecie wpisy wku-
rzonych mieszkańców. Post na 
ten temat zamieścił m.in. Jerzy 
Syzdek, były wiceszef wałbrzy-
skiej policji. „Wychodząc z bra-
my ściana trawy, za budynkiem 
podobnie. Jeżeli to ma być efekt 
łąki, to proponuję decydentom 
we własnych ogródkach ekspe-
rymentować. Radni z Podzam-
cza, czy wy tego nie widzicie. 
Acha już dawno po wyborach” 
– napisał. Zastanawiam się więc, 
czy to on dzwonił do �rmy ko-
szącej pod moimi oknami i bal-
konem, a jeżeli nawet tak, to on 
jest członkiem innej niż moja 
wspólnoty. Niezależnie od tego, 
korzystając z okazji, wołam: „Ju-
rek, opamiętaj się”!

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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

Płatności 
bezgotówkowe 
w autobusach
Wszystkie autobusy ko-
munikacji miejskiej w 
Wałbrzychu zostały wy-
posażone w urządzenia 
umożliwiające pasażerom 
dokonywanie opłaty za 
przejazdy w pojeździe. 
- Opłaty odbywają się w 
formie bezgotówkowej, za 
pomocą zbliżeniowych kart 
płatniczych oraz urządzeń 
wyposażonych w system 
komunikacji NFC, np. po-
przez smartfony. W każdym 
autobusie zamontowany 
został jeden terminal, któ-
ry umiejscowiony jest przy 
drugich drzwiach pojazdu. 
Miejsce zamontowania ter-
minali jest oznaczone odpo-
wiednimi gra�kami w for-
mie naklejek oraz instrukcją 
dokonywania płatności. 
Zasada poboru opłaty jest 
następująca: po wyborze 
na wyświetlaczu terminala 
adekwatnej kwoty z tytułu 
przejazdu, należy przybliżyć 
swoją kartę płatniczą lub 
smartfon do wyświetlacza 
urządzenia; komunikat gło-
sowy poinformuje o reali-
zowanym aktualnie proce-
sie i dokonaniu transakcji. 
Kontrola opłaty za przejazd 
realizowana przez kontro-
lera biletowego polega na 
przybliżeniu karty płatniczej 
do czytnika kontrolerskie-
go – informują pracownicy 
Zarządu Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania w Wałbrzychu.

(RED)
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1 Położenie nieruchomości Chwaliszów, ul. Główna 49/7

2 Oznaczenie nieuchomości według księgi 
wieczystej i katastru nieruchomości

Obręb:  Chwaliszów nr 0001
Numer działki: 255/1
Pow. ogólna: 0,1659
Księga wieczysta: SW1W/00019165/9
Udział procentowy: 10,49%
Pow.udziału: 48,70 m2

Kataster nieruchomości:  --

3 Opis nieruchomości

Lokal socjalny w budynku wielorodzinnym. 
Składa się z pokoju o pow. 19,70 m2, 
kuchni o pow. 19,30 m2, łazienki o pow 5,70 m2, 
przedpokoju o pow. 4,00 m2

4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania Zabudowa mieszkalna

5 Termin zagospodarowania nieruchomości ---

6 Cena nieruchomości ---

7 Wysokość stawek procentowych opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego ---

8 Wysokość opłat z tytułu użytkowania, 
najmu lub dzierżawy 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Bogaczowicze 
Nr 17/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie 
ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

9 Termin wnoszenia opłat Opłata miesięczna 

10 Zasady aktualizacji opłat Zmiana stawki czynszu  w drodze aneksu do umowy

11
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, 
do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę

Najem lokalu mieszkalnego na czas określony

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuję pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Szesć tygodni od dnia wywieszenia wykazu

WYKAZ NR 2 /2021
w sprawie  przydziału lokalu socjalnego  

I. Lokal socjalny w Chwaliszowie przy ul. Głównej 49/7  

Stare Bogaczowice, dnia 02.08.2021 r.

R E K L AMA

Zasadą jest, że orzeczona 
przez sąd kara pozbawienia 
wolności powinna zostać 
wykonana niezwłocznie, po 
uprawomocnieniu wyroku 
skazującego. Odroczenie 
wykonania kary pozbawie-
nia wolności pozwala, przy 
spełnieniu pewnych warun-
ków na odłożenie w czasie, 
konieczności odbycia kary. 
Nie każdy może jednak sko-
rzystać z odroczenia, a wy-
mogi, jakie należy spełnić są 
rygorystycznie określone w 
przepisach.

Wniosek o odroczenie wy-
konania kary pozbawienia 
wolności składa się do sekcji 
wykonawczej sądu rejono-
wego, właściwego dla miej-
sca zamieszkania skazanego. 
Podlega on opłacie sądowej 

w wysokości 100 zł. Wniosek 
może złożyć sam skazany lub 
jego obrońca. Co szczególnie 
istotne, o odroczenie wykona-
nia kary mogą ubiegać się wy-
łącznie osoby przebywające na 
wolności. Skazany, który rozpo-
czął już odbywanie kary pozba-
wienia wolności, może złożyć 
jedynie wniosek o udzielenie 
mu przerwy w wykonaniu kary.

Przepisy przewidują dwa 
rodzaje przesłanek uzasadnia-
jących sądowe odroczenie wy-
konania kary: 1) obligatoryjne, 
które powodują, że sąd musi 
odroczyć wykonanie kary, 2) 
fakultatywne, które mogą, ale 
nie muszą zostać uwzględnio-
ne przez sąd.

Sąd ma obowiązek odrocze-
nia wykonania kary pozbawie-
nia wolności w przypadku, gdy 

skazany cierpi na chorobę psy-
chiczną lub inną ciężką cho-
robę uniemożliwiającą wyko-
nanie kary. Za ciężką chorobę 
uznaje się taki stan skazanego, 
w którym umieszczenie go w 
zakładzie karnym może zagra-
żać życiu lub spowodować po-
ważne niebezpieczeństwo dla 
jego zdrowia. Odroczenie, we 
wskazanych przypadkach, na-
stępuje na czas nieokreślony, 
a wyznacza go granica „ustania 
przeszkody” uniemożliwiającej 
rozpoczęcie odbywania kary.

Sąd może odroczyć wyko-
nanie kary pozbawienia wol-
ności, jeżeli natychmiastowe 
wykonanie kary pociągnęłoby 
dla skazanego i jego rodziny 
zbyt ciężkie skutki, a także, 
gdy liczba osadzonych w za-
kładach karnych lub aresztach 

śledczych przekracza w skali 
kraju ogólną pojemność tych 
zakładów. Należy przez to 
rozumieć sytuację tzw. prze-
ludnienia zakładów karnych, 
to znaczy, gdy powierzchnia 
w celi na jedną osobę wynosi 
mniej niż 3m2.

Oczywiście pojęcie „zbyt 
ciężkich skutków”, na jakie 
powoływać się może skazany, 
należy do oceny sądu. Do oko-
liczności, które pociągnęłyby 
zbyt ciężkie skutki dla skazane-
go, zgodnie z orzecznictwem 
sądowym należą np. zakończe-
nie kuracji leczniczej, choroba 
skazanego, inna niż wymagają-
ca obligatoryjnego odroczenia 
wykonania kary, czy wydarze-
nie losowe, wymagające pilne-
go podjęcia czynności eliminu-
jących jego skutki.

Prawo w pigułce: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Do okoliczności, które po-

ciągnęłyby „zbyt ciężkie skutki 
dla rodziny skazanego” może 
należeć np. choroby członka 
rodziny, wymagającego opie-
ki, którą może zapewnić tylko 
skazany.

Sąd przy zaistnieniu prze-
słanek fakultatywnych może 
odroczyć, nawet kilkukrotnie, 
wykonanie kary pozbawienia 
wolności, jednak łącznie, mak-
symalnie na okres do 1 roku. W 
stosunku do skazanej kobiety 
ciężarnej oraz osoby skazanej 
samotnie sprawującej opiekę 
nad dzieckiem, sąd może odro-
czyć wykonanie kary na okres 
do 3 lat po urodzeniu dziecka. 
Sąd podejmując decyzję o od-
roczeniu wykonania kary po-
zbawienia wolności, może na 
skazanego nałożyć określone 
przez siebie obowiązki np. za-
kaz nadużywania alkoholu.

Sąd nie może orzec odro-
czenia wykonania kary po-
zbawienia wolności, pomimo 
zaistnienia przesłanek fakulta-
tywnych: 1) gdy skazany dopu-
ścił się przestępstwa z zastoso-
waniem przemocy lub groźby 
jej użycia; 2) jeżeli skazanie na-
stąpiło w warunkach recydywy; 
3) wobec osób, które z popeł-
nienia przestępstwa uczyniły 
sobie stałe źródło dochodu lub 
popełniły przestępstwo działa-
jąc w zorganizowanej grupie 
albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa oraz 
wobec sprawcy przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym; 
4) w stosunku do osób skaza-
nych za niektóre przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności.

Sąd może odwołać odrocze-
nie wykonania kary pozbawie-
nia wolności: 1) w razie ustania 
przyczyny, dla której zostało 
udzielone; 2) gdy skazany nie 
korzysta z odroczenia w celu, 
w jakim zostało udzielone; 3) 
jeżeli skazany rażąco narusza 
porządek prawny; 4) z powodu 
niewykonywania przez skaza-
nego, nałożonych przez sąd 
obowiązków.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

- Wszędzie, również w naszym mieście, liczba samochodów rośnie. Aby 
ruch uliczny był płynny, ale przede wszystkim bezpieczny, budujemy 
nowe drogi (obwodnica) oraz modernizujemy stare. Dobrym przykładem 
modernizacji, która bez wątpienia wpłynie na bezpieczeństwo 
kierowców jest planowana budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 
Sikorskiego i Moniuszki. Obecnie trwają prace projektowe, które 
powinny zakończyć się w grudniu bieżącego roku. Mam nadzieję, że 
budowa ruszy już w kolejne wakacje – mówi Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

(RED)

Rondo zamiast 
skrzyżowania
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Od 31 lipca tego roku 
osoby, które potrzebują za-
świadczenia o wysokości 
emerytury lub zasiłku z ZUS 
mogą samodzielnie tworzyć 
elektroniczne potwierdze-
nia. - Taki dokument nie wy-
maga podpisu pracownika 
ZUS i można przekazać go do 

instytucji, która tego wyma-
ga – wyjaśnia Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

Dotychczas tylko ubezpie-
czeni i płatnicy składek mo-
gli samodzielnie generować 

elektroniczne potwierdzenia 
o danych zgromadzonych w 
ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca 
taką możliwość zyskali również 
świadczeniobiorcy, czyli osoby, 
które dostają pieniądze z ZUS.

- Potwierdzenie, które klient 
sobie wygeneruje to doku-
ment elektroniczny podpisany 

za pomocą kwali�kowanej pie-
częci elektronicznej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, któ-
ry nie wymaga już podpisu pra-
cownika ZUS – wyjaśnia Iwona 
Kowalska-Matis. – To znaczne 
ułatwienie dla tych, którzy po-
trzebują np. zaświadczenia o 
wysokości emerytury lub renty.

Zaświadczenie z Internetu
Na wygenerowanym elek-

tronicznie na indywidualnym 
koncie elektronicznym PUE 
ZUS mogą znaleźć się informa-
cje dotyczące przysługujących 
emerytur, rent i zasiłków, a tak-
że wysokości wypłat. Taki do-
kument można przekazać do 
instytucji, która tego wymaga. 
Można również wygenerować 
potwierdzenie z informacją, że 
z ZUS nie dostaje się żadnego 
świadczenia.

Według najnowszych da-
nych z końca lipca już ponad 
8 mln osób założyło pro�l na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS. PUE to narzędzie, 
które ułatwia dostęp do szere-
gu usług świadczonych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Portal PUE jest ułatwie-
niem dla osób ubezpieczonych 
(na przykład pracowników, 
zleceniobiorców), płatników 
składek (na przykład: praco-
dawców, osób, które prowa-
dzą działalność pozarolniczą), 
świadczeniobiorców (na przy-
kład emerytów i rencistów), 

lekarzy umożliwia bowiem za-
łatwianie spraw w ZUS drogą 
online.

Założenie pro�lu trwa za-
ledwie kilka minut. Na stronie 
internetowej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych można zna-
leźć szczegółowe informacje 
oraz �lm instruktażowy, w jaki 
sposób to zrobić. Aby założyć 
pro�l należy się zarejestrować 
i potwierdzić swoją tożsamość. 
Potwierdzić tożsamość można 
m.in. za pomocą Pro�lu Za-
ufanego, bankowości elektro-
nicznej lub osobiście w każdej 
placówce ZUS.

Na PUE można załatwić wie-
le spraw związanych z ubez-
pieczeniami społecznymi i 
ubezpieczeniem zdrowotnym 
bez wychodzenia z domu. Na 
swoim pro�lu każdy znajdzie 
odpowiednią dla siebie za-
kładkę: ubezpieczony, świad-
czeniobiorca, płatnik składek, 
lekarz. W zakładce znajdują się 
dane i usługi, z których można 
skorzystać.

(IKM)

• Pomoc prawna
W Boguszowie-Gorcach można 
skorzystać z pomocy prawnej. 
Bezpłatne porady udzielane są 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 12.00 do 16.00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej-
-Centrum Kultury przy placu 
Odrodzenia 4.

• Wydłużony termin
Burmistrz Boguszowa-Gorc 
informuje o wydłużeniu do 31 
grudnia 2021 r. terminu składa-
nia deklaracji o źródłach ciepła 
lub źródłach spalania paliw. 
Do tego dnia gmina ma obo-
wiązek wykonania inwentary-
zacji wszystkich źródeł niskiej 
emisji. Formularz deklaracji 
można pobrać na stronie in-
ternetowej boguszow-gorce.
pl lub w w Urzędzie Miejskim w 
Boguszowie-Gorcach przy Pla-
cu Odrodzenia 1. Wypełnioną 
deklarację należy złożyć w sie-
dzibie urzędu lub wysłać drogą 
elektroniczną na adres: sekre-
tariat@boguszow-gorce.pl. 
Obowiązek złożenia deklaracji 
dotyczy właścicieli lub zarząd-
ców budynków bądź lokali.

• Wakacje z NGO
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Hu�ec Ziemi Wałbrzyskiej za-
prasza na „Wakacje w mieście 
– półkolonia z harcerzami” – za-
jęcia od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 14:30 
pod okiem wykwali�kowanej 

kadry wychowawczej. Koszt dla 
członków ZHP to 150 zł za jeden 
tydzień, 290 zł za dwa tygodnie; 
a dla osób spoza ZHP koszt to 
170 zł lub 300 zł. W cenie: atrak-
cje programowe, drugie śniada-
nia, zdrowe przekąski, opieka 
kadry, wyprawka dla każdego 
uczestnika. W programie moc 
propozycji nie tylko z Boguszo-
wa-Gorc: Centrum Kulturalno-
-Kongresowe Witold, kręgielnia 
i basen w Hotel Piotr SPA&Well-
ness i Restauracja Magdalenka, 
Stara Kopalnia - Centrum Nauki 
i Sztuki, Dzikowiec, Chełmiec… 
Zapisy pod numerem tel. 534 
192 417. Szczegóły znajdziecie 
na FB 111 Boguszowskie Dru-
żyny Żółto-Niebieskie. W zbli-
żających się Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio będzie walczyć 
wychowanka LZKS Heros z 
Boguszowa-Gorc, Agnieszka 
Wieszczek (brązowa medalistka 
IO w Pekinie w 2008 roku), dla-
tego też klub wpadł na pomysł 
zorganizowania zajęć na macie 
zapaśniczej oraz wspólnego 
oglądania na dużym ekranie 
transmisji pojedynków w za-
pasach. Bezpłatne spotkania 
„Olimpijskie wakacje na Olim-
pijskiej” odbywają się do 11 
sierpnia – codziennie od go-
dziny 10:00. Obowiązkowo za-
bierzcie ze sobą strój sportowy i 
obuwie sportowe (zmienne). Po 
więcej informacji zapraszamy 
na: FB Heros Boguszów-Gorce.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc
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Wydarzenie odbędzie się w Jedlinie - Zdroju, w ramach STREFY SZTUKI
szczegóły na ckjedlina.pl

8 sierpnia (niedziela), godz. 18.00
Zespół Pałacowo-Hotelowy „Jedlinka”

Jedlina-Zdrój, ul. Zamkowa

WSTĘP WOLNY • liczba miejsc ograniczona 
REZERWACJA FB: Grupa Kultura 21

Mateusz Rybicki - klarnet I Tomasz Kaczmarek - fortepian I Dariusz Ju Ghan - kontrabas I Jan Słowinski - perkusja

R E K L AMA

Gmina Głuszyca otrzyma-
ła 58 752,00 zł dotacji z Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki 
Socjalnej w ramach środków 
Funduszu Solidarnościowe-
go na realizację programu 
“Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2021.

Program „Opieka Wy-
tchnieniowa” kierowany jest 
do członków rodzin lub opie-
kunów, którzy wymagają 
wsparcia w postaci doraźnej, 
czasowej przerwy w sprawo-
waniu bezpośredniej opieki 
nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, a także 
nad osobami ze znacznym (lub 
równoważnym) stopniem nie-
pełnosprawności. Dzięki temu 
wsparciu osoby zaangażowa-
ne na co dzień w sprawowanie 
opieki mogą dysponować cza-
sem dla siebie, przeznaczając 

go na odpoczynek i regenera-
cję, czy również na załatwienie 
niezbędnych spraw.

Gmina przyznając usłu-
gę opieki wytchnieniowej w 
pierwszej kolejności uwzględ-
nia potrzeby członków ro-
dzin lub opiekunów sprawu-
jących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub nad 
osobami ze znacznym (lub 
równoważnym) stopniem nie-
pełnosprawności które mają 
niepełnosprawność sprzężoną, 
wymagają wysokiego pozio-
mu wsparcia, stale przebywa-
ją w domu tj. nie korzystają z 
ośrodka wsparcia lub placó-
wek pobytu całodobowego. 
Pod uwagę brany jest także 
stan zdrowia i sytuacja życiowa 
uczestników programu.

(AM)

Opieka wytchnieniowa

W Głuszycy pojawiło się pięć koszy i dystrybutorów torebek na psie 
odchody. Woreczki są systematycznie uzupełniane. Dystrybutory zostały 
zamontowane w następujących lokalizacjach: plac postojowy obok 
„Lotto” - ulica Grunwaldzka; na ulicy Parkowej; na ulicy Ogrodowej; na 
ulicy Pionierów w okolicach marketu Dino; przy wjeździe do centrum 
przesiadkowego.

(AM)

Posprzątaj po psie

Dla upamiętnienia 77 
rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, Cen-
trum Kultury - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zorganizowało wy-
darzenie „Głuszyczanie w 
hołdzie Powstańcom War-
szawskim, czyli koncert pie-

śni patriotycznych dla Nie-
podległej”.

W koncercie wystąpili: Głu-
szycka Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Euge-
niusza Lecia oraz Chór Senio-
rów Renoma z prowadzącym 
zespół i akompaniującym na 
akordeonie Ryszardem Ogo-

rzelcem. Koncert rozpoczął się 
wspólnym śpiewem hymnu 
narodowego przy dźwiękach 
Głuszyckiej Orkiestry Dętej. Ze-
brani minutą ciszy oddali hołd 
Powstańcom Warszawskim. 
Jednym z uczestników walk 
w stolicy był wspominany w 
2021 roku – roku swoich set-

Pamiętają o powstańcach nych urodzin- poeta i żołnierz 
Krzysztof Kamil Baczyński, 
który zginął 4 sierpnia 1944 
roku, o czym przypomniała 
prowadząca uroczystość Sa-
bina Jelewska, dyrektor CK-M-
BP. W głuszyckiej uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz miejskich, członkowie 
Związku Strzeleckiego z Ząb-
kowic Śląskich, mieszkańcy 
Głuszycy oraz sympatycy i 
przyjaciele chóru i orkiestry, 

działających przy CK-MBP. 
Przed koncertem przedstawi-
ciele głuszyckiego samorządu 
złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Solidarności w Głuszycy.

- Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za wspólne upa-
miętnienie kolejnej rocznicy 

wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Podziękowania dla 
Chóru Seniorów Renoma oraz 
dla Głuszyckiej Orkiestry Dę-
tej za piękne, pełne ekspresji 
występy – podkreśla Sabina 
Jelewska.

(AM)
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Gminy Głuszyca, Jedli-
na-Zdrój i Walim zapraszają 
do udziału w Rajdzie Rowe-
rowej 500. - To wydarzenie 
rekreacyjne, bez rywalizacji, 
w którym nie będzie prowa-
dzona klasy�kacja ze wzglę-
du na czas w jakim uczestni-
cy pokonają poszczególne 
trasy rajdu. Rajd zostanie 

przeprowadzony w formule 
samonawigacji uczestników 
– wyjaśniają organizatorzy 
Rajdu Rowerowej 500.

Zadaniem dla uczestników 
jest pokonanie co najmniej 
5 dowolnych tras, w tym ko-
niecznie po jednej w każdej 
gminie, aby na końcu wziąć 
udział w losowaniu atrakcyj-

Rajd Rowerowej 500

go urządzenia dedykowanego 
(np. Garmin). Następnie musi 
zarejestrować pokonaną tra-
sę w darmowej aplikacji Ride 
with GPS (RWGPS) bądź wczy-
tać (Upload) na swoim koncie 
w RWGPS plik ze śladem trasy 
zarejestrowanym inną aplika-
cją bądź urządzeniem (np. Gar-
min). Potem przeanalizujemy 
ślad GPS, a wery�kacja poko-
nanych etapów zostanie prze-
prowadzona z wykorzystaniem 
platformy RWGPS na podsta-
wie zapisanego śladu GPS. Lista 
�niszerów także zostanie opu-

blikowana na RWGPS – Overall 
leaderboard. Na koniec osoby, 
które spełnią wszystkie wyma-
gania, wezmą udział w losowa-
niu atrakcyjnych nagród. Rajd 
Rowerowej 500 jest dostępny 
na platformie RWGPS https://
r i d e w i t h g p s . c o m / e v e n t s /
156984-rajd-rowerowej-500-t-
ki. Wszystkie szczegóły zostały 
opisane w zakładkach: overvie, 
informacje, zasady/zapisy, re-
gulamin, pomoc.

Rajd Rowerowa 500 zakoń-
czy się 31 sierpnia 2021 r.

(AM)

Pisane kursywą - pod ta-
kim tytułem w Gminie Walim 
odbyło się sześć wspaniałych 
koncertów muzyki poważnej.

- W ramach XXII Międzynaro-
dowego Festiwalu Bachowskie-
go, dzięki współpracy Gminy 
Walim z Janem Tomaszem Ada-
musem – dyrektorem artystycz-
nym festiwalu, mieszkańcy, 
turyści i miłośnicy wielkich kom-
pozytorów, mogli przeżywać 
niesamowite emocje, poznać 
wspaniałych wykonawców, 
uczestniczyć w święcie muzy-
ki. Znakomita muzyka Bacha, 
Haydna, Debussy`ego, Honeg-
gera, Dohnanyi`a, a na ostatnim 
koncercie w Glinnie - także Mo-
zarta, rozbrzmiała w zabytko-
wych kościołach naszej gminy 
oraz w zamku Grodno. Wszę-
dzie spotykaliśmy się z radością 
i zadowoleniem odbiorców, 
którzy zaczarowani wspaniałym 
wykonawstwem utworów po-
dążali ich śladem, odwiedzając 
maleńkie miejscowości Gminy 
Walim skryte wśród poetyc-

kiego krajobrazu Gór Sowich: 
Walim, Olszyniec, Michałkową, 
Niedźwiedzicę, Zagórze Śląskie 
i Glinno – powiedziały Sekretarz 
Gminy Walim Aleksandra Igna-
szak oraz Radna Gminy Walim 
Angelika Jaśkiewicz, składając 
na ręce dyrektora festiwalu po-
dziękowania za ten wspaniały 
czas, za przepiękne chwile z 
muzyką i w imieniu Wójta Gmi-
ny Walim wyraziły nadzieję, że 
wydarzenie tej rangi już na stałe 
będzie gościło w tej gminie. - 
Niech muzyka, która daje duszę 
światu, przemieni poetyckie 
krajobrazy Gór Sowich i Gminy 
Walim w scenę artystycznych 
dokonań, aby wydarzały się tu 
tak wspaniałe, znaczące rzeczy 
nie jednorazowo, ale cyklicznie, 
zawsze... Dyrektor Jan Tomasz 
Adamus wielokrotnie powta-
rzał – pragniemy przemiany – i 
ta przemiana w mieszkańcach 
Gminy Walim, naszych go-
ściach, w czasie tych wspania-
łych wydarzeń się dokonała.

(AM)

Muzyczne święto

nych nagród. Rajd przebiega 
na terenie trzech gmin: Walim, 
Głuszyca i Jedlina Zdrój. Do 
dyspozycji uczestników jest 27 
tras oznaczonych w terenie i na 
mapie.

- Trasa W10 jest typową tra-
są XC dla zawodników, dlatego 
prosimy zachować szczególną 
ostrożność, bo jest ona bardzo 
trudna technicznie – podkre-
ślają organizatorzy rajdu. - 
Osoba, które chce wziąć udział 
w rajdzie musi zarejestrować 

się i zalogować się na swoje 
konto www.ridewithgps.com 
oraz przyjąć zaproszenie do 
Rajdu Rowerowej 500. W od-
powiednim dla siebie terminie 
musi przejechać co najmniej 
5 dowolnych tras rajdu zgod-
nie z wytyczonymi przez nas 
trasami, zgodnie z kierunkiem 
podanym na mapie. Uczestnik 
może skorzystać z nawigacji 
GPS w darmowej aplikacji Ride 
with GPS (Android lub iOS) lub 
wczytać track’a gps do swoje-
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• Honorowy obywatel 
Kieślowski
Rada Gminy Mieroszów jedno-
głośne poparła wniosek Funda-
cja Sztuki Współczesnej In Situ i 
na mocy stosownej uchwały re-
żyser Krzysztof Kieślowski został 
Honorowym Obywatelem Gminy 
Mieroszów. Krzysztof Kieślow-
ski jest tym polskim reżyserem, 
który zdobył nagrody na trzech 
najważniejszych festiwalach fil-
mowych na świecie w: Cannes, 
Wenecji i Berlinie, a także nomi-
nacje do Oscara, Złotego Globu i 
BAFTy. Wiele jego najbardziej ce-
nionych filmów można obejrzeć 
podczas 10 Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Homma-
ge à Kieślowski, który w każdy 
weekend tegorocznych wakacji 
odbywa się w Sokołowsku, gdzie 
mieszkał reżyser. W tym roku ju-
bileuszowy festiwalu zbiega się z 
80 rocznicą urodzin i 25 rocznicą 
śmierci Krzysztofa Kieślowskie-
go, a także z trzydziestoleciem 

premiery „Podwójnego życia 
Weroniki” - jednego z najważ-
niejszych filmów w karierze i 
międzynarodowej recepcji twór-
czości patrona festiwalu, organi-
zowanego przez Fundację Sztuki 
Współczesnej In Situ pod mece-
natem Fundacji Sentio. Kolejne 
spotkanie z kinem Kieślowskiego 
w Sokołowsku rozpoczyna się 6 
sierpnia.

• Dyżury rachmistrzów
W Gminie Mieroszów kontynu-
owane są dyżury rachmistrzów 
spisowych: 06.08 w godzinach 
12.00-14.00 w Świetlicy KSS Bart-
nica w Rybnicy Leśnej; 9.08 w go-
dzinach 16.00-18.00 w Świetlicy 
Wiejskiej w Golińsku; 10.08 w go-
dzinach 16.00-18.00 – odwiedziny 
rachmistrza w miejscu zamieszka-
nia w Sołectwie Kamionka; 11.08 w 
godzinach 15.30 – 17.00 mobilny 
punkt na Skwerze Kieślowskiego 
w Sokołowsku; 12.08 w godzinach 
16.00 – 18.00 -odwiedziny rachmi-

strza w miejscu zamieszkania we 
wsi Łączna. Do spisania potrzeb-
na jest znajomość numeru PESEL 
osób zamieszkałych w lokalu oraz 
osób zameldowanych przebywa-
jących za granicą. Spis uwzględnia 
stan na dzień 31.03.2021 roku (go-
dzina 24:00). Przypominamy, że 
spis jest obowiązkowy.

• Dni Mieroszowa
- Jeszcze nie ostygły emocje po so-
botnim szaleństwie na Kościelnej 
Górze, a Mieroszowskie Centrum 
Kultury  już szykuje dla Państwa 
kolejne atrakcje. Przed nami Dni 
Mieroszowa! Trzy dni pełne wra-
żeń kulturalnych, kulinarnych, 
muzycznych i tanecznych. Już 
wkrótce więcej informacji, ale pa-
miętajcie, że 27 - 29 sierpnia, to 
czas zabawy i radości w naszym 
mieście. Ba! w całej Gminie Mie-
roszów – podkreśla Ilona Henko 
z Mieroszowskiego Centrum Kul-
tury.

(RED)

Trwa budowa Remi-
zy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mieroszo-
wie. 

– Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mieroszowie 
potrzebowała nowocze-
snej bazy dla realizacji 
wysokiej jakości działań 
na obszarze naszej gmi-
ny i w terenach przygra-
nicznych. Dlatego Rada 
Miejska Mieroszowa 
podjęła decyzję o zbu-
dowaniu nowej remizy 
strażackiej swoim ochot-
nikom – mówi Mariusz 
Pawlak, zastępca burmi-
strza Mieroszowa.

Nowa siedziba mie-
roszowskich druhów z 
OSP powstaje u zbiegu 
ulic Reymonta i Żerom-
skiego. Zakończenie prac 
zostało zaplanowane na 
grudzień 2021 r.

(RED

Raport z Gminy MieroszówBudują remizę
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Nowe drogi
Kolejne drogi transportu rol-
nego w Gminie Czarny Bór 
zostaną poddane przebudo-
wie – tym razem chodzi o drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych 
przebiegające przez przejazdy 
kolejowe w Witkowie i Jaczko-
wie. Stosowną umowę na reali-
zację tej inwestycji wójt gminy 
Adam Górecki podpisał z przed-
stawicielem wykonawcy inwe-
stycji - prezesem Budosprzęt 
Wałbrzych sp. z o.o. Elżbietą 
Zimną. Wartość prac wyniesie w 
sumie ponad 250 000 zł, a nowe 
nawierzchnie pojawią się jeszcze 
w tym roku.

(JJ)

Czyste powietrze
W ramach podpisanego po-
rozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, w 
Czarnym Borze  uruchomiony 
został Gminny Punkt Konsulta-
cyjny Programu Priotytetowe-
go Czyste Powietrze, który mie-
ści się w Urzędzie Gminy Czarny 
Bór. W punkcie, który mieści się 
na parterze budynku, mieszkań-
cy dowiedzą się na jaki zakres 
inwestycji i w jakiej wysokości 
mogą otrzymać do�nansowanie 
oraz uzyskają pomoc przy wypeł-
nieniu wniosku oraz rozliczeniu 
zadania. Punkt działa w godzi-
nach pracy urzędu.

(JJ)

Wbrew panującej desz-
czowej aurze, sportowe emo-
cje, wola walki, słodki smak 
zwycięstwa i gorycz porażki 
towarzyszyły kolarskiemu 
świętu w Jaczkowie.

Zmagania w ramach XVI Fe-
stynu Sportu „Szukamy następ-
ców naszych olimpijczyków” 
rozpoczęły się od najmłod-
szych w rywalizacji rowerowej. 
Kolejno zawodnicy zrzeszeni w 
dolnośląskich klubach ściga-
li się m.in. w kategoriach żak, 
żakini, młodzik, młodziczka i 

junior młodszy i juniorka młod-
sza o Puchar Wójta Gminy Czar-
ny Bór. Nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach wręczali 
parlamentarzyści, przedstawi-
ciele Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego, włodarze ościennych 
gmin oraz olimpijczycy.

- Gratuluję wszystkim dziel-
nym kolarzom, którzy wzięli 
udział w niedzielnych zawo-
dach. Okazaliście hart ducha – 
podkreśla Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

(JJ)

Wyścig w strugach 
deszczu 30 młodych zawod-

ników wzięło udział w 
Powiatowym Turnieju 
Pływackim w Głuszycy.

Uczestnicy rywalizo-
wali na otwartym base-
nie i zostali podzieleni na 
trzy kategorie wiekowe. 
Grupa młodsza i średnia 
dziewcząt i chłopców 
miała do pokonania dy-
stans 25-metrowy, na-
tomiast najstarsi musieli 
przepłynąć 50 metrów. 
Na najszybszych pływa-
ków w danej kategorii 
czekały nagrody, medale 
i dyplomy ufundowane 
przez Powiat Wałbrzyski 
i Gminę Głuszyca. Nad 
sprawnością przebiegu 
zawodów czuwali ratow-
nicy Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratowniczego w 
Wałbrzychu.

Wśród dziewcząt zwycięży-
ły: Kalina Pokorska (grupa naj-
młodsza), Julia Sławik (grupa 
średnia) i Maria Kuźma (grupa 
najstarsza). Najszybciej wśród 
chłopców popłynęli: Victor Wil-
lems (grupa najmłodsza), Karol 
Telicki (grupa średnia) i Łukasz 
Kastner (grupa najstarsza). 
Srebrne medale i drugie miej-
sca zdobyli: Sara Ciura, Magda-
lena Jelewska, Amelia Molska 

Najlepsi w powiecie

oraz Kacper Różycki, Szymon 
Żołnieruk i Jan Brzozowski. 
Brąz i trzecie miejsce wywal-
czyli: Lena Rzeczkowska, Klara 
Terlikowska, Malika Mwaura, 
Antoni Kuźma, Michał Wojtacz-
ka, Alan Jaremenko.

Dla zawodników, którzy 
nie znaleźli się na podium, or-
ganizatorzy przygotowali pa-
miątkowe dyplomy i drobne 
upominki oraz zadbali o słodki 
poczęstunek dla wszystkich.

- Serdeczne podziękowania 
za współorganizację dla Staro-

sty Wałbrzyskiego Krzysztofa 
Kwiatkowskiego i dla Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego repre-
zentowanego na turnieju przez 
Marka Masiuka oraz dla Burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda. 
Podziękowania dla ratowników 
WOPR, a przede wszystkim dla 
wszystkich młodych pływaków 
i licznego grona kibiców – 
mówi Sabina Jelewska, dyrek-
tor Centrum Kultury-Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszy-
cy, organizator zawodów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 
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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

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 

USŁUGI

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

(4) 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.

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

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...

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42
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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.
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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
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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


