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W skład kolejowej inwestycji 
wejdą linie nr 267 i 268: Żarów 
– Świdnica – Wałbrzych –grani-
ca państwa. Podczas konferen-
cji na dworcu PKP w Wałbrzy-
chu przedstawiciele CPK złożyli 
podpisy pod wartą 15,1 mln 
zł netto umową z �rmą BBF, 
która wygrała postępowanie 
przetargowe. Kontrakt dotyczy 
przygotowania studium wyko-
nalności, czyli kluczowej doku-
mentacji przedprojektowej. 

– Od dzisiaj prace rozpoczy-
na wykonawca dokumentacji 
dla przygranicznego odcinka 
tzw. szprychy nr 9, czyli linii 
dużych prędkości przez m.in. 
Lubawkę, Wałbrzych, Wrocław, 
Sieradz, Łódź, CPK i Warszawę. 
Cała ta kolejowa trasa to swo-
isty kręgosłup systemu kolejo-
wego CPK. Będzie łączyła po-
łudniowo-zachodnią Polskę z 
jej centrum, dzięki czemu sku-
tecznie przysłuży się do walki 
z wykluczeniem komunikacyj-
nym w tej części kraju – mówi 

wiceminister infrastruktury 
Marcin Horała, pełnomocnik 
rządu ds. CPK.

– Odcinek z Żarowa do 
Lubawki to przykład współ-
pracy kolejowych inwestorów 
z sąsiednich krajów w ramach 
międzynarodowego koryta-
rza europejskiej sieci TEN-T. 
Docelowo połączymy się z 
inwestycją przygotowywaną 
przez Czechów, tworząc po-
łączenie kolejowe Warszawy i 
Wrocławia z Pragą. W tym celu 
swoje działania koordynują 
spółka CPK i przedsiębiorstwo 
Správa železnic, czyli zarząd-
ca infrastruktury kolejowej w 
Czechach – mówi Mikołaj Wild, 
prezes spółki CPK.

Na przygotowanie studium 
wykonawca ma rok. Całkowita 
realizacja i rozliczenie umowy 
może potrwać dłużej, ponie-
waż w zakres przedmiotu za-
mówienia wchodzą także m.in. 
dokumentacja geologiczna i 
mapy do celów projektowych.

Szybka kolej ma połączyć Wałbrzych
i Świdnicę z Wrocławiem i Pragą…

…to będzie nowy, ponad 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów, leżący na południowy zachód 
od Wrocławia, ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. Spółka Centralny Port 

Komunikacyjny podpisała kontrakt na studium wykonalności na ten końcowy fragment tzw. szprychy nr 9.

Celem studium wykonal-
ności jest m.in. wskazanie re-
komendowanego przebiegu 
linii kolejowej. W ramach tego 
samego zlecenia wykonawca 
dostarczy spółce CPK m.in. pro-
gnozy ruchu, a także analizy – 
np. techniczne, środowiskowe 
i wielokryterialne – oraz przy-
gotuje dokumentację geolo-
giczno-inżynierską i mapy do 
celów projektowych. Dla tego 
odcinka od ubiegłego roku 
trwają też wymagane prawem 
inwentaryzacje przyrodnicze.

Kolejowa inwestycja CPK 
będzie oznaczała liczne ko-
rzyści dla pasażerów m.in. z 
Dolnego Śląska. Np. skróci się 
czas przejazdu z Wałbrzycha: 
do Wrocławia do 40 min (dziś 
jedziemy ok. godziny), a do 
Warszawy – po wybudowaniu 
całej trasy – do 2 godz. 35 min, 
czyli ponad dwa razy krócej 

niż obecnie. Świdnica uzyska 
bezpośrednie połączenia da-
lekobieżne z czasem dojazdu 
do Warszawy w 2 godz. 25 
min.

Do Pragi dojedziemy z 
Wrocławia – po zrealizowaniu 
inwestycji także przez Cze-

chów – w 2 godz. 30 min (dziś 
potrzeba na to dwa razy więcej 
czasu). Znacząco skróci się czas 
przejazdu z Warszawy do Pragi: 
z obecnych 8 godz. 30 min do 4 
godz. 30 min.

Według harmonogramu 
pierwsze roboty budowlane 

po polskiej stronie mają ruszyć 
w 2023 r. Spółka zakłada, że 
odcinek zostanie uruchomiony 
jednocześnie z lotniskiem.

Program inwestycji kole-
jowych CPK #KolejNaPolske 
oznacza budowę na terenie 
województwa dolnośląskiego 
ok. 119 km nowych linii kole-
jowych i modernizację ok. 126 
km tych istniejących. W za-
sięgu transportu kolejowego 
znajdzie się wtedy ok. 2,3 mln 
mieszkańców województwa.

Program Kolejowy CPK za-
kłada budowę na terenie całej 
Polski łącznie prawie 1800 km 
nowych linii, które mają po-
wstać do końca 2034 r. Na te 
inwestycje składa się w sumie 
12 tras kolejowych, w tym 10 
„szprych” prowadzących z róż-
nych regionów Polski do War-
szawy i CPK.

(KM)
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Prawo w pigułce: uznanie ojcostwa
Wbrew pozorom problematyka 

związana z ojcostwem nie pojawia 
się w praktyce rzadko. Ojcostwu 
można zaprzeczyć, ale również 

można je uznać. Generalną zasa-
dą - tak zwanym domniemaniem - 
związanym z ustaleniem ojcostwa, 
jest pochodzenie dziecka z mał-

żeństwa. Domniemywa się więc, że 
dziecko pochodzi od męża matki, 
jeżeli: urodziło się w czasie trwa-
nia małżeństwa albo przed upły-

wem trzystu dni od jego ustania 
lub unieważnienia. Domniemania 
tego nie stosuje się, jeżeli dziec-
ko urodziło się po upływie trzystu 
dni od orzeczenia separacji praw-
nej. Separacja faktyczna nie uchyla 
tego domniemania.

Oczywistym jest, że konstrukcja 
domniemania ojcostwa oparta na 
małżeństwie, nie wystarczy w przy-
padku kobiety niezamężnej. W takim 
wypadku, aby ustalić ojcostwo, nale-
ży albo uznać ojcostwo przed kierow-
nikiem urzędu stanu cywilnego, albo 
też wytoczyć powództwo o ustale-
nie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa może nastąpić 
przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego zarówno po urodzeniu 
dziecka, jak i przed jego urodzeniem. 
Można więc uznać ojcostwo dziecka 
poczętego. Można również uznać 
ojcostwo dziecka urodzonego w 
następstwie procedury medycznie 
wspomagającej prokreację (in vitro), 
przed urodzeniem tegoż dziecka.

Aby oświadczenie mężczyzny o 
uznaniu ojcostwa było skuteczne 
muszą zostać spełnione pewne wa-
runki. Przez złożenie oświadczenia 
należy rozumieć przyznanie danego 
mężczyzny, że jest ojcem danego 
dziecka. Dokładniej rzecz ujmując: 
dany mężczyzna wskazuje, że dziecko 
biologicznie od niego pochodzi. Kie-
rownik urzędu stanu cywilnego takie 
oświadczenie dokumentuje w formie 
protokołu. To jednak nie wszystko. 
Dla ważności takiego oświadczenia 
potrzebne jest oświadczenie matki 
dziecka, która potwierdzi, iż oświad-
czenie mężczyzny jest zgodne z 
prawdą. Matka dziecka powinna zło-
żyć takie oświadczenie jednocześnie 
z oświadczeniem mężczyzny o uzna-
niu ojcostwa lub w ciągu 3 miesięcy 
od dnia złożenia przez mężczyznę 
oświadczenia. Dodatkowym zaś 
warunkiem uznania oświadczenia 
za skuteczne w przypadku dziecka 
poczętego w wyniku procedury me-
dycznej, jest czas urodzenia dziecka. 
Zgodnie z przepisami, oświadczenie 
będzie skuteczne, gdy dziecko po-
częte wskutek procedury medycznej 
przyjdzie na świat w ciągu dwóch lat 
od złożenia przez mężczyznę stosow-
nego oświadczenia.

Jeżeli matka dziecka nie zdąży 
złożyć oświadczenia w określonym 
przepisami terminie, to oświadcze-
nie mężczyzny o uznaniu ojcostwa 
nie wywoła skutków prawnych. Na 
szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby mężczyzna ponownie złożył ta-
kie oświadczenie przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego i oczekiwał 
potwierdzenia jego prawdziwości 
przez matkę dziecka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego 
może odmówić przyjęcia oświadczeń 
koniecznych do uznania ojcostwa. 
Dotyczy to zarówno oświadczeń 
matki dziecka jak i mężczyzny uzna-
jącego ojcostwo. Dzieje się tak, jeżeli 
uznanie jest niedopuszczalne albo 
wtedy, gdy poweźmie wątpliwości, 
co do pochodzenia dziecka.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu 
jest niedopuszczalne na przykład, 

gdy: a) przed sądem została wszczę-
ta sprawa o ustalenie ojcostwa; b) 
kobieta zamierzająca złożyć takie 
oświadczenie nie jest matką dziecka; 
c) zamierza je złożyć osoba, która nie 
ukończyła 16 lat bądź, co do której 
istnieją podstawy do całkowitego 
ubezwłasnowolnienia. Wątpliwości 
kierownika urzędu stanu cywilnego 
mogą powstać przykładowo, gdy po-
między mężczyzną chcącym złożyć 
oświadczenie a dzieckiem istnieje 
znaczna różnica wieku.

Jeżeli uznanie dotyczy dziecka, 
którego przynajmniej jedno z ro-
dziców jest obywatelem polskim, 
a rodzice dziecka przebywają poza 
granicami kraju, to oświadczenie o 
uznaniu ojcostwa może być złożone, 
przed polskim konsulem lub osobą 
wyznaczoną do wykonywania funkcji 
konsula.

Jeżeli matka dziecka lub mężczy-
zna, od którego dziecko pochodzi 
znajdują się w sytuacji niebezpiecz-
nej, zagrażającej bezpośrednio ich 
życiu, to oświadczenie konieczne do 
uznania ojcostwa może zostać zapro-
tokołowane przez notariusza, albo 
złożone do protokołu wobec wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, staro-
sty, marszałka województwa, sekre-
tarza powiatu albo gminy. Kolejnym 
krokiem jest przekazanie spisanego 
protokołu niezwłocznie do urzędu 
stanu cywilnego, który byłby właści-
wy do sporządzenia aktu urodzenia 
dziecka.

Uznania ojcostwa można doko-
nać najpóźniej do osiągnięcia przez 
dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko 
zmarło przed osiągnięciem pełnolet-
ności, to można uznać ojcostwo w 
ciągu roku od dnia, w którym powzię-
to informację o śmierci dziecka. Jeżeli 
jednak w ciągu tego czasu dziecko 
ukończyłoby 18 lat to uznanie ojco-
stwa jest niedopuszczalne.

Uznania ojcostwa nie można od-
wołać w drodze złożenia oświadcze-
nia. Jeżeli więc okaże się, że uznane 
dziecko nie pochodzi od mężczyzny, 
który je uznał, pozostaje wystąpie-
nie z odpowiednim powództwem do 
sądu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• KIEROWCA KAT. „C” WYWROTKI 3-OSIOWEJ 
(mile widziana KAT. C+E)

• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI-OPERATOR WALCA
• ROBOTNIK DROGOWY
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)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C (mile widziane 

C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia

Kandydatów prosimy o aplikację na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod nr tel. 721-700-307
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

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

tel. 696 473 695, 609 899 811
ul. Lubelska 3 w Wałbrzychu (dawny Polmozbyt)

dojazd od ul. Mazowieckiej (wjazd w lewo za komendą policji)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

w soboty w godz. 8.00 – 14.00

SZYBKI SERWIS, PEWNY ODBIÓR, GWARANCJA JAKOŚCI

Burmistrz Świebodzic 
Paweł Ozga oraz Towa-
rzystwo Lotnicze w Świe-
bodzicach zapraszają na 
piknik lotniczy w Świebo-
dzicach. Weekend (28-29 
sierpnia) będzie pełen 
atrakcji lotniczych, a to-
warzyszyć im będą akcje 
społeczne, a także Puchar 
Polski Strongman.

W programie imprezy 
jest przylot samolotu gaśni-
czego Dromader, samolo-
tu An-2 Antek, samolotów 
ultralekkich, śmigłowców, 
szybowców. Na gminne 
lotnisko przyjadą: pojazdy 
wojskowe, amerykańskie 
radiowozy, odbędzie się także 
wystawa foteli katapultowych 
i będzie można podziwiać za-
wody spadochronowe, a także 
zobaczyć tresurę psów.

- Piknik Lotniczy jak co 
roku przyciąga wiele znanych 
osób, niedawno gościł na nim 
kosmonauta Mirosław Herma-
szewski, a 28 sierpnia (sobota) 
będzie strongman Mariusz 
Pudzianowski, ośmiokrotny 
mistrz Polski, sześciokrotny 
mistrz Europy, pięciokrotny 
mistrz świata. Mariusz Pudzia-
nowski jest wielkim fanem 
awiacji i przyleci samolotem. 
Odwiedzi nas także 10 Brygada 
Kawalerii Pancernej ze Święto-
szowa, 16 Dolnośląska Brygada 
Obrony Terytorialnej z Wrocła-
wia, Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych 
we Wrocławiu, Stowarzysze-
nie Grupa Militarno-Historycz-
na Berliner Mauer. Ponadto 
podczas imprezy promującej 
awiację odbędzie się akcja cha-
rytatywna, zorganizowana dla 
chorego na białaczkę limfobla-
styczną Adriana Nowackiego. Z 

Piknik lotniczy

myślą o najmłodszych zostanie 
przygotowana strefa zabaw dla 
dzieci z zamkami dmuchany-
mi. Każdy kto odwiedzi Piknik 
Lotniczy może skorzystać z 
płatnego bufetu, gdzie będą 
serwowane ciepłe posiłki i 
orzeźwiające napoje. Jak co 
roku o transport na Lotnisko 
zadba ZGK Świebodzice Spół-
ka z o.o. , która zapewni bez-
płatny autobus. Na gminnym 
lotnisku 28 sierpnia utworzo-
ny zostanie punkt sczepień 
plenerowych przeciwko CO-
VID-19. Wśród zaszczepionych 
osób w plenerowym punkcie 
sczepień zostaną wylosowa-
ne atrakcyjne nagrody, m.in. 
przelot szybowcem, vouchery 
na kręgielnię, basen oraz do 
restauracji i innych punktów 
gastronomicznych. Wycho-
dząc naprzeciw mieszkańcom, 
w dniach 28-29 sierpnia zo-
stanie także utworzony punkt 
do samospisu powszechnego, 
w którym urzędnik sprawnie i 
szybko pomoże spisać się – wy-
licza Paweł Ozga.

(WPK)

czystsze szlaki. Wszystko, co 
nie powinno tam być, tra�ło do 
worków - podkreśla ekolog. 

W akcji zawsze, niezależnie 
od pogody, pomagają wspan-
iali wolontariusze - tym razem 
okoliczni mieszkańcy, turyści 
odpoczywający w Górach So-
wich, leśnicy z Nadleśnictw w 
Wałbrzychu, Bardzie Śląskim, 
Świdnicy i Jurgowie oraz ekipa 
schroniska Zygmuntówka. Był też 
niezawodny Paweł Siodłak z akcji 
Czysty Wałbrzych i Pan Przewod-
nik z akcji Polska Górom.

- Dzięki takim ludziom prze-
piękne szlaki stają się prze-
piękne do potęgi n-tej! - cieszy 
się Dominik Dobrowolski.

Przypomnijmy: #Górska-
Odyseja to wyjątkowa akc-
ja edukacyjno-ekologiczna. 
700-kilometrowy marsz szlaka-
mi Karpat i Sudetów ma zwrócić 
uwagę na problem zaśmieca-
nia gór i lasów odpadami, szc-
zególnie tymi z plastiku, które 
są bardzo niebezpieczne dla 
środowiska. W jeden weekend 
w każdym miesiącu wolontar-
iusze z całej Polski maszeru-
ją górskimi szlakami wzdłuż 
południowej granicy: od Us-
trzyk Górnych do Świeradowa 
Zdrój, by sprzątać górskie i 
leśne szlaki. Akcji towarzyszy 
plenerowa wystawa fotogra�i, 
a także cykl podcastów i we-
binarów. Przedsięwzięcie jest 
częścią kampanii edukacyjnej 
#MniejPlastiku, realizowanej 
przez bank Credit Agricole 
wraz ze spółką leasingową 
EFL. Partnerami akcji są także 
stowarzyszenie Program Czys-
ta Polska oraz Lasy Państwowe.

(PD)

Sprzątają góry
- Szlaki czyste, ale mimo to zebraliśmy kilkanaście worków śmieci - podsumowuje wrocławski 

ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Od stycznia przeszedł i posprzątał już ponad pół 
tysiąca kilometrów szlaków w ramach comiesięcznych etapów Górskiej Odysei.

W dniach 20-21 sierpnia w 
ramach 8. etapu Górskiej Odysei 
Dominik i jego ekodrużyna zach-
wycali się widokami w Górach 

Bardzkich i Sowich. Pokonali 
trasę z Barda do Przełęczy Ju-
gowskiej. 21 sierpnia odbyło 
się wielkie sprzątanie Przełęczy 

Jugowskiej. - Zgodnie z zapow-
iedzią nie przepuściliśmy żad-
nemu śmieciorowi. Wszyscy 
z determinacją walczyliśmy o 
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Centrum Kultury Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy na zakończenie wa-
kacji – w sobotni wieczór 28 
sierpnia –zaprasza na pokaz 
letniego kina plenerowego 
na parkingu przy Centrum 
Przesiadkowym w Głuszycy. 
Tym razem zaprezentowany 
zostanie �lm „Tkacze”, który 
został zrealizowany w ubie-
głym roku z udziałem miesz-
kańców Głuszycy i Chełmska.

- Przed pokazem �lmu za-
praszamy do udziału w spo-
tkaniu z twórcami �lmu, którzy 
podzielą się wspomnieniami 
z planu �lmowego. Ponadto z 
repertuarem piosenek biesiad-
nych wystąpią zespoły Zgoda 
z Chełmska Śląskiego oraz głu-
szycki Chór Seniorów Renoma 

- zapraszają do udziału w wy-
darzeniu Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód, Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Chełmska 
Śląskiego „Tkacze Śląscy”.

Program imprezy:
19:00 -Piosenki biesiadne w 
wykonaniu Chóru Seniorów 
Renoma i zespołu ZGODA
20:00 -Kulisy produkcji, wywia-
dy z aktorami i twórcami „Tka-
czy” 
21: 00 – Projekcja �lmu „Tka-
cze” (2020, scenariusz i reżyse-
ria Robert Delegiewicz).

W przypadku złych warun-
ków pogodowych impreza zo-
stanie przeniesiona.

(AM)

Tkacze w kinie 
plenerowym

- W Otwocku podpisałem 
umowę z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na s�nan-
sowanie pierwszego otworu 
geotermalnego w Gminie Głu-
szyc. Koszt przedsięwzięcia 
to 15 400 000 zł, co stanowi 
100% dotacji!  - mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej s�nansuje kwotą 229,2 
mln zł wykonanie otworów 
geotermalnych w 15 miejsco-
wościach na terenie całego 
kraju. Celem projektu jest po-
szukiwanie i rozpoznanie wód 
termalnych oraz opracowanie 
dokumentacji hydrogeologicz-

Geotermia w Głuszycy? nych dla tych lokalizacji. Przed-
sięwzięcia te pozwolą zbadać 
i ocenić zasoby wód termal-
nych, które mogą stać się lokal-
nymi zasobami dla produkcji 
energii cieplnej, a docelowo 
także elektrycznej. Odwierty 
s�nansowane niemal w 100 
proc. przez NFOŚiGW będą wy-
konane w 8 województwach.

- Gmina Głuszyca znalazła 
się w gronie 15 samorządów 
w Polsce, które otrzymały do-
�nansowanie. Planowana głę-

bokość naszego odwiertu to 
2500 m! Dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, 
aby w Głuszycy rozpocząć po-
szukiwanie wód geotermal-
nych – dodaje burmistrz Głu-
szycy.

Samorządy mogą skorzy-
stać z bezpłatnej ekspertyzy 
Państwowego Instytutu Geo-
logicznego - Państwowego In-
stytutu Badawczego. Wstępna 
opinia będzie dotyczyć wystę-
powania oraz możliwości za-

gospodarowania wód termal-
nych na wskazanej lokalizacji 
i będzie zawierać następujące 
elementy:

- istniejący stan rozpozna-
nia geotermalnego;

- możliwości ujęcia wód 
termalnych (m.in. stratygra�a 
warstwy wodonośnej, przewi-
dywana szacunkowa głębo-
kość otworu, wydajność, tem-
peratura i mineralizacja wód 
termalnych);

- zauważone na tym etapie 
najpoważniejsze kon�ikty mo-
gące uniemożliwiać realizację 
inwestycji geotermalnej;

- ocena potencjału geoter-
malnego, w szczególności dla 
wykorzystania w ciepłownic-
twie.

– Długodystansowo pro-
dukowana energia musi być 

wydajna i niskoemisyjna, a jed-
nocześnie możliwie najtańsza 
– podkreślił podczas podpisa-
nia umów w Otwocku wice-
minister klimatu i środowiska 
Ireneusz Zyska. – Powinniśmy 
do jej produkcji wykorzysty-
wać czyste, dostępne źródła, 
a geotermia zdecydowanie 
do takich należy. To naturalne 
ciepło i tania moc elektryczna. 
Co ważne, to energia bardziej 
przewidywalna, stabilniejsza 
niż słońce czy wiatr i dostęp-
na w trybie ciągłym. Musimy 
umiejętnie inwestować w jej 
potencjał w naszym kraju, a w 
kolejnym kroku skutecznie go 
wykorzystywać. Takiemu wła-
śnie podejściu będą służyć pro-
jekty, które dzisiaj formalnie 
zyskują �nansowanie.

(RED)
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Niedługo koniec wakacji i znów zaprowadzimy 
nasze pociechy do szkół i przedszkoli. Pojawi się 
problem z wyborem ubezpieczenia NNW, czyli od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy ubez-
pieczać dziecko w szkole czy szukać ubezpieczenia 
na własną rękę? Alicja Mazurkiewicz – specjalista 
do spraw ubezpieczeń majątkowych w IQ Ubezpie-
czenia doradzi na co zwracać uwagę przy wyborze 
takiego ubezpieczenia.

Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę co zawiera takie 
ubezpieczenie i od czego jest chronione nasze dziec-
ko. Między innymi ile pieniędzy dostaniemy za 1 
procent trwałego uszczerbku na zdrowiu w przypad-
ku nieszczęśliwego wypadku, ponieważ to, co najczę-
ściej przydarza się naszym pociechom, to – na przy-
kład – różnego rodzaju złamania. W tym roku przy 
składce 145 zł na rok za 1 procent trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu wypłacane jest aż 1000 zł!

Należy również sprawdzić co w przypadku, gdy 
po wizycie w szpitalnym oddziale ratunkowym oka-
że się, że dziecko nie ma złamanej ręki. Warto, aby 
nasza polisa zawierała tzw. „cukierkowe”, które cho-
ciaż w małym stopniu osłodzi dziecku ból, którego 

doświadczyło i choć ręka na szczęście nie została 
złamana, to dziecko otrzyma 200 zł. Wystarczy mieć 
wtedy tylko dokumenty z wizyty w szpitalu, które po-
twierdzają zaistniały wypadek.

Nasze dzieci w większości uczęszczają na zajęcia 
poza lekcyjne, takie jak: taniec, sztuki walki, pływanie 
itd. Niestety, większość polis zawieranych w szkołach 
nie obejmuje ubezpieczeniem zajęć poza lekcyjnych, w 
szczególności sztuki walki i innych sportów, które uzna-
wane są za ekstremalne. Ale polisa wykupiona indywi-
dualnie może obejmować ochroną tego typu zdarzenia.

IQ Ubezpieczenia poleca Państwu produkt, który 
– w zależności od potrzeb – dostępny jest w trzech 
wariantach ubezpieczeniowych. Składka na cały rok 
to – w zależności od pakietu – kosztuje już od 30 
zł! Wszystkim zainteresowanym nasi specjaliści od 
ubezpieczeń pomogą również w ewentualnym zgła-
szaniu szkód, ponieważ z naszego doświadczenia 
wiemy, że większość klientów ma z tym problem. Za-
praszamy do naszych biur po więcej informacji.

Zapraszam także na naszą stronę internetową ht-
tps://www.polisaprzezinternet.pl/

Alicja Mazurkiewicz

Ubezpieczenia NNW szkolne:
kupować w szkole czy indywidualnie?

Boguszów – Gorce 
ul. Jagiełły 5, tel. 535-717-717

Wałbrzych – Piaskowa Góra 
ul. Główna 5, tel. 530-846-846, 

e-mail: walbrzych@iqubezpieczenia.pl

Świebodzice 
ul. Jeleniogórska 2a, tel. 535-140-150

Świdnica
ul. Dąbrowskiego 17-19, tel. 666-184-888

Rajd 
Rowerowa500
Do 31 sierpnia każdy może 
wziąć udział w Rajdzie Ro-
werowa500, organizowa-
nym przez gminy: Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój i Walim. Każdy 
uczestnik ma szansę na wygra-
nie bardzo ciekawych nagród. 
W ramach Rajdu Rowerowa500 
należy przejechać pięć wybra-
nych przez siebie tras. Warun-
kiem jest przejazd co najmniej 
jedną z tras w każdej z gmin. 
Nie jest wymagany konkretny 
termin przejazdu, ale należy 
to zrobić do 31 sierpnia 2021 
r. Aby wziąć udział w rajdzie 
należy zarejestrować się na 
stronie ww.ride-withgps.com i 
pobrać zaproszenie. Wybraną 
przez siebie trasę musimy prze-
jechać zgodnie ze śladem GPS 
od początku do końca, zgodnie 
z kierunkiem trasy. Aby zapisać 
swój ślad, można skorzystać z 
bezpłatnej aplikacji Ride with 
GPS. Zaliczenie trasy następuje 
w momencie przejazdu trasy, 
bez żadnej przerwy, przez po-
nad 30 minut. Każdy swój prze-
jazd zapisujemy i umieszczamy 
na podanej wyżej stronie. Lo-
sowanie nagród odbędzie się 
4 września w Głuszycy. Łączna 
wartość nagród to ok. 12 tys. 
złotych.

(AM)

Zagi 
w Boguszowie
- Zapraszam na koncert Zagi. 
Artystka wystąpi 29 sierpnia o 
godz. 18.00 w Kawiarence Mu-
zycznej Muzyko - Wkrętka przy 
ul. Odrodzenia 4 w Boguszowie 
- Gorcach (na I piętrze). Wstęp 
wolny – zachęca Marek Dańczak, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej – Centrum Kultury w Bo-
guszowie  - Gorcach.

(RED)

Epidemia śmiechu
- 2 września zawita do Centrum 
Kulturalno – Kongresowego 
Witold w Boguszowie - Gor-
cach przezabawny, pozytyw-
nie zakręcony, wręcz kultowy 
Teatr Pinezka z Gdańska. Po-
czątek przedstawienia „Epide-
mia śmiechu” o godz. 17.00, ale 
spotykamy się już o 16.30, aby 
wspólnie podziękować wszyst-
kim dzieciom, które były z nami 
podczas wakacyjnych warszta-
tów. Ponadto przygotowaliśmy 
kilka niespodzianek dla każdego 
małego widza, który przybędzie 
na spektakl. Zapraszamy ser-
decznie wszystkie dzieciaki na 
wspólne, teatralne zakończenie 
wakacji – zachęcają pracownicy 
CKK Witold.

(RED)

Od 24 sierpnia 2021 r. 
wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie jest zamknięta dla ru-
chu turystycznego. - Należy 
się spodziewać, że obiekt 
zostanie w zamknięciu do 
maja 2023 roku – na taki czas 
została podpisana umowa z 
wykonawcą remontu, wro-
cławską �rmą ALTA Sp. z o.o. 
Na prace przeznaczonych zo-
stanie ponad 800 000 złotych 
- mówi Dorota Konieczna – 
Enozel, burmistrz Pieszyc.

- Cieszę się, że po wielu 
staraniach udało się podpi-
sać umowę na remont tego 
najważniejszego dla Pieszyc 
obiektu turystycznego – bur-
mistrz Pieszyc. – Dużo czasu 
poświęciliśmy na wybór od-
powiedniej technologii prac 
remontowych. Stan elewacji i 
późniejsza trwałość jej wyko-
nania to największa trudność 
jeśli chodzi o ten obiekt. Z uwa-
gi na specy�czne warunki at-
mosferyczne dopuszcza się też 
wyłączenia z terminu wykona-
nia umowy okres od listopada 
do marca, co znacznie wydłuża 
prace remontowe.

Zakres prac remontowych 
obejmuje m.in. remont ścian ze-
wnętrznych, stolarki okiennej, 
stropów żelbetowych, renowa-
cję stolarki drzwiowej, stopni 

betonowych i stalowych scho-
dów, instalacji oświetleniowej 
i odgromowej oraz wykonanie 
tynków wewnętrznych.

- Dodatkowym kosztem 
będą późniejsze prace zwią-
zane z remontem małej infra-
struktury turystycznej zlokali-
zowanej na polanie szczytowej 
wokół. Na czas remontu zachę-
camy turystów do „zerkania” 
przez kamery zamontowane 
na Wielkiej Sowie (http://pie-
szyce.pl/index.php/turystyka/
wielka-sowa/kamery), ale także 
do sowiogórskich wędrówek – 
nie tylko w kierunku Wielkiej 
Sowy, która jako szczyt pozo-
staje oczywiście „otwarta”. Jeśli 
szukacie ciekawych inspiracji 
do sowiogórskich spacerów, 
tutaj proponujemy kilka z nich 
- http://pieszyce.pl/index.php/
turystyka/wycieczki. Punkt 
gastronomiczny prowadzony 
przez podmiot prywatny ob-
sługujący turystów pozostanie 
nada otwarty i będzie świad-
czył swoje usługi. Pieczątki po-
twierdzające zdobycie szczytu 
w ramach Korony Gór Polski 
znajdziecie Państwo w skrzy-
neczce zlokalizowanej przy 
rzeźbach trzech sów na polanie 
szczytowej wieży – dodaje Do-
rota Konieczna – Enozel.

(RED)

Wieża na Wielkiej Sowie zamknięta na 2 lata
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Amerykanie, po 20 latach oku-
pacji Afganistanu, w której udział 
brała również Polska, podwinęli 
ogon pod siebie i tak jak przed 
laty wiali z Wietnamu, tak i teraz 
uciekli z tego nieprzyjaznego dla 
zachodnich demokracji kraju. Nie-
którzy się obruszą na stwierdzenie 
o okupacji, ponieważ celem woj-
skowych „misji” – jak eufemicznie 
okupację tę zwykło się nazywać – 
miało być krzewienie demokracji 
na zachodni wzór. No cóż, jakoś 
do mnie nie przemawia zaprezen-
towany światu sposób tego krze-
wienia przy pomocy karabinów, 
czołgów i potężnego lotnictwa 
bojowego. Demokrację winno 
się szerzyć za pomocą oświaty i 
nauki oraz prezentowania osią-
gnięć demokratycznej kultury, co 
oczywiste musi rodzić olbrzymie 
trudności w kraju takim jak Afga-
nistan. Ale trudności są po to, aby 
je przełamywać. Okupacja zawsze 
będzie budziła odruchy obronne, 
o czym my, Polacy wiemy dosko-
nale, a chęć wygonienia okupanta 
jest tym silniejsza, jeżeli reprezen-

Dramat w Afganistanie
Janusz
Bartkiewicz

tuje on diametralnie obcą kulturę 
i religijne wyznanie.

Bez obrazy obywateli Afgani-
stanu trzeba jednak powiedzieć, 
że jego terytorium zamieszkują 
górskie plemiona, które mental-
nością społeczną i religijną tkwią 
w głębokim średniowieczu, licząc 
europejską miarą. Walczący z 
agresorem talibowie, tak jak i ter-
roryści spod znaku Al Kaidy, mają 
jasno wyznaczony cel, jakim jest 
zwycięstwo islamu w całym świe-
cie. Brzmi to jakoś znajomo, po-
nieważ pod hasłem podobnego 
zwycięstwa chrześcijaństwa, kil-
kaset lat temu mordowano okrut-
nie i skutecznie setki tysięcy ludzi, 
uznanych przez kościół za pogan i 
barbarzyńców. Islam jest młodszy 
od chrześcijaństwa o ponad 500 
lat, a więc różnica w kulturowej 
i religijnej ewolucji społecznej 
jest znaczna, co widoczne jest 
na każdym kroku. I głównie w tej 
różnicy tkwi problem w krzewie-
niu tam demokratycznych zasad 
i obyczajów, które dla tych ludów 
są wrogie z uwagi na to, że pod-
ważają one istniejące od wieków 
obyczaje i zasady świata islamu 
określone w Koranie, świętej księ-
dze tej religii. Amerykanie naje-
chali Afganistan, tak jak poprzed-
nio Irak i Libię, ponieważ uznali, że 
są to kraje będące rozsadnikami 
terroryzmu, przez co całkowicie 
zburzyli istniejący tam porządek, 

państwa roszczą sobie upraw-
nienia do wydawania rozkazów 
zabijania na całym świecie ludzi, 
którzy - z różnych względów - byli 
lub są dla USA niewygodni. Lista 
takich amerykańskich zamachów 
jest tak długa, że nawet nie będę 
się silił na jej przywołanie. Rozkaz 
zabicia bin Ladena wydał prezy-
dent Bush, ale nie zważając na 
to, obecny prezydent USA Biden, 
nazwał prezydenta Rosji zabójcą, 
oskarżając go (bez żadnych do-
wodów) o osobiste wydanie roz-
kazów zgładzenia różnych swych 
przeciwników. Szkopuł w tym, że 
nikt nigdy nie przedstawił żadnych 
wiarygodnych na to dowodów, a 
opowiadanie o jego sprawstwie 
kierowniczym opiera się jedynie 
na przypuszczeniach medialnych, 
tak ochoczo kolportowanych na 
całym świecie, a w Polsce ze szcze-
gólnym upodobaniem. Opuszcza-
jący Afganistan prezydent Biden 
opuszcza jednocześnie tysiące 
Afgańczyków, którzy uwierzyli w 
demokrację i pomoc oraz opie-
kę demokratycznego (ponoć) 
świata, dzięki któremu w wielkich 
miastach ich ojczyzny powstały 
zręby demokratycznych struktur 
i obyczajów. I teraz zdecydowana 
większość z nich pozostanie na 
łasce talibów, którzy już zapowie-
dzieli wprowadzenie prawa sza-
riatu i odebranie wszelkich praw 
kobietom, z których przez ostat-
nie 20 lat korzystały. Na naszych 
oczach rozgrywa się ich tragedia, 
najbardziej widoczna na lotnisku 
w Kabulu, chronionym głównie 
przez amerykańskich żołnierzy, 
którzy 31 sierpnia będą jednak 
musieli się wycofać i odlecieć do 
swych amerykańskich baz w Eu-
ropie i innych częściach świata. Na 
szczęście państwa uczestniczące 
w okupacji Afganistanu stanęły na 
wysokości zadania i robią co w ich 
siłach, aby wywieźć z tamtąd przy-
najmniej część tych, którzy wojska 
okupacyjne wspierali, udzielając 
im wszelkiej możliwej pomocy. 
Bo to tym ludziom i ich rodzinom 
grozi śmiertelne niebezpieczeń-
stwo ze strony fundamentalistów 
islamskich, powracających dzięki 
USA do realnej władzy, co spowo-
duje, że w Afganistanie zacznie 
się znów średniowieczne piekło, 
którego efektem będzie kolejna 
wielka fala migracji tych, którzy w 
nim żyć nie chcę i nie mogą. Ale o 
tym napiszę w innym razem. Także 
i o tym, co się dzieje (lub działo) na 
polsko-białoruskiej granicy, gdzie 
od kilkunastu dni koczują afgańscy 
uchodźcy, którym obecne polskie 
władze odmawiają wszelkiej po-
mocy, w tym w postaci żywności, 
wody i opieki medycznej. Tam 
dzieje się nie tylko tragedia tych 
uchodźców, ponieważ tam rozgry-
wa się też tragedia dotycząca nas 
samych.

http://janusz-bartkiewicz.eu
***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wyraz 
osobistej wiedzy i poglądów auto-
ra. Treści zawarte w felietonie nie 
odzwierciedlają poglądów i opinii 
redakcji.

zapewniający milionom ludzi 
bezpieczne życie, przy okazji zabi-
jając setki tysięcy całkiem niewin-
nych, cywilnych obywateli tych 
państwa. Ale Afganistan to górzy-
sta kraina, przez wieki odcięta od 
świata i zamieszkana przez ludzi, 
których nikomu dotychczas nie 
udało się ujarzmić i tak też stało 
się obecnie, co spowodowała, 
że w 2020 roku prezydent USA 
Donald Trump zdecydował się 
na wycofanie swych wojsk, co w 
życie wprowadził prezydent Joe 
Biden.

Stany Zjednoczone i wspie-
rające je kraje tzw. demokracji 
zachodniej, najechały Afganistan 
ścigając terrorystów, którzy 11 
września 2001 roku dokonali za-
machu na dwa nowojorskie wie-
żowce oraz Pentagon, zabijając 
przy tym 2973 amerykańskich 
obywateli. Afganistan najechali 
dlatego, że uznali, iż właśnie na 
terenie tego kraju znajdują się 
bazy Al Kaidy, która w tamtym 
czasie stała praktycznie za wszyst-
kimi zamachami terrorystycznymi 
na świecie. Jednakże, jak czas po-
kazał, główna baza duchowego 
przywódcy Al Kaidy Osamy bin 
Ladena, znajdowała się na te-
renie Pakistanu, a więc de facto 
państwa dla USA sojuszniczego. 
Nikt mi nie wmówi, że pakistański 
wywiad o bazach Al Kaidy na tere-
nie tego państwa nie wiedział, ale 
USA nie odważyła się Pakistanu 
zaatakować, ponieważ dysponuje 
on potężną zawodową armią, wy-
posażaną w nuklearne głowice. 

Amerykański prezydent musiał 
jednak pokazać swym amerykań-
skim wyborcom, że sprawcom 
i inspiratorom zamachu nie od-
puści, więc zażądał od władz Is-
lamskiej Republiki Afganistanu 
wydania bin Ladena, oskarżając je 
o jego ochronę oraz organizację 
logistyki baz i obozów szkolenio-
wych Al Kaidy na ich terytorium. 
Ponieważ talibowie nie spełnili 
ultimatum prezydenta Georga 
Busha, 7 października 2001 roku 
rozpoczęła się inwazja na Afga-
nistan, zakończona pod koniec 
kwietnia 2002 roku i od tego mo-
mentu rozpoczęła się okupacja, 
trwająca do dziś, chociaż ograni-
czona już tylko do terenu lotniska 
w Kabulu.

Przypomnę w tym miejscu, że 
samym Amerykanom wytropienie 
bin Ladena zajęło dokładnie 10 lat, 
albowiem jego zabójstwo, doko-
nane przez komandosów z Navy 
SEALs na terenie Pakistanu, miało 
miejsce 2 maja 2011 roku. Piszę o 
zabójstwie, ponieważ Osamy bin 
Ladena nie skazał żaden amery-
kański sąd, ani też Międzynarodo-
wy Trybunał Karny, a amerykański 
rajd na terytorium Pakistanu odbył 
się bez wiedzy i zgody tego pań-
stwa. Bin Ladena zamordowano 
dwoma strzałami w głowę, na 
oczach jego żony i trzyletniego 
syna, przy okazji mordując też 
innego jego syna oraz osobiste-
go kuriera i jego małżonkę. Był to 
klasyczny terrorystyczny zamach, 
wykonany na rozkaz prezydenta 
USA, ponieważ prezydenci tego 

Kino Plenerowe 
w Rzeczce
- Lubicie historię? Tę zna-
ną i nieznaną? Tajemnice 
przeszłości, zagadki do 
rozwiązania? Jeśli tak, to 
zapraszamy w ostatni pią-
tek wakacji, 27sierpnia o 
godzinie 20.0, do Sowiej 
Grapy w Rzeczce na wy-
prawę w czasie. Spotkanie 
w plenerze, wśród prze-
pięknych krajobrazach Gór 
Sowich, poprowadzi Łukasz 
Kazek. Czekają na Państwa 
reportaże, opowieści, cieka-
wostki z przeszłości Gminy 
Walim i okolic. Wieczór z ta-
jemnicami spędzimy wspól-
nie w plenerze – zachęcają 
organizatorzy wydarzenia, 
którego partnerami są Gmi-
na Walim oraz Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu.

(AM)

Ostatnia wycieczka
Od początku maja w każ-
dą sobotę Gmina Walim 
organizowała wycieczki 
z przewodnikiem. Przed 
nami ostatnia sobota wa-
kacji i ostania już wycieczka 
w tym roku. - Jeżeli macie 
ochotę na aktywnie spę-
dzoną sobotę, poznanie 
nowych miejsc, świetny 
spacer, a przy tym zdoby-
cie mnóstwa wiedzy – to 
serdecznie zapraszamy na 
rodzinną wycieczkę z prze-
wodnikiem, który oprowa-
dzi Państwa po atrakcjach 
turystycznych w Zagórzu 
Śląskim. Nie zabraknie histo-
rii o powstaniu jeziora By-
strzyckiego, nowoczesnych 
rozwiązaniach multimedial-
nych, zastosowanych na 
najdłuższej w Polsce kładce 
wstęgowej oraz średnio-
wiecznym zamku Grodno, 
legend z Gór Sowich, a tak-
że ciekawostek przyrodni-
czych. Zapewniamy, że taka 
forma wypoczynku jest na-
prawdę ciekawa, a czas spę-
dzony w Zagórzu Śląskim 
pod okiem doświadczo-
nego przewodnika, może 
przynieść mnóstwo radości. 
Zbiórka na placu przed Cen-
trum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego Akwarium w Za-
górzu Śląskim 28 sierpnia o 
godz. 11.00. Czekają na Was 
niezapomniane chwile, na 
które serdecznie zaprasza-
my – mówi Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

(AM)
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Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech podpisał umowę z 
wykonawcą budowy czterokon-
dygnacyjnego, wielorodzinnego 
domu mieszkalnego, który po-
wstanie w Strudze.

- Ta inwestycja zwiększy zasób 
mieszkaniowy o 30 mieszkań w 
Gminie Stare Bogaczowice i pod-
niesie jego atrakcyjność. Budowane 

mieszkania o wysokim standardzie 
będą mieć powierzchnię od 50 do 
70 m kw. Obok budowanego bu-
dynku znajdują się przedszkole i 
żłobek, przystanek autobusowy do 
którego dojeżdżają autobusy lini nr 
8 z Wałbrzycha oraz Lokalny Ośro-
dek Integracji Społecznej – podkre-
śla Mirosław Lech.

(IL)

Dwa spektakle teatrów 
ulicznych i koncert klezmer-
ski to propozycja Jedliny-
-Zdroju na ostatni week-
end sierpnia. W ten sposób 
mieszkańcy i goście będą 
świętowali o�cjalne dni mia-
sta.

- Festiwal teatrów ulicznych 
przez lata był jedną z wizytó-
wek Jedliny-Zdroju. Ogląda-
liśmy wspaniałe widowiska 
przyciągające prawdziwe tłu-
my. Powoli wracamy do tej tra-
dycji. W tym roku zaprosiliśmy 
do nas dwa teatry z Ukrainy. 

Serdecznie zapraszamy 28 i 29 
sierpnia – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną przez kil-
ka ostatnich tygodni nie było 
wiadomo czy ukraińscy aktorzy 
zostaną wpuszczeni do Polski. 
Według ostatnich informacji 
organizatorów teatry zostaną 
przez granicę przepuszczone.

Wszystkie wydarzenia od-
będą się na terenie komplek-
su „Active Jedlina” przy ulicy 
Kłodzkiej – wstęp wolny.

(KS)

Dni Jedliny-Zdroju

Program Dni Jedliny - Zdroju

28 sierpnia (sobota)
godz. 20.00 • (po zapadnięciu zmroku) Lwowski Teatr Woskresinnia - widowisko 
plenerowe „Mewa”.

29 sierpnia (niedziela)
godz. 16.00 • Występ zespołu „The Soul Sweepers” z Kłodzka 
zwycięzca „Open Stage 2021” w Jedlinie-Zdroju (muzyka rockowa),
godz. 17.00 • Kijowski Teatr Uliczny Highlights i Lwowski Teatr Vuala 
spektakl „Przystanek Kalunada”,
Godz. 18.00 • Koncert zespołu Max Klezmer Band.

Mewa
Po sukcesie, jakim cieszy się plenerowy spektakl Wiśniowy Sad, zrealizowany na 
podstawie arcydzieła Antoniego Czechowa, Teatr Woskresinnia sięgnął do literackiego 
wyznania genialnego pisarza: jednej z najbardziej wzruszających, najbardziej ujmu-
jących biogra�i, którą przedstawił w dramacie „Mewa”. Przedstawionym sceną z życia 
wiejskiego towarzyszy atmosfera poszukiwania harmonii i piękna. Zachowując atmos-
ferę Teatru Czechowa, reżyser odwołuje się do odczuć widzów i ich wyobraźni. Odsyła 
publiczność do sztuk Szekspira i Nekrosiusa. Mewa to spektakl o młodych artystach o 
odmiennym spojrzeniu na życie, o starszym pokoleniu, gorliwie strzegącym swoich 
dawnych pozycji, o niesłychanej miłości, o poszukiwaniu sensu życia, także w sztuce. 

Przystanek Klaunada
Spektakl plenerowy „Przystanek Klaunada” przygotowany został ramach polsko – 
ukraińskiego projektu kulturalnego, w którym obok aktorów Kijowskiego Teatru 
Highlights występują artyści cyrkowego Teatru Vuala. Inspiracją do powstania 
spektaklu była wola ukazania wzajemnej relacji teatru i cyrku Przedstawienie sięga 
do praźródeł klaunady, mającej swój początek w starożytnym Egipcie w V wieku p.n.e. 
Zawiera elementy nowego cyrku posługującego się tańcem , muzyką, pantomimą a 
nawet sportem. W pełnym magii, cyrkowych sztuczek, ekwilibrystycznych popisów, 
a także akrobatyki i gimnastyki artystycznej oraz tańców na szczudłach artyści 
opowiadają historię Arlekina wędrującego w poszukiwaniu wymarzonej ukochanej. 
Komediowe sceny pozwalające na dobrą zabawę i interakcję z publicznością dopełnia-
ją widowiskowy charakter przedstawienia.

Max Klezmer Band
Zespół został założony w 1998 r. przez kontrabasistę Maxa Kowalskiego. Od początku 
swojego działania eksperymentuje z muzyką klezmerską i jazzową. W nowym między-
narodowym składzie artyści przesuwają muzyczne granice czerpiąc z hipnotycznych 
sefardyjskich melodii, szalonych klezmerskich tańców, arabskich, bałkańskich i 
hinduskich brzmień oraz silnych elementów jazzu, rocka i improwizacji.

Zbudują mieszkania w Strudze
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WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. Promocji Gminy
1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywa-
telstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia 
zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną 
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe,

d) wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo,
e) staż pracy minimum 3 lat na stanowisku samodzielnym.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- przepisów prawa prasowego,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy 

Walim
b) umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komuni-

katów,
c) dobra znajomość oprogramowania grafi cznego,
d) znajomość podstawowych technik Public Relations,
e) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
f) dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,
g) duża kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa medialna urzędu, przegląd informacji i archiwizacja najważniej-

szych materiałów  dotyczących gminy, nadzór nad przepływem informa-
cji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne 
komórki organizacyjne Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne, 
nadzór nad polityką informacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, 
koordynacja pod kątem medialnym spotkań, imprez i uroczystości gmin-
nych;

b) prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej Gminy,
c) zamawianie artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych dla 

Gminy,
d) prowadzenie ewidencji (przychód i rozchód) zakupionych artykułów

i materiałów,
e) współudział w opracowywaniu programów i strategii rozwoju Gminy wy-

cinkowych i ogólnych,
f) współpraca z organizacjami formalnymi i nieformalnymi w których gmi-

na Walim jest członkiem,
g) współudział w zakresie rozwoju kultury na terenie Gminy Walim z Samo-

rządowymi instytucjami Kultury: CKiT, GBP,
h) tworzenie strony internetowej Gminy (zamieszczanie na bieżąco wszyst-

kich informacji, artykułów, wywiadów itp.),
i) tworzenie materiałów promocyjnych,
j) redagowanie wydawnictw gminnych

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifi kacjach, upraw-

nieniach i umiejętnościach,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pra-

cy oraz zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,
f) ewentualne referencje z miejsc pracy,

g) przygotowanie programu Promocji Gminy na 2022 rok (max 3 strony 
A4),

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
j) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
k) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospo-

darczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłoszenia (lipiec 2021r) wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 
11,90%. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w za-
mkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie 
Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. promocji gminy do dnia 06 września 2021r do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą roz-
patrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej 
przy ul. Bocznej 9. Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z za-
rządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie 
ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gmi-
ny w Walimiu. Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z 
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opa-
trzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządo-
wych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).
 
Klauzula o ochronie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym 

przez Wójta Gminy.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@wa-

lim.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne 

stanowisko pracy.
4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa 

o pracownikach samorządowych.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepi-

sów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia 

kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu 
zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych.

10) Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepeł-
nych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11) Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w 
związku z naborem, lub zatrudnieniu.

Wójt Gminy Walim
Adam HausmanWalim 20.08.2021r
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Słoneczna aura dopisała 
o�cjalnemu powitaniu śred-
niego wozu ratowniczo-ga-
śniczego z napędem 4x4. 
OSP Grzędy, dzięki pozy-
skaniu przez Gminę Czarny 
Bór środków zewnętrznych, 
otrzymała nowy pojazd mar-
ki Kamaz.

Samochód udało się kupić 
dzięki rządowemu programowi 
oraz do�nansowaniu i współpra-
cy kilku instytucji. Wartość pojaz-
du wyniosła 830 000 zł, a jednost-
ka otrzymała do�nansowanie na 
zakup wozu z kilku źródeł:
- z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej we Wro-
cławiu – 240 000 zł,

- z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w 
ramach „Programu moderni-
zacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w 
latach 2017-2020” – 270 000 zł,

- z zakładów ubezpieczeń – 
50 000 zł

- ze Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu– 40 000 zł,

- środki własne Gminy Czarny 
Bór – 230 000 zł.
- Doposażenie jednost-

ki OSP przełoży się nie tylko 
na poprawę bezpieczeństwa 

OSP Grzędy ma nowy wóz

mieszkańców Gminy Czarny 
Bór, ale także całego Powiatu 
Wałbrzyskiego. Zaopatrzenie 
jednostki OSP w Grzędach w 
nowy wóz strażacki ze wzglę-
du na uwarunkowania geo-
gra�czne pozwoli również na 
zapewnienie bezpieczeństwa 
sąsiadującym gminom: Bogu-
szów-Gorce i Mieroszów. Sło-
wa podziękowania za wsparcie 
i zrozumienie potrzeb miesz-
kańców kieruję do Szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
Michała Dworczyka oraz Wice-
marszałka Województwa Dol-
nośląskiego Grzegorza Macko, 
a także kierownictwa NFOŚiGW 
i Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu – mówi Adam Gó-
recki, Wójt Gminy Czarny Bór.

W uroczystym powitaniu 
pojazdu wzięli udział m.in. st. 
bryg. Krzysztof Szyszka – Ko-
mendant KM PSP Wałbrzych, 
Bogusław Uchmanowicz – 
Członek Zarządu Powiatu Wał-
brzyskiego oraz Adam Górecki 
– Wójt Gminy i Marzena Łatka 
– Przewodnicząca Rady Gminy. 
Poświęcenia pojazdu dokonał 
ks. Paweł Oskwarek – były pro-
boszcz para�i w Czarnym Bo-
rze i �lii w Grzędach. Po części 
o�cjalnej na uczestników cze-
kała wspólna zabawa podczas 
festynu strażackiego. Wśród 
atrakcji nie zabrakło pokazu 
akcji strażackiej, pysznego je-
dzenia i niespodzianek dla naj-
młodszych.

(JJ)

Burmistrz Mieroszowa An-
drzej Lipiński, wraz z miesz-
kańcami ulicy Leśnej w Mie-
roszowie, oddał do użytku 
odnowioną ulicę.

Wartość wykonanych prac 
to 2 682 055,86 zł, a Gmina Mi-
roszów pozyskała do�nanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości 
1189915,90 zł. Na ul. Leśnej zo-
stała położona nowa nawierzch-
nia bitumiczna o długości ok.750 
m, powstały nowe chodniki i 
oświetlenie uliczne w techno-

logii LED (17 słupów), zmoder-
nizowana została sieć wodocią-
gowa i kanalizacja sanitarna z 
wyprowadzeniem przyłączy do 
nieruchomości oraz kanalizacja 
deszczowa o długości 570 m.

- Ogromne podziękowania 
za wsparcie dla Michał Dwor-
czyk oraz wykonawcy inwe-
stycji i inspektorom nadzoru. 
Przed nami jeszcze dokończe-
nie odcinka od skrzyżowania 
z ul. Powstańców do mostu – 
podkreśla Andrzej Lipiński.

(RED)

Ulica Leśna jak nowa
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• Taipan zaprasza 
na treningi
– Zaczynamy 28 sezon na-
szej przygody z taekwondo! 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na zajęcia. Po więcej 
szczegółów, w tym grypy wie-
kowe i godziny zajęć, zapra-
szamy na stronę internetową 
www.taipan.pl – mówi Raj-
mund Felusiak, prezes klubu 
Taipan. Pierwsze zajęcia od-
będą się 6 września.

• Zagrają o Superpuchar 
Polski
1 września o godz. 20.00 w 
hali Aqua - Zdrój w Wałbrzy-
chu mistrz Polski Arged BM 
Stal Ostrów Wielkopolski po-
walczy ze zdobywcą Suzuki 
Pucharu Polski - Enea Zasta-
lem BC Zielona Góra o Suzu-
ki Superpuchar Polski! Bilety 
w cenach 50 zł (normalny) i 
30 zł (ulgowy) na mecz, któ-
rego stawką jest trofeum im. 
Adama Wójcika, dostępne 
są na abilet.pl. Według obo-
wiązujących przepisów bilety 
sprzedawane są do limitu 50 
proc. pojemności hali. Bilety 
ulgowe przysługują uczniom 
i studentom do 26 lat oraz 
emerytom i rencistom po 
okazaniu przy wejściu na halę 
odpowiednich dokumentów. 
Dzieci do lat 6 wchodzą na 
mecz za darmo, ale nie przy-
sługuje im bezpłatne miejsce 
siedzące.

• Międzynarodowy 
turniej siatkówki
28 sierpnia w hali Aqua - Zdrój 
w międzynarodowym turnieju 
siatkówki wystąpią 4 kluby w 
dwóch kategoriach młodzie-
żowych. Wśród juniorów grać 
będą: Gwardia Wrocław, Sla-
via Hradec Kralove (Czechy), 
Chełmiec Wałbrzych, w zma-
ganiach juniorów młodszych 
zagrają: Gwardia Wrocław, 
UKS Koral Wrocław, Slavia 
Hradec Kralove (Czechy) oraz 
Chełmiec Wałbrzych. Począ-
tek rywalizacji o godz. 10.00. 
Wstęp wolny.

• Otwarte Mistrzostwa 
Wałbrzycha 
w Koszykówce 3x3
Ze względu na prognozowane 
intensywne opady deszczu, za-
planowane na sobotę Otwarte 
Mistrzostwa Wałbrzycha w Ko-
szykówce 3x3 zostały przełożo-
ne na 11 września.
- Drużyny, które zapisały się na 
turniej proszę o kontakt ma-
ilowy, aby potwierdzić udział 
w nowym terminie bądź anu-
lować zgłoszenie. Zapraszam 
do zapisów na nowy termin: 
streetballvictoria@gmail.com. 
W Otwartych Mistrzostwach 
Wałbrzycha w Koszyków-
ce 3x3 zobaczymy nie tylko 
rywalizację koszykarzy na 4 

specjalnie przygotowanych 
modułowych boiskach, ale 
również koszykarski pokaz fre-
estyle wykonany przez Pszcze-
larz Freestyle. Będzie to nie 
lada gratka dla najmłodszych 
uczestników, którzy będą 
mogli obejrzeć jak można w 
inny sposób bawić się z piłką 
do koszykówki – mówi Michał 
Borzemski, organizator mi-
strzostw.

• O puchar burmistrza
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Mieroszowa zo-
stanie rozegrany 27 sierpnia 
o godz. 18.00 na boisku Orlik 
przy ul. Sportowej w Miero-
szowie. Wpisowe wynosi 150 
zł dla każdej drużyny, której 
skład tworzy maksymalnie 8 
pełnoletnich osób, a na bo-
isku będą grały w 4 osoby w 
polu i bramkarz. Z kolei 28 
sierpnia o godzinie 10.00 na 
boisku do koszykówki przy 
ul. Hożej 4 w Mieroszowie 
rozegrany zostanie Turniej 
Trójek Koszykarskich „Basket 
dla każdego” o Puchar Bur-
mistrza Mieroszowa. W razie 
niekorzystnych warunków 
pogodowych turniej rozgry-
wany będzie w hali sportowej 
przy ul. Hożej 4 w Mieroszo-
wie. Więcej informacji na te-
mat obu turniejów na stronie 
www.mck.pl.

(RED)

• Bieg na pograniczu
29 sierpnia 2021 r. odbędzie 
się Bieg Mieszka i Dobrawy 
na 15 - kilometrowej, malow-
niczej trasie, wytyczonej dro-
gami w Gminie Mieroszów 
oraz w czeskim Mezimesti. 
Start biegu na Parkowej 
Górze, a meta na kąpielisku 
Aqa Land Mezimesti. Tam też 
odbędą się dekoracje zwy-
cięzców w poszczególnych 
kategoriach. Bieg jest bez-
płatny - rejestracja w biurze 
zawodów lub zapisy online. 
Limit uczestników to 200 
osób. Więcej na stronie inter-
netowej www.mck.pl.

(RED)

• Głuszyckie Orliki
Centrum Kultury - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zaprasza na Głuszyckie 
Orliki - zakończenie waka-
cji z lokalnymi animatorami 
sportu. - Zapraszamy dzieci 
i młodzież do udziału w roz-
grywkach siatkarskich i pił-
karskich w kompleksie boisk 
Orlik w Głuszycy. 27 sierpnia 
startujemy o godz. 16.00. Na 
uczestników sportowej rywa-
lizacji czekają niespodzian-
ki – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury 
- Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy.

(AM)

Sportowy raport
Koszykarze Górnika 

Wałbrzych, w ramach przy-
gotowań do rozgrywek I 
ligi, rozgrywają mecze kon-
trolne z zespołami z Polski 
i Czech.

Po porażce z wicemi-
strzem Polski – Zastalem 
Zielona Góra - 66:91, w dru-

gim meczu kontrolnym ko-
szykarze Górnika pokonali w 
Wałbrzychu BK Decin 96:90 
(22:19, 25:19, 30:22, 19:30). 
Punkty dla Górnika zdobyli: 
Dymała 16, Cechniak 13, Zy-
wert 13, Ratajczak 12, Pabian 
11, Pawlak 9, Malesa 8, Durski 
7, Kruszczyński 7, Jakóbczyk 

Gry kontrolne 0, Jeziorowski 0. Kolejnym 
rywalem był beniaminek I ligi 
- AZS AGH Kraków, z którym 
wałbrzyszanie zremisowali 
90:90. Pod nieobecność Da-
miana Cechniaka, Huberta Pa-
biana i Krzysztofa Jakóbczyka, 
punkty dla Górnika zdobywa-
li: Dymała 23, Durski 23, Ra-
tajczak 16, Malesa 12, Krusz-
czyński 10, Pawlak 4, Zywert 
2, Jeziorowski 0. Natomiast 
w konfrontacji z USK Praha, 

przegranej przez zespół spod 
Chełmca 82:85, nie mogli 
zagrać Hubert Kruszczyński 
i Marcin Dymała, a o zwycię-
stwie ekipy ze stolicy Czech 
zadecydował rzut za 3 punkty 
oddany w ostatniej akcji. W 
tym meczu dla Górnika punk-
towali: Malesa 18, Zywert 15, 
Pabian 13, Cechniak 11, Ja-
kóbczyk 11, Durski 8, Pawlak 
6, Ratajczak 0, Jeziorowski 0.

(RED)
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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 

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 
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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 

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

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

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

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

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

PRACA

(1) 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

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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

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

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

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

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

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

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

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
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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


