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Rozpoczęły się konsul-
tacje społeczne dotyczące 
przebiegu nowej linii szyb-
kiej kolei, która ma połączyć 
Wałbrzych i Świdnicę z Wro-
cławiem i Pragą.

- W związku z prowadzo-
nymi pracami nad studium 
techniczno – ekonomiczno 
-środowiskowym dla projektu 
budowy linii kolejowej Żarów – 
Świdnica – Wałbrzych – granica 
państwa, wykonawca studium 
- �rma BBF Sp. z o.o. oraz in-
westor – Centralny Port Komu-
nikacyjn Sp. z o.o., zapraszają 
wszystkie zainteresowane oso-
by na spotkania konsultacyjne, 
które odbędą się: 21.09.2021 r. 
o godzinie 19.30 w Lokalnym 
Ośrodku Integracji Społecznej 
przy ul. Szkolnej 2A w Strudze, 
23.09.2021 r. o godzinie 16.00 
w Miejskim Domu Kultury 
przy ul. Wolności 13 w Świe-
bodzicach oraz 28.09.2021 r. 
o godzinie 16.00 w Bibliote-
ce + Centrum Kultury przy ul. 
Sportowej 43 w Czarnym Bo-
rze. Prosimy o przestrzeganie 
obowiązujących obostrzeń w 
związku z pandemią COVID-19, 
które można na bieżąco spraw-
dzać na stronie: www.gov.pl/
web/koronawirus. Ogranicze-
nia na dzień 15.09.2021 r. to: 

maksymalna liczba uczest-
ników - 150 osób oraz nakaz 
noszenia maseczki na twarzy 
zakrywającej usta i nos – zapra-
szają organizatorzy konsultacji 
społecznych.– Odcinek z Ża-
rowa do Lubawki to przykład 
współpracy kolejowych inwe-
storów z sąsiednich krajów w 
ramach międzynarodowego 
korytarza europejskiej sieci 
TEN-T. Docelowo połączymy 
się z inwestycją przygotowy-
waną przez Czechów, tworząc 
połączenie 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 Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego.

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.

Celem studium wykonal-
ności jest m.in. wskazanie re-
komendowanego przebiegu 
linii kolejowej. W ramach tego 
samego zlecenia wykonawca 

Konsultują budowę 
linii kolejowej

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 dale-
kobieżne 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.

(RED)

- Przez lata mówiono nam, 
że tak zwana stara ulica Że-
romskiego nie będzie połą-
czona w górnym biegu z nową 
trasą, wytyczoną podczas 
budowy obwodnicy Wałbrzy-
cha. Ale teraz okazuje się, że 
koncepcja się zmieniła i praw-
dopodobnie będzie przejazd. 
Gdy pytamy urzędników i wy-
konawców obwodnicy, to nikt 
nic nie wie, a rozkopana droga 
stwarza zagrożenie między in-
nymi dla dzieci chodzących do 
pobliskiej szkoły – zaalarmo-
wali redakcję Tygodnika DB 
2010 mieszkańcy ul. Żerom-
skiego w Wałbrzychu.

- We wtorek, po naszej ko-
lejnej interwencji, przyjechała 
ekipa i w końcu poprawiła skar-
pę, która zaczęła się osuwać po 
ostatnich ulewach, ale pozostałe 
problemy pozostały – powie-
dzieli nam mieszkańcy ulicy Że-
romskiego, która łączy wałbrzy-
skie dzielnice Stary Zdrój i Biały 
Kamień. – Wciąż nie ma chodni-
ka wzdłuż nowej trasy, a przecież 
wiele dzieci przechodzi tędy do 
szkoły. Poza tym jest to droga do 
cmentarza, a zbliża 1 listopada i 
wzmożony ruch Piechach i sa-
mochodów – wskazują.

Ale to nie jedyny problem 
związany z ulicą Żeromskiego. 
Budowa obwodnicy Wałbrzycha 
zmieniła jej przebieg i w ramach 
tej inwestycji, między innymi 
powstał łącznik oraz tak zwana 
„nowa ul. Żeromskiego”, która 
biegnie od węzła Żeromskiego 
w kierunku Białego Kamienia. 
W jej górnym biegu kończy się 
„stara ul. Żeromskiego”, która w 
projekcie obwodnicy miała być 
bez przejazdu.

- Ale niedawno dowiedzieli-
śmy się, że zmieniła się koncep-
cja i stara droga ma być połączo-
na u góry z nową drogą. 19 lipca 
2021 r. skierowaliśmy pismo do 
Zarządu Dróg, Komunikacji i 

Bałagan 
na ul. Żeromskiego

Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu, w którym domagaliśmy 
się informacji na temat planów 
i terminów, a także konsultacji. 
W odpowiedzi przesłanej nam 
10 sierpnia przez dyrektora ZD-
KiUM Krzysztofa Szewczyka czy-
tamy, że „drogowe rozwiązania 
komunikacyjne w tym obszarze, 
będą realizowane zgodnie z 
projektem budowy obwodnicy. 
Uwzględniając jednak sygnały 
płynące od mieszkańców Stare-
go Zdroju, dotyczące przyszłych 
poważnych utrudnień w funk-
cjonowaniu komunikacji miej-
skiej rozważamy podjęcie prac 
koncepcyjnych, które pozwo-
lą na zminimalizowanie tego 
problemu”. Czy to oznacza, że 
wszystkie prace zostaną dokoń-
czone tak jak jest w projekcie ob-
wodnicy, a potem miasto będzie 
to burzyło i robiło połączenie 
obu dróg?! A co z gwarancją na 
obwodnicę?! I kto za to zapłaci?! 
– pytają oburzeni mieszkańcy.

(RED)
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aspektów prawa, w tym również 
kwestie odpowiedzialności za za-
winione wyrządzenie szkody. Za-
sadą wynikającą z przepisów jest, 
że ten, kto z winy swej wyrządził 
drugiemu szkodę, obowiązany jest 
do jej naprawienia. Nikt raczej nie 
ma wątpliwości, że jeżeli osoba do-
rosła doprowadzi, ze swojej winy, 
czy to umyślnej czy nieumyślnej, do 
powstania szkody, powinna szko-
dę tę zrekompensować, naprawić. 
Zdarza się, i to wcale nie rzadko, 
że szkodę spowoduje działanie 
dziecka. Może to być zarówno przy-
padkowe zarysowanie rowerkiem 
karoserii samochodu, jak i celowe 
wybicie szyby kamieniem. Co mó-
wią przepisy o odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone przez dzieci, 
a konkretnie przez dzieci poniżej 
13 roku życia? Czy małoletni po-
nosi odpowiedzialność na zasadzie 
winy? Kto powinien naprawić szko-
dę wyrządzoną przez dziecko?

Odpowiedź na te pytania należy 
rozpocząć, od wyraźnego wskazania, 
że małoletni nie ponosi odpowiedzial-
ności za wyrządzoną szkodę, na zasa-
dzie winy, o ile w chwili wyrządzenia 
szkody nie miał ukończonego 13 roku 
życia. Określona przepisami granica 
13 lat wynika z faktu, że osoby poniżej 
tego wieku, ze względu na swój sto-
pień rozwoju psycho�zycznego, nie 
są w stanie właściwie kierować swym 
postępowaniem. Stąd również bierze 
się również zasada całkowitego bra-
ku zdolności do czynności prawnych 
takich małoletnich osób. Określonej 
przepisami granicy wieku, nie można 
w żaden sposób obalić, na przykład 
udowadniając, że małoletni poniżej 
13 roku życia, wiedział co robi wyrzą-
dzając szkodę, a do tego szkodę wy-
rządził celowo.

Istotne jest, że wyłączenie możli-
wości przypisania winy małoletnie-
mu przed ukończeniem trzynastego 
roku życia, nie oznacza automatycznie 
obciążenia odpowiedzialnością za 
szkodę przez niego wyrządzoną jego 
rodziców czy opiekunów. Faktem jest, 
że - co do zasady osoba, która z mocy 
ustawy lub umowy jest zobowiązana 
do nadzoru nad małoletnim, musi na-
prawić szkodę wyrządzoną przez ma-
łoletniego. Przepisy przewidują jed-
nak i w tym wypadku wyjątki. Osoba 
zobowiązana do nadzoru nie będzie 
zobowiązana do naprawienia szkody, 
jeżeli uczyniła zadość obowiązkowi 
nadzoru albo szkoda i tak powstałaby, 
nawet gdyby osoba ta postępowała 
starannie. Odpowiedzialność ponosi 
również osoba, która wykonuje stałą 
pieczę nad małoletnim, nawet jeśli ten 
obowiązek nie wynika z ustawy lub 
umowy. Podmiotami, które mogą po-
nieść odpowiedzialność za szkodę wy-
rządzoną przez małoletniego poniżej 
13 roku życia będą więc na przykład 
rodzice sprawujący nad małoletnim 
władzę rodzicielską, przysposabiają-

Prawo w pigułce: odpowiedzialność cywilnoprawna 
osoby małoletniej za wyrządzoną szkodę

cy (rodzic adopcyjny), szkoły, przed-
szkola, domy dziecka i inne instytucje 
i podmioty w związku z realizacją ich 
zadań statutowych, opiekunki, a także 
członkowie rodziny, którym została 
powierzona piecza nad małoletnim. 
To na powodzie – poszkodowanym 
spoczywa ciężar udowodnienia, że 
osoba zobowiązana do nadzoru po-
nosi odpowiedzialność, za działanie 
małoletniego. Okoliczności, jakie na-
leży rozważyć w tego rodzaju spra-
wie, jest wiele. Bierze się pod uwagę 
rodzaj stosunku prawnego, z którego 
wynika obowiązek nadzoru (np. czy 
zobowiązanym do nadzoru jest rodzic 
czy szkoła), właściwości małoletniego 
(np. poziom jego agresji), stopnia za-
grożenia, które stwarza małoletni dla 
osób trzecich, faktycznych możliwości 
wykonywania nadzoru.

Warto wiedzieć również, że o ile 
małoletni poniżej 13 lat nie ma obo-
wiązku naprawienia wyrządzonej 
szkody, o tyle nie oznacza to, iż ma-
łoletni sprawca nie ponosi odpowie-
dzialności za wyrządzoną szkodę, w 
oparciu o inne zasady odpowiedzial-
ności - słuszności lub ryzyka. Są to jed-
nak zdarzenia zdecydowanie rzadziej 
spotykane i ze swojej natury bardzo 
specy�czne.

Po osiągnięciu 13 roku życia ma-
łoletniemu, co do zasady, może być 
przypisana wina. Istotny jest wówczas 
poziom jego rozwoju intelektualnego. 
Ciężar dowodu również w tej sytuacji 
spoczywa na poszkodowanym i to on 
powinien wykazać, że sprawca szkody 
osiągnął taki poziom rozwoju psycho-
�zycznego, że możliwe jest jego uzna-
nie za winnego.

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

ZAPROSZENIE
Gmina Stare Bogaczowice, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno – 

informacyjnego, wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy i całego powiatu 
wałbrzyskiego, na otwarte spotkanie, informujące o zasadach realizacji programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 15.30 w siedzibie  
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148 
przy udziale profesjonalnego Doradcy Energetycznego Pana Radosława Muchy.

W ramach spotkania odbędzie się prezentacja multimedialna, przedstawione zostaną 
korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie, udzielone zostaną odpowiedzi na wszystkie, 
nurtujące uczestników, pytania i wątpliwości. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. 
Udostępnione zostaną również materiały informacyjne i promocyjne o programie 
priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa także osoby, które zakończyły już swoje 
inwestycje, w wymienionym zakresie i były Bene�cjentami innych programów pomocowych, 
gdyż program priorytetowy „Czyste Powietrze” umożliwia do�nansowanie też takich 
inwestycji, w części,    w której  zostały s�nansowane przez Inwestorów.  

Gminny Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”
w Starych Bogaczowicach 

Czynny we wtorki w godz. 12:00 – 17:00
         oraz w piątki w godz. 08:00 – 13:00

www.wfosigw.wroclaw.pl
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W Zespole Szkół nr 5 w 
Wałbrzychu odbyło się uro-
czyste ogłoszenie XII Fundu-
szu Toyoty oraz spotkanie in-
formacyjne, podczas którego 
organizacje non-pro�t, zain-
teresowane ubieganiem się o 
środki z Funduszu Toyoty na 
realizację swoich projektów 
w aglomeracji wałbrzyskiej, 
uzyskały niezbędne informa-
cje. Wnioski można składać 
on-line od 20 września do 3 
grudnia 2021 r.

14 września 2021 r. ruszyła 
kolejna edycja konkursu gran-
towego Fundusz Toyoty – Do-
bre pomysły zmieniają nasz 
świat, w którym organizacje 
mogą otrzymać granty do 20 
tys. na realizację projektów ma-
łej rewitalizacji.

Fundusz Toyoty, stworzo-
ny przez fabrykę Toyoty w 
Wałbrzychu, co roku wspiera 
oryginalne i ciekawe projekty, 
które zakładają trwałą zmianę w 
otoczeniu i związane obszarami 
priorytetowymi �rmy, którymi 
są: ekologia, edukacja technicz-
na, sport, bezpieczeństwo na 
drogach oraz poprawa mobil-
ności/swoboda poruszania się.

– W ubiegłym roku podjęli-
śmy decyzję o rozszerzeniu za-

XII Fundusz Toyoty

sięgu Funduszu Toyoty z obec-
nego powiatu wałbrzyskiego 
do aglomeracji wałbrzyskiej 
oraz o wprowadzeniu fundu-
szu na terenie powiatu oław-
skiego, na którego obszarze, 
w Jelczu-Laskowicach, funk-
cjonuje nasza druga fabryka. 
Oznacza to, że oprócz powiatu 
wałbrzyskiego także organi-
zacje non-pro�t z takich miej-
scowości jak: Kamienna Góra, 
Lubawka, Nowa Ruda, Świe-
bodzice, Świdnica, Jaworzyna 
Śląska, Strzegom, Żarów oraz 
Oława, Jelcz-laskowice i Doma-
niów będą mogły wziąć udział  
Funduszu Toyoty – podkreśla 

prezes fabryki Toyoty Dariusz 
Mikołajczak. – W Funduszu 
Toyoty nie chodzi tylko i wy-
łącznie o pieniądze. Dla nas to 
przede wszystkim budowanie 
silnych partnerstw złożonych z 
�rm, instytucji, organizacji oraz 
poszczególnych mieszkańców 
działających wspólnie na rzecz 
lokalnej społeczności – dodaje 
prezes fabryki Toyoty.

Fundusz Toyoty to part-
nerstwo czterech podmiotów. 
W przygotowaniu i realizacji 
projektów organizacjom po-
magają uczniowie technikum 
architektury krajobrazu Ze-
społu Szkół nr 5 w Wałbrzy-

chu oraz uczniowie kierunku 
informatyka Zespołu Szkół im. 
Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę koordy-
natora Funduszu a fabryka To-
yoty w Wałbrzychu i Jelczu-La-
skowicach �nansuje najlepsze 
pomysły.

W konkursie mogą wystar-
tować organizacje non-pro�t, 
czyli jednostki nie nastawio-
ne na osiąganie zysku takie 
jak fundacje, stowarzyszenia, 
szkoły, wyższe uczelnie, kluby 
sportowe, wspólnoty samo-
rządowe.  Maksymalna kwo-
ta wsparcia projektu wynosi 

20.000 zł, natomiast całkowita 
pula środków do rozdyspo-
nowania to aż 100.000 zł dla 
projektów realizowanych w 
aglomeracji wałbrzyskiej oraz 
60.000 zł dla projektów z po-
wiatu oławskiego. Łączna pula 
grantów to 160 tys. złotych. 
Wszystkie zaplanowane dzia-
łania w ramach projektów 
powinny być zrealizowane po-

między marcem a październi-
kiem 2022 r.

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie fundu-
szu www.FunduszToyoty.pl, 
na której umieszone są między 
innymi �lmy prezentujące fun-
dusz, interaktywna mapa reali-
zacji projektów z poprzednich 
edycji oraz wniosek online.

(GK)
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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 OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
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

Około 150 osób wystar-
towało w II Rowerowym Raj-
dzie dla Hospicjum. Dochód z 
imprezy zostanie przekazany 
na potrzeby podopiecznych 
Hospicjum im. św. Jana Paw-
ła II w Wałbrzychu. Placów-
kę wsparła �nansowo także 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park.

Rowerzyści mieli do po-
konania około 60 km, a trasa 
wiodła z siedziby hospicjum 
do Sokołowska przez gminy 
powiatu wałbrzyskiego i ka-
miennogórskiego, między in-
nymi przez Stare Bogaczowice, 
Czarny Bór, Chełmsko Śląskie. 
Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali policjanci oraz 
ekipa medyczna hospicjum, 
a serwis rowerów zapewniał 
Mariusz Piotrowski. Na mecie 
przy pensjonacie Leśne Źródło 

w Sokołowsku organizatorzy 
przygotowali między innymi 
dmuchańce dla dzieci, muzykę, 
grill z kiełbaskami i strażacką 
grochówkę.

Strefa dla hospicjum
Polskie Towarzystwo Opie-

ki Paliatywnej Oddział w Wał-
brzychu otrzymało wsparcie 
�nansowe w wysokości 10 
000 zł z programu darowizn 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest Park” Sp. 
z o.o. Przekazana kwota, prze-
znaczona zostanie na zabiegi 
rehabilitacyjne dla 68 dzieci 
terminalnie i przewlekle cho-
rych.

- Jest to dla nas szczegól-
ne wsparcie, które pokazuje 
że jako �rma odpowiedzialna 
społecznie, uczestniczymy 
również w inicjatywach ukie-

Pomagają hospicjum

runkowanych na pomoc naj-
bardziej potrzebującym, w 
tym przypadku chorych dzieci 
– podkreśla Mariusz Piejko, Dy-
rektor Departamentu Komuni-
kacji i Marketingu WSSE.

- Dzieci są skrzydłami człowie-
ka – głosi arabskie przysłowie. 
Każdy gest poczyniony w stronę 
dziecka, to podarowanie sobie 
samemu uskrzydlającej mocy, 
która pozwala nam wzbijać się 
ponad przeciętność, ponad pro-
blemy dnia codziennego, ponad 
wszystko… Wyrastające w ten 
sposób skrzydła nie pozwalają 
przestać działać, czynić dobro, 
nieść nadzieję, światło i moc 
pełnych ciepła uczuć. Tym bar-
dziej dziękujemy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Stre�e Ekonomicz-
nej Invest-Park za przekazanie 
darowizny w wysokości 10 000 
zł na cel związany z organizacją 
rehabilitacji 68 dzieci terminal-
nie i nieuleczalnie chorych. Dzię-

kujemy bezinteresowny udział 
w akcji „Zrehabilituj się! pomóż 
w rehabilitacji nieuleczalnie i 
przewlekle chorych dzieci”. Za 
rozumienie potrzeby działań 
społecznych i uczestnictwa w 
akcjach charytatywnych, które 
niosąc pomoc potrzebującym 
uszlachetniają też darczyńców. 
Wierzymy, że Wasze skrzydła 
jeszcze nie raz zatoczą koło nad 
wałbrzyskim hospicjum, które 
dzięki istnieniu ludzi, �rm i or-
ganizacji o otwartych sercach 
istnieje i wspiera tych, którzy 
tego potrzebują. Dziękujemy za 
przyczynienie się do spełnienia 
słów Marii Kownackiej: „Trzeba 
dzieciom dać serce, piękno i 
uśmiech, aby nauczyły się ko-
chać ludzi i wszystko, co je ota-
cza” – mówi Renata Wierzbicka, 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej Oddział w 
Wałbrzychu.

(RED)

- Zapraszamy na drugą 
wycieczkę z cyklu „Razem z 
rodzinami wędrujemy dalej”. 
Tym razem wybierzemy się 
na Trójgarb – mówi Roman 
Ludwiczuk, prezes PTTK Od-
dział Ziemi Wałbrzyskiej.

- Projekt skierowany jest 
do rodzin z dziećmi miesz-
kających w Wałbrzychu. Wy-
cieczki odbywają się pod 
okiem wykwali�kowanych 
przewodników, posiadających 
szeroką wiedzę i niezbędne 
uprawnienia. Dla uczestników, 
przede wszystkim dla dzieci, 
przewidziane są atrakcyjne 
nagrody, a nagrody będą przy-
znawane według frekwencji. 
Chętnych do wzięcia udziału 

zapraszam do zapisów drogą 
telefoniczną, pod numerami: 
74 66 66 068, 530 862 663 
lub za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej: biuro@pttk.
walbrzych.pl. Uwaga! Liczba 
miejsc jest ograniczona i w 
jednej wycieczce może wziąć 
udział maksymalnie 25 osób – 
dodaje Roman Ludwiczuk.

Zadanie jest �nansowane 
ze środków otrzymanych od 
Gminy Wałbrzych w ramach 
umowy na realizację zadania 
publicznego z zakresu turysty-
ki i krajoznawstwa „70 lat PTTK 
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – 
razem z rodzinami wędrujemy 
dalej”.

(RED)

Rodzinna wycieczka 
na Trójgarb

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu otworzył 
nowy punkt sprzedaży biletów przy alei Podwale w Wałbrzychu, w 
okolicach tzw. łącznika Tesco. W punkcie prowadzona jest sprzedaż 
biletów: jednorazowych – czasowych, okresowych biletów na okaziciela, 
e-kart oraz doładowań e-karty. Punkt czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 10.00 do 17.00.

(RED)

Nowy punkt sprzedaży 
biletów
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- Z okazji jubileuszu 5-le-
cia Przedszkola U Mikołaja w 
Strudze oraz 10-lecia Przed-
szkola U Mikołaja w Wałbrzy-
chu, zapraszam rodziców i 
opiekunów dzieci w wieku 
przedszkolnym do skorzy-
stania z urodzinowej promo-
cji – mówi dyrektor placówek 
Ramona Bukowska.

- Z okazji naszego jubile-
uszu, rodzice samodzielnie wy-
chowujący dzieci będą płacili 
czesne w wysokości zaledwie 
50 zł przez pierwsze 5 miesię-
cy, a kolejne 5 miesięcy opła-
ta będzie wynosiła 100 zł. Co 
ważne, opłata w tej wysokości 
dotyczy opieki podstawowej 
oraz wszystkich zajęć dodat-
kowych! Mamy także przygo-
towane zniżki rodzinne: 50 zł 
na pierwsze dziecko oraz 100 
zł na drugie i kolejne dziecko 
w naszej placówce. Na tym 
jednak nie kończą się nasze 
urodzinowe niespodzianki. Dla 
wszystkich, którzy zadeklarują 
zapisanie dziecka do naszych 
placówek do 31 października 
2021 r., przewidujemy brak 
opłaty wpisowej i dodatkowo 
przez pierwsze 5 miesięcy 50 
% wysokości czesnego – mówi 
dyrektor Ramona Bukowska 

Urodzinowa promocja w przedszkolach U Mikołaja

zastrzegając, że promocje nie 
łączą się.

Przedszkola „U Mikołaja” w 
Wałbrzychu i Strudze prowa-
dzą nabór dzieci od 1 do 6 roku 
życia. Prowadzone są także za-

pisy do jedynego w powiecie 
wałbrzyskim niepublicznego 
żłobka w Strudze.

Przedszkole w Strudze w 
Gminie Stare Bogaczowice jest 
placówką niepubliczną, która 

rozpoczęła swoją działalność w 
2016 r. Dwa lata później, w tym 
samym budynku, został także 
uruchomiony żłobek, dzięki 
czemu dziecko ma szansę roz-
woju i pobytu w jednym miej-
scu od pierwszego do około 
siódmego roku życia.

– Dużym atutem naszego 
przedszkola jest jego lokaliza-
cja w malowniczej i spokojnej 
okolicy, otoczonej widokiem 
gór oraz pięknej zieleni pól 
i łąk w miejscowości Stru-
ga. Takie położenie placówki 
stwarza także doskonałe wa-
runki do częstych spacerów 
i prowadzenia obserwacji 
przyrody, zmieniającej się pod 
wpływem następujących po 
sobie pór roku. Sam budynek 
jest piętrowy, posiada 4 prze-
strzenne i nasłonecznione sale 
dydaktyczne dostosowane do 
potrzeb rozwojowych dzieci, 
2 szatnie, 2 toalety, sypialnie 
dla najmłodszych, zaplecze 
kuchenne spełniające wyso-
kie wymagania higieniczne 
systemu HACCP oraz pomiesz-
czenie kancelaryjno-admini-
stracyjne. Przedszkole otacza 
ogrodzenie, umożliwiające 
bezpieczny pobyt dzieci na 
placu zabaw, który jest wypo-

sażony w urządzenia ogrodo-
we rozwijające sprawność i 
zwinność naszych wychowan-
ków, a także piaskownicę, w 
której dzieci rozwijają zdolno-
ści interpersonalne i zawierają 
przyjaźnie. To także miejsce, 
które bardzo korzystnie wpły-
wa na ogólny rozwój dziecka, 
a w trakcie zabawy w piasku 
dziecko doskonali swoje zdol-
ności manualne, w tym głów-
nie precyzję ruchów, a także 
zręczność i koordynację – wy-
jaśnia dyrektor przedszkola.

Kolejnym atutem tego 
przedszkola jest szereg dodat-
kowych zajęć, wśród których są 
między innymi: język angielski, 

teatrzyki na terenie przedszko-
la z udziałem aktorów, szachy, 
tańce, akademia dźwięku i 
ciszy, przedsiębiorczość dla 
przedszkolaka z elementami 
informatyki, robotyka czy nie-
zwykle ważne dla rozwoju za-
jęcia z logopedą.

- Zapraszamy rodziców, 
którzy cenią sobie miłą i domo-
wą atmosferę w przedszkolu i 
żłobku, do kontaktu z naszymi 
placówkami w Wałbrzychu i 
Strudze. Wszelkich szczegó-
łowych informacji udzielamy 
pod numerem telefonu: 502 
502 024 – dodaje Ramona 
Bukowska.

(TS)
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ogłasza przetarg nieograniczony 
(licytację ustną) na sprzedaż

nieruchomości z zasobów mienia 
komunalnego.

1. Działka nr 858/6 o pow. 2653 m2 położona 
w obrębie III Lubawka - zgodnie z planem zago-
spodarowania przestrzennego działka przezna-
czona pod zabudowę mieszkaniową oznaczona 
symbolem A5-2 U/MN/UR,WZ. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi – 105.480,00 zł. Wadium 
w wys. 5 % tj. 5.274,00 zł - II przetarg. 

2. Działka nr 165 o pow. 1909m2, położona w ob-
rębie Okrzeszyn zabudowana budynkiem nr 85 
o pow. użytkowej 76,08m2. Budynek mieszkalny 
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Uchwała 
nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lu-
tego 2011 roku. Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego działka oznaczona symbolem 
I-4 MN/MR/MNL mieszkalnictwo wielorodzinne 
lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, 
zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo, budow-
nictwo letniskowe (bez mieszkaniowego). Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 70.354,32 zł. 
Wadium w wys. 5 % tj. 3.518,00 zł – I przetarg.

3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce 
przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z częścią udzia-
łową działki nr 621 o pow. 188m2 w udziale 
15,48% - zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkalno- usługową. Cena wywoław-
cza nieruchomości wynosi: 57.546,00 zł. wadium 
w wysokości 5% tj. 2878,00 zł – II przetarg. 

Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 
19 października 2021 r. na konto Gminy Lubawka 
Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowa-
dzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października 
2021r od godz. 10.00 do 12.00 w sali posiedzeń 
Urzędu Miasta Lubawka.
Szczegółowe informacje zostały podane w ogło-
szeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stro-
nie internetowej w BIP Lubawka.
Z regulaminem przetargu oraz dodatkowymi in-
formacjami można zapoznać się w Wydziale Mie-
nia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubaw-
ka, Plac Wolności 1, pokój nr 7, kom. 516 318 126, 
516 318 335.

  BURMISTRZ
MIASTA LUBAWKA

 Ewa Kocemba

R E K L AMA

To, co obecnie wyrabia się 
w mojej �rmie, jeży włosy na 
głowie i woła o pomstę do nie-
ba. Piszę „w „mojej”, bo chociaż 
jestem na emeryturze, to nadal 
jestem o�cerem policji z tym, 
że już w stanie spoczynku. I 
jako emerytowany funkcjona-
riusz tej formacji roszczę sobie 
prawo do wypowiadania się na 
jej temat. A mam tyle do opo-
wiedzenia, że obawiam się, iż 
nawet wołowej skóry nie star-
czy.

Zacznę od tego, że kilka 
dni temu kupiłem książkę au-
torstwa Norberta Kościeszy, 
emerytowanego - jak ja - po-
licjanta w stopniu inspektora 
(pułkownika), zatytułowaną 
„Folwark komendanta. Kulisy 
działania patologicznych sys-
temów w polskiej policji ocza-
mi byłego funkcjonariusza”. 
Kościeszę o�cjalnie wydalono 
z policji za mówienie głośno o 
tym, w jakich warunkach pra-
cują funkcjonariusze. W swo-
ich książkach (napisał jeszcze 
„Psy Prewencji”) obnaża pato-
logie trawiące polską policję i 
rozprawia się z panującymi w 
niej układami. Stał się przez to 
„wrogiem publicznym numer 
jeden” dla policyjnych decy-
dentów, chociaż nie tylko dla 
nich. Zacytuję fragment notki 
wydawcy: „Kościesza w bezpar-
donowy sposób ukazuje poli-
cyjną codzienność, zanurzoną 
w oparach alkoholu, której 
granice wyznaczają nazwiska, 
znajomości i układy. Pokazuje 
skandaliczne warunki pracy, 
nieprawidłowości zamiatane 
pod dywan, rozproszenie od-
powiedzialności. Przemoc psy-
chiczną i zastraszanie. Cham-
stwo i seksizm. Wszystko po to, 
aby przerwać milczenie o pa-
tologicznym przykładzie, który 
płynie z góry i walczyć o godne 
warunki pracy kolegów, którzy 
nadal tkwią w samym środku 
�rmy”.

Tak się dziwnie złożyło, że - 
zanim pojechałem do księgarni 
Empik w Szczawnie, dotarła do 
mnie prośba grupy policjan-
tów z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Wałbrzychu (to już drugi 
przypadek), którzy zwrócili się 
o pomoc w nagłośnieniu „pa-
tologii panoszącej się wśród 
kierownictwa wałbrzyskiej ko-
mendy”. Uprzedzając fakty, od 

Wałbrzyski folwark policyjny
Janusz
Bartkiewicz

razu informuję, że nie zwró-
ciłem się do rzecznika wał-
brzyskiej policji o komentarz, 
albowiem na 100% znam treść 
odpowiedzi, jaką bym uzyskał. 
Mam jednak nadzieję, że tym 
razem doczekamy się (tzn. ja 
i redakcja) reakcji komendan-
ta miejskiego, który na mój 
poprzedni felieton dotyczący 
tego, co się w tej jednostce 
wyprawia, zareagował wynio-
słym milczeniem. I milczy na-
dal, chociaż rzecznik prasowy 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji we Wrocławiu potwierdził, 
że anonimowa skarga o tej 
patologii do komendanta wo-
jewódzkiego wpłynęła. I co? 
Ano nic... Bo przecież to ano-
nim i dlatego jego miejsce jest 
w koszu – tak zapewne myśli 
komendant wojewódzki, jego 
rzecznik i wszyscy inni, którzy 
winni się tym zająć. A ja, jako 
stary operacyjny wyjadacz, do-
skonale wiem, że każdy anonim 
jest tzw. źródłem wiedzy ope-
racyjnej, na podstawie której 
stosowne komórki (np. Biuro 
Spraw Wewnętrznych) winny 
wszcząć stosowne postępowa-
nie. Minęło już wiele miesięcy i 
nie usłyszałem, aby ktokolwiek 
z szeroko pojętego kierownic-
twa wałbrzyskiej policji poniósł 
jakąkolwiek karę – chociażby 
dyscyplinarną jedynie. Dlatego 
tym razem - oprócz tego felie-
tonu - zamierzam podjąć inne 
kroki (na razie o nich nie będę 
informował jakie), które - być 
może - pozwolą „wałbrzyski 
folwark policyjny” skutecznie 
zlikwidować. Liczę na to, że w 
świetle skandalicznych wyda-
rzeń, które w ostatnim czasie 
miały miejsce na terenie dol-
nośląskiego garnizonu policji, 
mój dzisiejszy felieton nie zo-
stanie znów wyniośle przemil-
czany, a odpowiednie władze 
zajmą się tym, co się w wał-
brzyskiej komendzie dzieje. 
Bo nie tylko wyjątkowo niski 
poziom wyszkolenia policjan-
tów i niewiedza w zakresie 
stosowania prawa (które po-
licjant znać musi), ale także 
- a może przede wszystkim – 
wielka frustracja powoduje to, 
iż policjanci zamiast ratować 
ludziom zdrowie i życie, coraz 
częściej im je odbierają. Celo-
wo to uogólniam, bo zdaję so-
bie przecież sprawę, że w sze-
regach policji służy olbrzymia 
armia naprawdę uczciwych 
funkcjonariuszy, zmuszanych 
przez swych przełożonych 
do niegodnych zachowań, co 
codziennie widać na ulicach 
polskich miast. Zwłaszcza 
tych dużych, gdzie obywa-

tele mają odwagę zbiorowo 
protestować. Chamskie i bez-
prawne zachowanie różnych 
przełożonych rodzi frustrację, 
której skutkiem jest agresja, 
niekiedy wyładowywana wła-
śnie na obywatelach. A brak 
reakcji najwyższych czynni-
ków powoduje, że bezkarność 
rozzuchwala. Przecież w nor-
malnym państwie, po takich 
tragicznych ekscesach, taki 
komendant wojewódzki czy 
miejski z miejsca wyleciałby ze 
stanowiska na zbity pysk, ale 
w państwie PiS może się spo-
dziewać ochrony wyższych 
czynników, które nawet rękę 
przykładają do zamiecenia 
sprawy pod dywan. Pytam: jak 
długo jeszcze?!

Wracając do spraw wałbrzy-
skich policjantów, to opisane 
mi zachowania różnych decy-
dentów z tej komendy, wpisują 
się dokładnie w historie opisy-
wane przez insp. Kościeszę. Za-
cytuję tu tylko kilka tylko zdań, 
skierowanych do mnie przez 
grupkę wałbrzyskich funkcjo-
nariuszy. Zaznaczam z miejsca, 
że są bulwersujące ponad mia-
rę. Oczywiście znam nazwiska 
tychże zadufanych w sobie 
pseudo o�cerów, prezentu-
jących intelektualny poziom 
poganiaczy bydła, chociaż 
obawiam się, że być może ta-
kim porównaniem poganiaczy 
bydła obrażam. Otóż jeden z 
bohaterów przekazanej mi in-
formacji z lubością opowiada, 
że „i tak jemu chu… zrobią, bo 
ma układy w Komendzie Woje-
wódzkiej we Wrocławiu”. Albo 
o innym (pisownia oryginalna 
– dop. red.): „Podczas służby 
kazał fałszować dokumenta-
cję, nie przyjmować zgłoszeń o 
przestępstwach gdzie sprawca 
jest nieznany, a takie zgłosze-
nia ewidencjonowane były w 
oddzielnym zeszycie, nigdzie 
nie zarejestrowanym i dopiero 
kiedy przypadkiem ustalono 
sprawcę, kontaktowano się z 
osobą zgłaszającą, dzięki temu 
miał (...) najlepszą wykrywal-
ność w Polsce. Osobom, które 
myślały inaczej, z byle błahego 
powodu wszczynał postępo-
wania dyscyplinarne i oto w 
ten sposób wiele osób zmuszo-
nych zostało do odejścia z Po-
licji lub przeniesienia do innej 
jednostki. Człowiek ten szydził 
z policjantów, śmiał się im w 
oczy, traktował ich jak świnie i 
tak też obrażał nas. Zmuszał do 
zostawania po godzinach pra-
cy, często zmieniał bez powo-
du służby, aby uprzykrzyć ży-
cie, dawał na realizację zadania 
5 minut. (…) Ciągłe ośmiesza-

nie i wyzywanie. Zresztą czło-
wiek ten ma poważny problem 
ze sobą i nigdy nie powinien 
mieć dostępu do broni (…). 
Oprócz policjantów (...) szydził 
również z wałbrzyskich proku-
ratorów czy też przełożonych z 
komendy miejskiej, że to ciule, 
cwele i jełopy, że on ma naj-
większą wiedzę, a inni to nieuki 
i debile. (…) Zachowanie tej 
osoby o skłonnościach psycho-
patycznych, powoduje, że oko-
ło 80 osób chce w najbliższym 
okresie odejść (...) z Policji. Nie 
jest odosobnionym przypad-
kiem (...), że każe im w 2 minu-
ty opracować coś, czego nie 
da się opracować w dwa dni, 
(...) kazał jednemu (...) pilnie 
przyjechać z domu 40 km, aby 
przecinki postawić w notatce, 
mówią o nim dwuminutowiec, 
innym razem ściągał do pracy 
po nocce (...) w bardzo pilnej 
sprawie a jak (...) przyjechał to 
powiedział mu, że książkę źle 
odłożył. (...) Twierdzi, że ma 
układy w KWP w MSWiA i nikt 
nic jemu nie zrobi (…) Tylko 
osoby które odeszły z tej �rmy 
mogą coś zeznać, bo czynni 
funkcjonariusze są zastraszeni.
(…)”.

Ciekawi mnie, jak na ten 
felieton zareaguje Komendant 
Miejski Policji w Wałbrzychu, 
ale raczej czarno to widzę, po-
nieważ nie chce mi się wierzyć, 
że takie informacje dotarły do 
mnie, a Pan Komendant nic o 
tym nie wie. Albo wie, ale to-
leruje. Może więc osoby, które 
już z „tej �rmy” odeszły, skon-
taktują się ze mną, bo na pew-
no razem uda się nam zrobić 
więcej. Zwłaszcza, że policyjne 
związki zawodowe są, a jak-
by… ich nie było.

http://janusz-bartkiewicz.eu

P.S.
Po internetowej zapowie-

dzi tej publikacji, odezwał się 
do mnie jeden z wałbrzyskich 
policjantów, który został zmu-
szony do odejścia ze służby 
przez jednego z o�cerów z kie-
rownictwa KMP. Potwierdził on 
powyższe informacje i zapo-
wiedział ujawnienie kolejnych 
przykładów bulwersujących 
praktyk w wałbrzyskim garni-
zonie.

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Mieszkańcy Boguszowa 
– Gorc, Głuszycy, Szczawna – 
Zdroju i Wałbrzycha wezmą 
udział w akcji „Sprzątanie 
świata”.

Gmina Głuszyca
- Któż nie słyszał o wrze-

śniowym „sprzątaniu świata”? 

Ideą akcji jest nie tylko samo 
posprzątanie określonych 
miejsc, lecz także uświado-
mienie skali problemu zanie-
czyszczenia naszego globu. 
Dlatego w myśl zasady „Czym 
skorupka za młodu nasiąknie” 
– głuszyckie Centrum Kultury 
– Miejska Biblioteka Publiczna 

Sprzątanie świata

W ostatni weekend wro-
cławski ekolog i podróżnik 
Dominik Dobrowolski na-
pełnił kolejne worki śmieci 
na górskich szlakach. Od 
stycznia robi tak regularnie 
w każdy wybrany weekend 
miesiąca. Wystartował w 
Bieszczadach w Ustrzykach 
Górnych, a ostatnio doszedł 
z Andrzejówki w Gminie Mie-
roszów do Szklarskiej Porę-
by.

Na 9 etapie akcji „Górska 
Odyseja” towarzyszyli mu le-
śnicy z sudeckich leśnictw oraz 
wolontariusze, między innymi 
z banku Credit Agricole Polska i 
EFF Polska oraz ekolodzy ze sto-
warzyszenia Czysty Wałbrzych.

- Tym razem najwięcej było 
aluminiowych puszek po na-
pojach - mówi Dominik Do-
browolski. - Najlepszym sposo-
bem, aby uchronić góry przed 

tymi toksycznymi odpadami, 
byłoby wprowadzenie wyso-
kiej kaucji. Wtedy puszki tra�a-
łyby do skupów, a nie do lasów!

To nie pierwsza długa eko-
logiczna wędrówka Dominika 
Dobrowolskiego. W zeszłym 
roku posprzątał w ramach ak-
cji „Bałtycka Odyseja” ponad 
500 km plaż od Świnoujścia po 
Piaski na Mierzei Wiślanej. W 
tym roku „Górska Odyseja” po-
woli dobiega końca, bo ostatni 
odcinek przebiegnie ze Szklar-
skiej Poręby do Świeradowa 
Zdroju zaplanowany został w 
dniach 1-3 października. Wszy-
scy miłośnicy czystych gór 
mogą przyłączyć się do marszu 
oraz planowanych kolejnych 
akcji sprzątania szlaków gór-
skich. Szczegóły na stronie: 
https://www.facebook.com/
GorskaOdyseja/.

(RED)

Czyściej na szlakach

zaprasza w Piątek, 17 września 
do udziału w „Sprzątaniu świa-
ta” najmłodszych mieszkań-
ców Gminy Głuszyca. Dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej nr 2 
wezmą udział w warsztatach 
ekologicznych prowadzonych 
przez Grzegorza Borensztaj-
na, aby zaraz potem wiedzę 
o ochronie środowiska wy-
korzystać w działaniu. Akcję 
„sprzątanie świata” rozpoczy-

namy wykładem o godz. 10.00 
w sali widowiskowej CK-MBP, 
po czym rozpoczniemy akcję 
sprzątania terenów zielonych. 
Wszystkich tych, którym na 
sercu leży dobro naszej plane-
ty, zachęcamy gorąco do włą-
czenia się do głuszyckiej akcji 
„Sprzątania świata” także w 
godzinach popołudniowych. 
W piątek, 17 września o godz. 
16.00, się przy Kamykach w 
Głuszycy Górnej i wspólnie bę-

dziemy porządkować tereny 
zielone okalające nieczynny 
kamieniołom. Uczestnikom 
akcji zapewniamy worki na 
śmieci – wyjaśniają organiza-
torzy „Sprzątania świata” w 
Głuszycy” z Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy, Szkoły Podstawo-
wej nr 2 i Gminy Głuszyca. Ko-
ordynatorem ogólnopolskim 
akcji jest Fundacja Nasza Zie-
mia.

Gmina Boguszów-Gorce
- Zależy Ci na tym, aby w 

naszym mieście było czysto? 
Chcesz w tym pomóc? Bądź z 
nami już w najbliższą sobotę 
podczas 28 �nału akcji „Sprzą-
tanie Świata - Polska”. Ruszamy 
o godz. 10.00  z parkingu przy 
stadionie na ul. Kusocińskiego  
- zachęcają organizatorzy akcji 
w Boguszowie – Gorcach. 

Wzgórze Gedymina
W Piątek, 17 września, 

mieszkańcy Wałbrzycha i 
Szczawna-Zdroju połączą siły, 
by wspólnie posprzątać Wzgó-
rze Gedymina.

- Ruszamy z czterech punk-
tów, na których rozdamy rę-

kawiczki, worki i chwytaki do 
sprzątania, a kończymy na Sło-
necznej Polanie w Szczawnie-
-Zdroju. Łączymy także siły ze 
wszystkimi, którym zależy na 
naszej Ziemi na całym świecie 
w ramach Światowego Dnia 
Sprzątania 2021 (World Cle-
anup Day), koordynowanego 
w Polsce przez platformę inter-
netową Planet Heroes - https://
planetheroes.pl/wcd. Między-
narodowym hasłem sprzątania 
jest „There is no planet B” - nie 
ma planety B. W akcję włą-
cza się także Stowarzyszenie 
Czysty Wałbrzych i Decathlon 
Szczawno-Zdrój, Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej - Cu-
rie w Szczawnie Zdroju oraz 
Miejska Szkoła Podstawowa w 
Szczawnie – Zdroju – podkre-
ślają organizatorzy akcji. 

Uczestnicy sprzątania 
Wzgórza Gedymina spotkają 
się o godz. 10.00 na Słonecznej 
Polanie w Szczawnie – Zdroju, 
na parkingu przed szpitalem 
im. Sokołowskiego w wałbrzy-
skiej dzielnicy Piaskowa Góra, 
na ul. Sułkowskiego w dzielnicy 
Biały Kamień oraz na placu Ge-
dymina w dzielnicy Stary Zdrój.

(RED)
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Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13

szczegóły:  https://ckjedlina.pl/zajecia-stale/

ZAJĘCIA STAŁE
• nauka śpiewu i gry na instrumentach
• zumba dla dzieci
• joga dla dorosłych
• fi tness
• szkoła tańca
• gry fabularne
SZUKAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
• w warsztatach dziennikarskich
• w warsztatach aktorskich
• w warsztatach poetyckich

Jeśli masz pomysł na inne zajęcia napisz:
imprezy@jedlinazdroj.eu

R E K L AMA

13 września w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Wa-
limiu odbyły się zajęcia dla 
uczniów klas I-III poświęcone 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

Uczniowie mieli możliwość 
przypomnienia sobie czym jest 
pomoc przedmedyczna i jak 
należy reagować w sytuacji za-
grożenia życia. Z pomocą Mate-

usza Domańskiego - pracowni-
ka SOR w Wałbrzychu, który te 
zajęcia prowadził, uczestnicy 
ćwiczyli układanie chorego w 
pozycji bocznej bezpiecznej. 
Trenowali także resuscytację 
krążeniowo – oddechową na 
fantomie. Na koniec zajęć każdy 
uczeń otrzymał dyplom Małego 
Ratownika. Zajęcia zorganizo-
wała Magdalena Ciołkowska.

(AM)

10 września 2021 r. od-
było się uroczyste otwarcie 
bezpiecznego, aktywnego 
przejścia dla pieszych przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy. Projekt, zainicjo-
wany przez rodziców, na-
uczycieli i mieszkańców Głu-
szycy, zrealizowany został ze 
środków Funduszu Toyoty 

– Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat oraz Gminy Głu-
szyca.

W XI edycji Funduszu To-
yoty, Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Głuszycy zajęła 3 miejsce i uzy-
skała maksymalną dotację dla 
swojego projektu – 20 000 zł z 
puli przeznaczonej dla projek-
tów z Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– Dzięki wsparciu Funduszu 
Toyoty wybudowane zostało 
bezpieczne, aktywne przejście 
dla pieszych w ciągu ulicy Pio-
nierów, w sąsiedztwie szkoły i 
krytej pływalni – mówi Dorota 
Hałas, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Głuszycy. - Koszt 
inwestycji oszacowany został 
na 51 180 zł. Z Funduszu To-

yoty pozyskaliśmy 20 000 zł., a 
pozostałe ponad 30 000 s�nan-
sowała Gmina Głuszyca. Celem 
projektu jest zwiększenie bez-
pieczeństwa wszystkich użyt-
kowników ruchu drogowego 
w ciągu ulicy Pionierów. Dzięki 
zamontowanym migającym 
„kocim oczkom”, czerwonej 
masie pod zebrą, detektorom 

Mają bezpieczne przejście

ruchu i lampom ostrzegaw-
czym, bezpieczniejsi będą 
piesi – dzieci i dorośli, a także 
kierowcy, którzy będą mieli 
większe szanse na zauważenie 
osoby zbliżającej się lub znaj-
dującej się na przejściu dla pie-
szych. Budowa bezpiecznego, 
aktywnego przejścia znacznie 
poprawia poczucie bezpie-
czeństwa uczniów, osób korzy-
stających z usług szkoły i krytej 
pływalni, a także mieszkańców 
największego osiedla mieszka-
niowego w Głuszycy. Dzięki tej 
inwestycji istnieje szansa, by 

wyeliminować niebezpieczne 
sytuacje, które niekiedy miały 
miejsce i zapobiec ewentual-
nym wypadkom. W realizacji 
zadania Szkołę Podstawową 
nr 3 wspierali partnerzy, m.in. 
Gmina Głuszyca, Komisariat 
Policji w Głuszycy, czy Staro-
stwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu. W imieniu społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy składam szczególne 
podziękowania Funduszowi 
Toyoty i Burmistrzowi Głuszycy 
Romanowi Głodowi.

(RED)

Pierwsza pomoc 
najważniejsza
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16 września 2021 roku, o 
godzinie 14.00, w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy odbę-
dzie się podpisanie umowy 
na utworzenie Strefy Ak-
tywności Gospodarczej w 
Głuszycy. Projekt do�nanso-
wany został ze środków RPO 
WD 2014-2020 w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

W ważnym dla Głuszycy 
wydarzeniu wezmą udział: Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, 
Prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej oraz dyrektor Instytu-
cji Pośredniczącej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej Bożena Dróżdż. 
Gmina Głuszyca dostała na ten 

cel do�nansowanie w wysoko-
ści 1,6 mln złotych ze Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Koszt całego projektu pochło-
nie 2,2 miliony złotych.

Strefa powstanie koło wsi 
Grzmiąca. To właśnie tam znaj-
duje się działka o powierzchni 
ponad trzech hektarów, któ-

rą podzielono na dwanaście 
mniejszych. Na obszarze strefy 
znajdować się będą drogi do-
jazdowe, miejsca parkingowe 
oraz cała infrastruktura (wo-
dociągi, kanalizacja, prąd). Po-
wierzchnia działek jest idealna 
pod magazyny, stolarnie i inne 
przedsiębiorstwa zatrudniają-
ce do dziesięciu osób.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy
14 września 2021 r. Gmina 

Głuszyca podpisała umowę z 
�rmą Budosprzęt-Wałbrzych 
Sp. z o.o. na przygotowanie te-

renów inwestycyjnych w Stre-
�e Aktywności Gospodarczej w 
Głuszycy.

(AM)

Zakończyła się budowa mostu w Unisławiu Śląskim. Całkowita wartość 
inwestycji 518 956,59 zł. Na te inwestycję Gmina Mieroszów pozyskała z 
Funduszu Dróg Samorządowych 192 508,80 zł, a pozostałe środki na jej 
realizację, w wysokości 326 447,79 zł, pochodzą z budżetu gminy.

(RED)

Nowy most 
w Unisławiu Śląskim

Zakończyła się realizacja 
projektu Grupy Inicjatywnej 
Ptasi Eksperci „Gniazdo na 
dziobie- z widokiem na ptac-
two” w Gminie Mieroszów.

Projekt o charakterze eko-
logicznym zakładał utworze-
nie punktu widokowego oraz 
opracowanie materiału na 
temat ptaków występujących 
w Gminie Mieroszów. Dodat-
kowo oznaczona została trasa 
oraz zamontowany został kod 
QR na gnieździe, dzięki czemu 
każdy posiadacz smartfona 
może poznać informacje o tym 
miejscu i chronionych gatun-
kach ptaków.

- Zapraszam wszystkich 
miłośników turystyki górskiej 
i pasjonatów przyrody do od-
wiedzenia tego punktu wido-
kowego, który powstał na gó-
rze Dziób. Najłatwiejsze dojście 
do „Gniazda na Dziobie” jest 
od miejscowości Łączna. 300 
m przed ZOO Łączna, jadąc 
z Różanej, skręcamy w lewo 
z asfaltu w leśną drogę, któ-
ra łagodnie pnie się w górę. 
Na kolejnych skrzyżowaniach 
skręcamy zawsze w lewo. Po ok 
1,5 km dochodzimy do punk-
tu widokowego, na którym 
jest stół i ławki. Tuż obok nich 

Gniazdo na dziobie
- z widokiem na ptactwo

skręcamy w lewo wąską ścieżką 
na szczyt. Dziękuję Ptasim Eks-
pertom, czyli: Tomaszowi Tra-
cewskiemu, Krzysztofowi Żar-
kowskiemu oraz Ilonie Henko. 
Za pomoc i wsparcie dziękuję 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Mieroszów, Nadleśnictwu Wał-
brzych, Lasom Państwowym 
oraz sekretarzowi gminy Ewie 
Kisztelińskiej. Całość została 
s�nansowana z Dolnośląskich 
Małych Grantów realizowa-
nych przez Dolnośląską Fede-
rację Organizacji Pozarządo-
wych przy współ�nansowaniu 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego. Kwota do�nansowa-
nia wyniosła 5 000 zł – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)
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W związku z przebudo-
wą mostu w ciągu drogi po-
wiatowej nr 3389 D w miej-
scowości Struga (pomiędzy 
budynkami 30 i 30 A) au-
tobus linii nr 8 nie będzie 
obsługiwał przystanku przy 
ul. Kolejowej 1 w okresie od 
16 września 2021 r. do 12 
grudnia 2021 r.

Przebudowa mostu w Stru-
dze sprawiła, że 13.09.2021 r. 
została wprowadzona tym-
czasowa organizacja ruchu, a 
objazd przeprowadzony zo-
stał drogami wojewódzkimi 
nr 376 Struga – Szczawno – 
Zdrój i 375 Szczawno – Zdrój 
– Struga. Termin przywróce-
nia docelowej organizacji ru-
chu wyznaczony został na 12 
grudnia 2021 r.

W związku z tym tymcza-
sowy przystanek autobuso-
wy został zlokalizowany na 
placu naprzeciwko posesji nr 
54 w Strudze (obok mostu 
przy drodze wojewódzkiej 
nr 375). Mieszkańcy z „gór-
nej” części wsi Strugi oraz z 
Lubomina mogą skorzystać z 
bezpłatnego busa Gminy Sta-
re Bogaczowice, który będzie 

dowoził mieszkańców do 
przystanku tymczasowego.

Rozkład jazdy:
Lubomin Zatoka - auto-

busowa odjazd o godz. 10.22
Struga, ul. Kolejowa 

- przystanek w kierunku 
Szczawna – Zdroju odjazd o 
godz. 10.27

Przystanek tymczasowy 
(plac przy posesji 54 w Stru-
dze) odjazd w kierunku Lubo-
mina o godz. 10.35.

Z kolei Firma Marcel – Bus 
informuje, że w związku z re-
montem mostu w Strudze, 
obsługiwać będzie przystanki 
na ul. Kolejowej tylko kursem 
Kamienna Góra – Wałbrzych.

- Bus relacji Wałbrzych – 
Gostków zatrzymywać będzie 
tylko na przystanku przy pała-
cu i do zakończenia remontu 
nie będzie obsługiwał przy-
stanków: Struga ul. Główna 
27 na żądanie ani Struga ul. 
Kolejowa/Główna. Pasażero-
wie chcący skorzystać z prze-
wozu zobowiązani są dojść do 
przystanków, które będą ob-
sługiwane przez przewoźnika 
– czytamy w komunikacie.

(RED)

Utrudnienia w Strudze
• Puchar dla Górnika
Koszykarze pierwszoligowego 
Górnika Wałbrzych wygrali Tur-
niej o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego. W �nale 
wałbrzyszanie pokonali AZS Po-
litechnika Opolska 80:75. Punkty 
dla Górnika zdobyli: Dymała 17, 
Pabian 16, Zywert 12, Malesa 
10, Jakóbczyk 9, Pawlak 8, Dur-
ski 4, Ratajczak 4, Kruszczyński 
0, Jeziorowski 0. W pierwszym 
meczu opolskiego turnieju pod-
opieczni trenera Łukasza Grud-
niewskiego wygrali z GKS Tychy 
75:62, a najskuteczniejszymi za-
wodnikami Górnika byli Damian 
Cechniak i Hubert Pabian, którzy 
zdobyli po 18 punktów.

• Otwarcie sezonu 
siatkarskiego
 - 18 września 2021 roku to praw-
dziwe święto siatkówki w Wał-
brzychu. W dwóch halach równo-
legle będą rozgrywane turnieje 
siatkówki: drugoligowej (senior-
skiej) i młodzieżowej (w trzech 
kategoriach wiekowych). W kul-
towej Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
swoje mecze rozegrają seniorzy, 
grający na co dzień w II lidze 
mężczyzn: godz. 12:30 Chełmiec 
Wałbrzych - WKS Sobieski Arena 
Żagań, godz. 14:30 Bielawianka 
Bielawa - WKS Sobieski Arena 
Żagań, godz. 17:00 Chełmiec 

Wałbrzych - Bielawianka Bielawa. 
Z kolei w hali Aqua-Zdrój o godz. 
10.00 będą rywalizowali juniorzy 
oraz juniorzy młodsi. Zapraszamy 
kibiców siatkówki do uczestnic-
twa w obu wydarzeniach, którym 
patronuje Prezydent Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej. Wstęp na 
mecze jest bezpłatny – mówi 
Fabian Kurzawiński, trener senio-
rów Chełmca.

• Nocne Bieganie 
po Tartanie
Rozpoczęły się zapisy na jesien-
ną edycję Nocnego Biegania 
po Tartanie, które rozgrywane 
jest na Stadionie Sportowym w 
Starych Bogaczowicach. Chęć 
udziału należy zgłosić na adres: 
centrumstbog@op.pl wysyłając 
wypełniony formularz. Wzór for-
mularza oraz regulamin biegu 
dostępne na stronach interneto-
wych: www.gcbk.pl oraz www.
starebogaczowice.ug.gov.pl. 
Eliminacje zostały zaplanowane 
w dniach 20-24 września (godz. 
19.30), a �nały na 26 września: o 
godz. będą rywalizowały kobie-
ty, a od godz. 20.15 mężczyźni.

• 14 Bieg na Zamek 
Grodno i 7 Marsz 
Nordic Walking
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze - Zamek Książ 

Sportowy raport zaprasza na 14 Bieg na za-
mek Grodno i 7 Marsz Nordic 
Walking. Impreza odbędzie 
się 18.09.2021 r. (sobota) w 
Zagórzu Śląskim. Opłata i po-
bieranie numerów startowych 
odbędzie się na dziedzińcu 
zamku Grodno w dniu startu 
od godz. 8.30 do 10.00. 
- Na trasie marszu nordic wal-
king uczestnicy mile widziani w 
historycznych strojach. Najcie-
kawsze stroje zostaną nagro-
dzone – mówi Marek Henczka 
z Wałbrzyskiego Klubu Biega-
cza Podzamcze - Zamek Książ.
Więcej informacji na stronie 
www.idolwkb.pl.

• Walimskie Biegi 
Górskie
Trwają zapisy na Walimskie 
Biegi Górskie, a rywalizacja zo-
stanie rozegrana 16.10.2021 r.
- Jesteśmy grupą ludzi, u któ-
rych nadrzędnym celem jest 
upowszechnianie biegania 
jako najprostszej formy ruchu 
oraz krzewienie zamiłowania 
do systematycznego uprawia-
nia rekreacji ruchowej. Od tego 
roku rozpoczęliśmy cykl bie-
gów górskich: Walimskie Biegi 
Górskie. Zapraszamy do rywa-
lizacji na dwóch dystansach: 
Sowi Hardcore od długości 51 
km oraz Sowi Light o długości 
22 km. Więcej informacji na 
stronach https://www.zmierzy-
myczas.pl/1232/walimskie-bie-
gi-gorskie.html oraz https://

www.walimskiebiegigorskie.
com.pl/ - mówi Aleksander So-
bieraj ze Stowarzyszenia Walim 
na Żądanie.

• Dzika Trzynastka
9 października br. w naszym 
mieście odbędzie się piąta 
edycja biegu Dzika Trzynastka, 
organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Grupa Biegowa Dzi-
kowiec, przy wsparciu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Boguszo-
wie-Gorcach. Dzika Trzynastka 
to ciekawa i wymagająca trasa 
z widokiem na Góry Kamienne, 
Wałbrzyskie i Karkonosze. „Tyl-
ko” 13 km z przewyższeniem 
+571/-566 m, z czego prawie 
połowa przewyższenia wchodzi 
w pierwszy kilometr trasy - bieg 
zaczyna się od zdobycia stoku 
narciarskiego Góra Dzikowiec. 
W tej edycji, po raz pierwszy ro-
zegrane zostaną mistrzostwa w 
biegu na górę Dzikowiec, które 
wyłonią najlepszego Górala i 
Góralkę Dzikiej Trzynastki. Limit 
uczestników biegu to 230 osób 
- podwyższony ze względu na 
spore zainteresowanie, po osią-
gnięciu pierwszego limitu – 200 
osób! Zapisy na bieg są dostęp-
ne pod adresem: https://zapisy.
ultimasport.pl/672. Udział w 
biegu jest bezpłatny. Zada-
nie jest współ�nansowane ze 
środków otrzymanych z Gminy 
Miasto Boguszów-Gorce oraz 
Powiatu Wałbrzyskiego.

(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 

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
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

USŁUGI

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 

inne stolarskie. TANIO! 692-123-

981. 

(3) ANTENY SATELITARNE – 

montaż, naprawy, ustawianie - w 

najlepszej cenie i w najkrótszym 

czasie. Tel. 606 937 229

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia indy-

widualne – TANIO! www. meble-i-

bg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA

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

INNE

(7) JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CERTY-
FIKATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 
515-949-954

KUPIĘ

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

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! 

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy 
z garażem i ogródkiem. Cena 180 
tys. zł.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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

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

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w Śródmieściu, blisko 
szpitala w spokojnej części miasta 
o pow.53m2. Cena: 185 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.

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...

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech

wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 
508 39 38 35.

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

Firma P.H.U. Vicotel zatrudni pracownika 
porządkowo-gospodarczego. 

Praca na terenie Wałbrzycha: śródmieście lub WSSE. 
Zakres obowiązków: sprzątanie terenu zewnętrznego. 

Wynagrodzenie od 2800 zł. brutto.
Mile widziane orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Tel. 660-616-919.
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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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R E K L AMA

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


