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Koniec maja i początek 
czerwca to jedna z najpięk-
niejszych pór w parku ota-
czającym zamek Książ w 
Wałbrzychu. Paletą barw 
zakwitają wtedy ponad stu-
letnie rododendrony i aza-
lie. Ostatnie deszczowe dni 
sprawiły, że krzewy pamię-
tające jeszcze księżną Daisy 
rozwinęły pąki i jak co roku 
zachwyciły swoją urodą.

Znany z zamiłowania do 
ogrodów i ogrodnictwa, książę 
Hermann von Pückler-Muskau 
z Mużakowa (Bad Muskau) tak 
opisał Książ i jego otoczenie:

„Zaiste, Książ należy do 
najpiękniejszych i najbardziej 
zadziwiających rzeczy jakie 
widziałem w Europie… jakby 
był wyczarowany przez duchy, 
unosił się znad szczytów skał 
ten królewski zamek, piętrząc 
się w powietrznych błękitach”.

- Przez kilka tygodni w roku 
do zniewalających książąńskich 
kolorów zieleni i nieba dołą-
czają niemal wszystkie kolory 
tęczy kwitnących rododendro-
nów. Fragmentem książańskie-
go parku, który szczególnie 
polecamy na majowe spacery 
jest dekoracyjny ogród Idy, na-
zwany tak na część pierwszej 
księżnej von Pless (1811-1843) 
z rodu Hochbergów. Żona 
księcia Jana Henryka X (1806-
1855) zmarła przedwcześnie 
podczas wakacji w rodzinnych 
w Szwajcarii, ale zrozpaczony 
książę nigdy o niej nie zapo-
mniał, stąd nazwa ogrodu. To 

właśnie w nim, na polecenie 
syna Idy i dziedzica książęcego 
tytułu, księcia Jana Henryka XI 
(1833-1907) posadzono pierw-
sze krzewy rododendronów 
sprowadzone do Książa. Do 
połowy XIX wieku sadzonki do 
zamkowych ogrodów i parku 
zamawiano w ogrodnictwie 
O. Olberga z Drezna. W 1866 
roku powstały pierwsze przy-
zamkowe szklarnie, w których 
kultywowano rośliny, którymi 
obsadzano następnie zamko-
we tarasy i park. Sporządzo-
ny w 1865 roku wykaz roślin 
ozdobnych uprawianych w 
zamkowych ogrodach zawiera 
ponad 200 pozycji, w tym 114 
odmian różaneczników i azalii. 
Moda na rododendrony nastała 
w Europie w latach 60-tych XIX 
stulecia i trwa nieprzerwanie do 
dziś. Najwięcej sadzonej tych 
ozdobnych krzewów sprowa-
dziła do Książa z rodzinnej An-
glii, jego najsłynniejsza miesz-
kanka, księżna Daisy von Pless 
(1873-1943). Żona księcia Jana 
Henryka XV (1861-1938) szcze-
gólnie upodobała sobie rzadką 
angielską odmianę różaneczni-
ków o intensywnym purpuro-
wym kolorze. Ich piękne kwiaty 
można właśnie podziwiać m.in. 
w okolicach Mauzoleum Ho-
chbergów na Topolowej Górce 
czy w słynnej Dolinie Różanecz-
ników, położonej nieopodal 
książańskiej stadniny – mówi 
Mateusz Mykytyszyn z Zamek 
Książ sp. z o.o.

(MM)

W Zagórzu Śląskim Gmi-
na Walim uruchomiła nowe 
Centrum Obsługi Ruchu Tu-
rystycznego. Atrakcją nowe-
go obiektu jest akwarium z 
fauną i �orą jeziora Bystrzyc-
kiego.

- W malowniczym sąsiedz-
twie jeziora Bystrzyckiego 
powstał budynek o żelbeto-
wej konstrukcji. Łupek, jakim 
wypełniona jest ażurowa ele-
wacja budynku, wykonana z 
grubo ciosanego drewna, szkło 
i stalowe elementy konstruk-
cyjne wewnątrz, dają wrażenie 
spójności z naturą. Zadaszone 
miejsce wokół budynku po-
zwoli turyście odpocząć przed 
zanurzeniem się w pełne nie-
spodzianek wnętrze. A we 
wnętrzu, chodząc po wylanej 
elastyczną żywicą epoksydową 
podłodze, można odnieść wra-
żenia stąpania po ta�i wody, w 
której - jak w lustrze -  odbija się 
nie tylko to, co nad głowami, 
ale i szyba samego akwarium z 
fauną i �orą jeziora Bystrzyckie-
go. Zapraszamy od wtorku do 
niedzieli w godz. 9.00 – 17.00 
na ul. Wodną 1 w Zagórzu Ślą-
skim – mówi Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

Turysta znajdzie tu moc 
atrakcji: pływające ryby w 
akwarium, historię powsta-
nia jeziora Bystrzyckiego, ale 
przede wszystkim będzie miał 
możliwość skorzystać z lekcji 
edukacyjnych, związanych z 
ochroną środowiska, głównie z 
ochroną wody.

- Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego to też miejsce, 
z którego turyści będą mo-
gli wyruszyć w góry. Jest tam 
dość duży parking, a w pobli-
żu kolejne atrakcje: wstęgowa 
kładka łącząca brzegi jeziora 
Bystrzyckiego, zamek Grodno 
z Centrum Bioedukacji Multi-
medialnej, czy zapora wodna. 
Głównym założeniem wyko-
nanej inwestycji jest poprawa 
organizacji ruchu turystycz-
nego na terenie Gminy Walim 
oraz zmniejszenie presji jego 
oddziaływania na obszary cen-
ne przyrodniczo. Centrum Ob-
sługi Ruchu Turystycznego to 

Książ tonie w kwiatach

Nowa atrakcja 
w Zagórzu Śląskim

ostatnia, trzecia część dużego 
projektu zrealizowanego przez 
Gminę Walim „Zwiększenie 
udostępniania zasobów przy-
rodniczych oraz rozwój nowych 
form edukacji ekologicznej, 
dzięki rozbudowie Turystyczne-
go Centrum Edukacji Ekologicz-
nej „Choina” i poprawie orga-
nizacji ruchu turystycznego w 
Gminie Walim”. Zadanie współ-

�nansowane było ze środków 
Unii Europejskiej Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach osi Priorytetowej 
4 Środowisko i zasoby, Działa-
nia 4.4 Ochrona i udostępnia-
nie zasobów przyrodniczych, 
Poddziałania 4 – 4.4.4 Ochrona 
i udostępnianie zasobów przy-
rodniczych – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne Aglo-

meracji Wałbrzyskiej Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020. Całkowity 
koszt projektu 13 184989,29 zł, 
kwota otrzymanego do�nan-
sowania 7 274 018,40 zł. Koszt 
budowy inwestycji to kwota 
2 924 962,48 tys. zł – dodaje 
Adam Hausman.

(RED)
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Europejskim Nakazem 
Aresztowania (ENA) nazy-
wany jest wniosek jednego 
państwa Unii Europejskiej 
(UE), o zatrzymanie określo-
nej osoby w innym państwie 
UE i przekazanie tej osoby 
państwu, które wniosek zło-
żyło. Oba państwa muszą być 
członkami Unii.

ENA wydawany jest przez 
właściwy miejscowo sąd okrę-
gowy. W postępowaniu przy-
gotowawczym z wnioskiem do 
sądu, o wydanie ENA, występu-
je prokurator. W postępowaniu 
sądowym wniosek może złożyć 
sąd rejonowy, przed którym 
toczy się postępowanie. Sąd 
może też wydać ENA działając 
z urzędu.

ENA może być wydany 
wobec podejrzanego, oskar-
żonego, a także wobec osoby, 
która już została skazana pra-
womocnym wyrokiem. Przepi-
sy przewidują jednakże pewne 
ograniczenia w możliwości wy-

dania ENA. Jeżeli danej osobie 
zarzucono popełnienie prze-
stępstwa, które zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do 
jednego roku, ENA nie może 
zostać wydany. ENA nie może 
zostać wydany również wte-
dy, gdy dane przestępstwo w 
ogóle nie jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności, lecz 
tylko karą grzywny lub ogra-
niczenia wolności. Nie można 
również wydać ENA wobec 
osoby, którą skazano na karę 
pozbawienia wolności do 4 
miesięcy. Należy zaznaczyć, że 
chodzi tu o sytuację skazania 
na taką karę pozbawienia wol-
ności, a nie o sytuację, gdy kara 
w takim wymiarze pozostała 
skazanemu do wykonania np. 
gdy korzystał z przerwy w od-
byciu kary. Przy rozpatrywa-
niu możliwości wydania ENA 
bierze się bowiem pod uwagę 
wymiar kary, a nie to, jaki okres 
pozostał do całkowitego wyko-
nania orzeczonej kary. ENA nie 

może również zostać wydany 
wobec osoby, której zarzucono 
popełnienie wykroczenia. Przy 
wydaniu ENA nie ma koniecz-
ności wskazania określonego 
miejsca, ani nawet kraju po-
bytu danej osoby. Wystarczy 
powzięcie informacji, że dana 
osoba opuściła Polskę i może 
przebywać na terenie któregoś 
z państw członkowskich UE.

Ważną zasadą przy wyda-
waniu ENA jest tzw. zasada 
specjalności, inaczej zwana 
zasadą ograniczonego ściga-
nia. Zasada ta określa, mówiąc 
skrótowo, że w przypadku, 
gdy doszło do przekazania da-
nej osoby na podstawę ENA, 
istnieje zakaz ścigania oraz 
wykonania orzeczonej kary 
pozbawienia wolności za inne 
przestępstwa, niż te, które sta-
nowiły podstawę przekazania. 
Z tych względów, w posta-
nowieniu o ENA zawsze musi 
znaleźć się szczegółowy opis 
wszystkich przestępstw zarzu-

canych osobie, wobec której 
ENA został wydany. Wskazany 
musi zostać także maksymal-
ny wymiar kary pozbawienia 
wolności, grożącej za wszyst-
kie te przestępstwa. Od zasady 
specjalności istnieje jednakże 
wiele wyjątków, które jej dzia-
łanie wyłączają, np. wyraże-
nie zgody przez osobę, którą 
zatrzymano i przekazano w 
oparciu o ENA, na pociągnię-
cie do odpowiedzialności kar-
nej również za inne czyny niż 
opisane w ENA. 

ENA może zostać wydany 
nie tylko w stosunku do oby-
watela polskiego, ale również 
w stosunku do osoby, która 
jest obywatelem każdego in-
nego kraju. ENA może do-
tyczyć również przestępstw 
popełnionych poza granicami 
Polski. Taka sytuacja zaistnieje, 
gdy co prawda przestępstwo 
zostało popełnione poza gra-
nicami Polski, ale podlega osą-
dzeniu przez polskie sądy np. 

w sprawie o zabójstwo polskie-
go obywatela.

Interesujące jest, że zatrzy-
manie na podstawie ENA nie 
oznacza, że w państwie, w 
którym doszło do zatrzymania, 
zostanie się aresztowanym. 
Do zakończenia procedury 
związanej z ENA można także 
przebywać na wolności. O tym 
jednak zdecyduje sąd kraju, w 
którym dokonano zatrzyma-
nia. Dzieje się tak dlatego, że 
wydane przez polski sąd po-
stanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu, nie jest auto-
matycznie stosowane w kraju, 
w którym poszukiwaną osobę 
zatrzymano. Może się oczywi-
ście zdarzyć, że organ sądowy 
kraju, w którym doszło do za-
trzymania, wyda postanowie-
nie o tymczasowym areszto-
waniu zatrzymanego. Od takiej 
decyzji sądu przysługują środki 
odwoławcze zgodnie z proce-
durą obowiązującą w kraju za-
trzymania.

Prawo w pigułce: Europejski Nakaz Aresztowania

Postanowienie sądu w 
przedmiocie ENA nie podlega 
zaskarżeniu, więc jego bezpo-
średnie uchylenie nie jest moż-
liwe. Uchylenie ENA może na-
stąpić w przypadku uchylenia 
decyzji, która legła u podstaw 
jego wydania np. poprzez od-
wołanie listu gończego i uchy-
leniu postanowienia o tymcza-
sowym aresztowaniu.

Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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TA NATURALNA METODA CHUDNIĘCIA ROBI FURORĘ NA ŚWIECIE!

POZWALA ZDROWO  ZRZUCIĆ NAWET 26 KG  MIESIĘCZNIE!

A E

Przełomowe odkrycie Amerykanina

ROŚLINY LECZNICZEJ
PREPA RAT  Z  I N DYJ SKIEJ

Preparat prof. Edwarda Persona raz na zawsze rozwiąże  twoje problemy z nadwagą. Jak? 
Szybko i naturalnie dzięki nieznanej przedtem formule, za sprawą której już 276 tys.osób  

na całym świecie pozbyło się zbędnych kilogramów bez ćwiczeń i morderczych diet.

Po trzeciej ciąży przytyłam do 80 kg. Pewnego dnia 
zauważyłam jak mąż odwraca wzrok, gdy się prze-
bieram… Wtedy przejrzałam na oczy, przed pierwszą 
ciążą ważyłam zaledwie 52 kg! Przyjaciółka 
poleciła mi preparat prof. Pearsona. Byłam nieufna, 
bo przecież takich „cudownych” środków są setki. 
Cena była jednak atrakcyjna, więc postanowiłam 
spróbować. To była świetna decyzja! Po 20 dniach 
moja waga spadła do 68kg, a po 35 dniach było to 
już zaledwie 55kg. Po 8 tygodniach wróciłam do wagi 
sprzed pierwszej ciąży – schudłam w sumie 28 kg! Czuję 
się cudownie, a mąż znów patrzy na mnie 
tym samym wzrokiem, jak wtedy, 
gdy się poznaliśmy!

8 kilogramów mniej  
w 7 dni? To możliwe!
Po kilku miesiącach wytężonej pracy prof. 
Pearson uzyskał bardzo silny koncentrat z  li-
ści moringi – 11-krotnie silniejszy niż ten 
uzyskany przez naukowców z  Indii. Preparat 
trafił do fazy testów w  niezależnym ośrodku 
badawczym Oxford Metabolic Center w Wiel-
kiej Brytanii. W badaniach udział wzięły oso-
by w  wieku 26-75 lat, które stosowały nową 
metodę przez 4 tygodnie. Uczestnicy badań 
nie mogli zmieniać swoich diet oraz ćwiczyć. 
Efekty testów przeszły najśmielsze oczeki-
wania zespołu prof. Pearsona. Okazuje się, 
że aż 93,1% badanych osób zrzuciło do 8kg 

po 7 dniach. Po 30 dniach średnia wyno-
siła aż 21,7 kg, ale u  niektórych zanoto-
wano spadek wagi na poziomie nawet 26 
kg. Oprócz tego osoby biorące udział w  te-
stach zwracały uwagę na przypływ energii, 
poprawę jakości snu, stanu skóry i  włosów, 
zmniejszenie dolegliwości bólowych w  sta-
wach. Nie zaobserwowały skutków ubocz-
nych, a  wyniki ich badań krwi i  moczu  
były lepsze niż przed testami.

Natura sposobem na 
szczupłą sylwetkę
Zagadka tych znakomitych rezultatów kryje 
się w  zastosowaniu bardzo silnego wycią-
gu z  liści moringi, przygotowanego przez 
prof. Pearsona – to koncentrat o  mocy aż 
55%. Moringa jest bogata m.in. w  witami-
ny A, C i  E, potas, żelazo, mangan, chrom, 
bor, wapń, cynk czy miedź. Zawiera 26 
substancji hamujących procesy zapalne, 
46 antyoksydantów, posiada świetny sto-
sunek kwasów tłuszczowych Omega-3  
i  Omega-6. Już od dawna roślina ta była 
używana w  leczeniu wielu schorzeń, m.in. 
cukrzycy, bo przyspiesza metabolizm gluko-
zy nawet siedmiokrotnie. – Ponadto wyniki 
wzmacnia wyjątkowe, niestosowane wcze-
śniej połączenie wyciągu z  moringi z  eks-
traktem z  agrestu indyjskiego i  nasion gu-
arany – mówi prof. Pearson.

Rozmowa z Prof. E.  
Pearsonem twórcą  
przełomowego  
suplementu  
na odchudzanie:e.

Stworzył pan preparat  
z moringi z myślą 
przede wszystkim o 
sobie.Udało się panu 
osiągnąć zamierzony 
efekt?

Prof. Edward Pearson (46 l.) 
naukowiec z Uniwersytetu Missouri, 
w wieku 46 lat dowiedział się o grożą-
cej mu cukrzycy. "– Byłem „puszysty”, 
ale czułem się dobrze. Dopiero fatal-
ne wyniki  badań uświadomiły mi,  że 
muszę coś zmienić – opowiada. Prof. 
Pearson postawił na walkę z nadwagą 
poprzez  specjalne  suplementy  diety, 
tzw. spalacze tłuszczu.
  –  Dużo  pracowałem,  nie  miałem 
czasu  na  siłownię,  czy  gotowa-
nie  „fit”  posiłków  –  dodawał.  Prof. 
Pearson  próbował  wszystkiego: 
chemicznych  tabletek,  plastrów, 
pasów  na  odchudzanie.  Nic  nie  po-
magało, waga stała w miejscu. Wte-
dy  wpadł  na  pomysł  stworzenia  
własnego preparatu.
–  Kilka  miesięcy  wcześniej  uczest-
niczyłem  w  sympozjum  naukowym 
w Indiach dotyczącym nowoczesnych 
metod odchudzania. Trafiłem na wy-
kład o  specjalnej  odmianie pewnego 
drzewa,  moringi  olejodajnej,  któ-
ra  rośnie  wyłącznie  u  podnóży  gór 
w stanie Uttarakhand. Indyjscy uczeni 
potwierdzili,  że  stosowanie  wyciągu 
z liści tej rośliny wprowadza organizm 
w stan wytężonego czerpania energii 
z tłuszczu, czyli po prostu jego spala-
nia. Stwierdziłem, że muszę pójść w tę 
stronę."

Oczywiście! Gdy tylko moja formu-
ła pomyślnie przeszła badania klinicz-
ne, przeprowadziłem kurację na sobie. 
W  zaledwie 14 dni moja waga zmala-

ła ze 110 do 95 kg. Po miesiącu było to 
już tylko 86 kg i  taką wagę utrzymuję do 
dziś. Pozbyłem się tłuszczu i  zagrożenia 
 cukrzycą, znów zacząłem biegać.

Dla kogo jest pana 
formuła?
Dla każdej osoby z nadwagą. Niezależnie od 
tego ile masz lat, czy chcesz zrzucić 10 kg 
czy 50 kg – mój preparat pomoże ci uzyskać 
naturalną sprawność i  zdrową sylwetkę. 
Nie trzeba ćwiczyć, można jeść co się chce – 
substancje aktywne zawarte w morindze sty-
mulują organizm do samoistnego pobierania 
energii z tłuszczu.

ZADZWOŃ: 81 300 33 72 
(PRZESYŁKA GRATIS!)

Zapomnij o nieskutecznych, drogich suplementach, morderczych 
treningach i jedzeniu „zieleniny” bez smaku. Dzięki życiodajnym liściom 

moringi olejodajnej już po miesiącu pozbędziesz się fałd na brzuchu, 
podwójnego podbródka, wiszącego tłuszczu na udach i rękach. 

Zamów już teraz, aby znaleźć się w gronie pierwszych 120 osób, które 
na odchudzający preparat prof. Pearsona uzyskają aż 73% zniżki. Promo-

cja przewidziana jest wyłącznie do 4 czerwca 2020 r.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 - 20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Wystarczy 30 dni, by zrzucić zbędne kilogramy

na

Wystarczy

Pański preparat nie jest  do-
stępny w aptekach czy marke-
tach. Dlaczego?
Z  powodu obniżenia kosztów. Nie sprze-
dajemy go koncernom farmaceutycznym 
czy hurtowniom. W każdym kraju wiążemy 
się umową wyłącznie z  jednym dystrybuto-
rem, który posiada swój magazyn centralny 
i stamtąd prowadzi wysyłkę. Pomijając roz-
wożenie produktu do tysięcy aptek i  skle-
pów oszczędzamy bardzo dużo pieniędzy, 
dzięki czemu utrzymujemy bardzo atrak-
cyjną cenę.

Jadwiga R., 43 lata 
Lębork
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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

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, 
w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” 

prowadzi nabory wniosków:
•  o dofi nansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospo-

darczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fi zyczną niezatrudniają-
cą pracowników,

•  o dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,

•  o dofi nansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne dla organizacji pozarządowych,

•  o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje, dokumenty do wypełnienia są dostępne 
na stronie internetowej www.walbrzych.praca.gov.pl

R E K L AMA

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE, MAJĄTKOWYCH , KOMUNIKACYJNYCH

Programów grupowych
Abonamentów medycznych

Programów oszczędnościowo – inwestycyjnych
Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511
Działamy online

Chociaż w zasadzie nic mnie 
już zdziwić nie powinno, to 
mimo wszystko dziwię się każ-
dego dnia, z jaką łatwością Po-
lacy pogodzili się już z pisow-
ską interpretacją stosowania 
prawa, bo chociaż od czasu do 
czasu opozycja coś tam popi-
skuje, to jednak społeczeństwo 
prawie w całości biernie się 
temu przygląda i bierze w tym 
cyrku udział. A dzieją się rzeczy, 
które jeszcze niedawno temu 
wydawałyby się niemożliwymi.

Przede wszystkim stało się 
tak, że rządzący uznali, już oni 
sami prawa przez siebie ustalo-
nego przestrzegać nie muszą, 
przy czym głosy sprzeciwu są 
nieliczne, a niekiedy tylko sym-
boliczne. Takim symbolicznym 
sprzeciwem, przemawiającym 
jednak do masowego odbior-
cy, jest niedawny utwór Kazika 
„Twój ból jest większy niż mój”, 
w którym pokazał bezczelne 

Kurza ślepota
Janusz
Bartkiewicz

i cyniczne postępowanie wo-
dza wszystkich pisowców, ale 
tak naprawdę to wyraził swój 
sprzeciw przeciwko całej poli-
tycznej i etycznej postawie tej 
formacji. Bo nie tylko „ich ból” 
jest większy niż nasz, ale tak-
że i „ich prawa” są ważniejsze, 
czego m.in. dowodzi fakt, że 
premier w otoczeniu politycz-
nego kolesiostwa mizdrzy się 
do obiektywu w jakieś otwartej 
od nowa knajpce, za nic mając 
prawo nakazujące przebywa-
nie przy jednym stoliku w lo-
kalu gastronomicznym tylko 
członkom rodzin, i to w ma-
seczkach ochronnych. Prawo 
jakie sami uchwalili. Znany ze 
swoistego pojmowania praw-
dy premier, publicznie oświad-
czył, że noszenie masek jest 
niczym innym, niż tylko zale-
ceniem, a więc żadnego prawa 
on i jego komilitoni nie złama-
li, co może świadczyć tylko o 
tym, że znów cynicznie łgał, 
albo nie jest w stanie zrozu-
mieć tego, czego wymaga się 
nawet od zwykłego matoła czy 
innego durnia. Nie chce mi się 
po prostu wierzyć, że premier 
sporego unijnego państwa nie 

wie, że zalecenie wyrażone w 
formie przepisu obarczonego 
sankcją, jest prawnym naka-
zem obowiązującym wszyst-
kich obywateli. To jak mam go 
traktować?

Z drugiej strony nie chce mi 
się też wierzyć, że policjanci 
żądający okazania dowodu od 
kobiety stojącej przed rozgło-
śnią radiowej Trójki w Warsza-
wie w maseczce na twarzy i w 
rękawiczkach na rękach nie 
wiedzą, że swoim postępowa-
niem popełniają przestępstwo 
bezpodstawnego legitymowa-
nia i bezprawnego pozbawie-
nia wolności, bezprawnego na-
ruszenia nietykalności cielesnej 
obywatela, a także przekrocze-
nia uprawnień i niedopełnie-
nia obowiązków służbowych. 
Przypomnę więc raz jeszcze, 
że funkcjonariusze mają prawo 
(i obowiązek) legitymowania 
osób tylko w warunkach opisa-
nych w art. 14 ust. pkt 1 i art. 15 
ust. 1 Ustawy o Policji, których 
naruszenie winno skutkować z 
urzędu postępowaniem dyscy-
plinarnym i równoległym z nim 
postępowaniem karnym. Jed-
nakże nie tylko oni, ale też ich 

przełożeni i pisowska prokura-
tura stoi na stanowisku opisa-
nym w piosence Kazika, przez 
co łamanie prawa przez funk-
cjonariuszy policji (w zakresie 
opisanym wyżej) przybiera 
formę pandemii i obawiam 
się, że będzie jeszcze gorzej. 
Bezkarność rozzuchwala, cze-
go naocznym przykładem jest 
ta bezprawnie zapakowana do 
policyjnej „suki” pani i jej rower 
z „nieprawomyślnym” hasłem 
na kartonie przytroczonym bo-
dajże do ramy. Po zawiezieniu 
jej na komisariat dowiedzia-
ła się, że powodem podjęcia 
czynności legitymowania, była 
podstawa wskazana w art. 14 
ust.1 pkt 3 czyli, że funkcjo-
nariusze podejrzewali, iż owa 
pani znajduje się na liście osób 
„zaginionych”. Dowodzi to jak 
nisko upadło morale funkcjo-
nariuszy, którzy ślubowali prze-
strzeganie prawa i ochronę 
obywateli, a teraz - aby swe lek-
ceważenie prawa usprawiedli-
wić - popisują się niesamowicie 
bezczelną i cyniczną zagrywką. 
Oni po prostu uważają nas za 
zwykłą bezmózgową mierzwę, 
którą można dowolnie pomia-
tać. Mam nadzieję, że prawni-
cy owej pani nie odpuszczą i 
zażądają w postępowaniu kar-
nym (do którego niewątpliwie 
dojdzie prędzej czy później) 
ujawnienia, do jakiej poszuki-
wanej osoby zaginionej owa 
pani była podobna na tyle, że 
wymagało to przeprowadzenia 
legitymowania. Inna rzecz, że 
kobietę dosyć szybko zwolnio-
no, bez ukarania mandatem za 
odmowę okazania policjantowi 
dowodu tożsamości. A to jest 
już jawnym niedopełnieniem 
obowiązku służbowego pod-
padającym pod kodeks karny.

Inne dwie panie, które z 
zachowaniem przepisowej od-
ległości, w maseczkach na twa-
rzy i rękawiczkach na dłoniach, 
trzymających egzemplarze 
Konstytucji RP, stanęły sobie 
pod sejmowym budynkiem, 
zostały na wniosek policjantów 
ukarane przez sanepid grzyw-
ną 10 tys. zł. Grzywną, której 
egzekucja następuje od razu 
po jej nałożeniu, bez prawa do 
złożenia wyjaśnień. Podstawą 
wniosku było nielegalne zgro-
madzenie zagrażające zdrowiu 
i życiu obywateli, czyli złama-
nie nakazu określonego w tzw. 
ustawie antycovidowej. Panie 
odmówiły przyjęcia 500 – zło-
towych mandatów, przez co 
policjanci powiadomili sane-
pid, a ten zrobił swoje. Jestem 

przekonany, że w postępowa-
niu odwoławczym przed są-
dem administracyjnym, obie 
panie w cuglach wygrają, a 
wówczas złożą zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa 
przekroczenia uprawnień, po-
wiadomienia organu admini-
stracji (sanepid) o zdarzeniu, 
które nie miało miejsca oraz za 
pomówienie i fałszywe oskar-
żenie, a także wytoczą im pro-
cesy cywilne za naruszenie ich 
dóbr osobistych, domagając 
się sowitych odszkodowań i 
nawiązek. Bo tylko w ten spo-
sób możemy bronić się przed 
panoszącym się w policyjnych 
szeregach bezprawiem i po-
gardą do nas, do zwykłych oby-
wateli. Znani „solidarnościowi 
kombatanci” z sentymentem 
wspominają, że kiedy ZOMO 
(Zmotoryzowane Odwody Mi-
licji Obywatelskiej) rozbijało 
ich demonstracje, to wnioski 
o ukaranie kierowane były do 
kolegiów do spraw wykroczeń, 
gdzie mieli szansę, aby przed-
stawiać swoje argumenty co 
do bezpodstawności oskarżeń. 
Ale to były czasy PRL-u, a dziś 
mamy pisowską IV RP, która już 
coraz bardziej nie mieści się w 
standardach Unii Europejskiej.

Wracając do tematu warto 
też wspomnieć o bezprzykład-
nym ataku zmasowanych sił 
policyjnych na niewielką w su-
mie grupkę protestujących w 
Warszawie przedsiębiorców, co 
każdy może dowolną ilość razy 
obejrzeć w Internecie. Wyszli 
oni na ulice legalnie, bo zostało 
to potwierdzone orzeczeniem 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, które organizator 
okazał dowodzącemu niezwy-
kle licznymi oddziałami policji. 

A jednak zostali zaatakowani i 
to w taki sposób, że policjanci 
zmusili ich do maksymalnego 
ścieśnienia się, otaczając ich 
potrójnym kordonem. Powo-
dem było ponoć nieprzestrze-
ganie zachowania wymaganej 
odległości między poszczegól-
nymi demonstrantami, co we-
dług policji powodowało zagro-
żenie rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Więc zapobiegli 
temu ściskając ich jak sardynki 
w puszce. Praworządny de-
cydent nakazałby ich rozpro-
szenie, tak jak w czasach kiedy 
demonstrantów atakowało 
ZOMO, ale tu nie o to chodziło. 
Bo jak powiedział rzecznik pra-
sowy Komendy Stołecznej Po-
licji, chodziło o to, aby ich uka-
rać mandatami, co do ochrony 
zdrowia ma się tak, jak pięść do 
nosa. Po prostu policjanci mieli 
za zadanie zastraszenie ich po-
przez zastosowanie wszelkich 
możliwych środków represji. 
Dziwne tylko, że środków takich 
nie stosują, kiedy wokół kampa-
nijnych spotkań Andrzeja Dudy 
gromadzi się wokół niego grup-
ka zwolenników, ściśniętych 
w takim samym stopniu, jak 
owi demonstranci przez poli-
cję. Nie stosują, bo wówczas 
objawia się kolejna pandemia. 
Pandemia kurzej ślepoty, która 
powoli ogarnia wszystkich.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Radni Rady Miejskiej 
Boguszowa – Gorc, którzy 
kandydowali z list komitetu 
aresztowanego burmistrza 
Jacka C., apelują do Zastęp-
cy Burmistrza Miasta Bo-
guszów-Gorce Sebastiana 
Drapały, by zrezygnował ze 
stanowiska.

- Panie Burmistrzu w związ-
ku z Pana wywiadem udzielo-
nym w dniu 20.05.2020 r. dla 
Telewizji Wałbrzych 24, my 
niżej wymienieni radni odwo-
łujemy się do Pańskiej wrażli-
wości w trosce o uzdrowienie 
obecnie panującej sytuacji 
i dobra mieszkańców w na-
szym mieście, prosimy Pana 
o świadomą rezygnację z 
zajmowanego stanowiska. W 
wywiadzie stwierdził Pan, że 
bardzo zależy Panu na dobru 
miasta i jego mieszkańców, 
a sytuacją uzdrawiającą, któ-
ra może to spowodować jest 
skazanie, uniewinnienie osa-

dzonego w areszcie burmi-
strza Jacka C. lub skuteczne 
referendum o jego odwoła-
nie. W każdym z tych trzech 
przypadków musi Pan liczyć 
się z odwołaniem z zajmo-
wanego obecnie stanowiska. 
Jedyną możliwością dalszego 
sprawowania władzy, pra-
cy dla dobra mieszkańców i 
prezentacji planów dalszego 
rozwoju Boguszowa-Gorc 
przez Pana, jest nieudanie 
przeprowadzone referendum. 
Według Pańskiej oceny sytu-
acja ta nadal nie spowoduje 
uzdrowienia i uspokojenia 
nastrojów w mieście. W pełni 
zgadzamy się z Pańską anali-
zą, a znając wyjątkowo trudną 
sytuację budżetową uniknęli-
byśmy kosztów, które należa-
łoby ponieść na organizację i 
przeprowadzenie referendum 
oraz nie narazi mieszkańców 
na niebezpieczeństwo zwią-
zane z zachorowaniem na 

Covid-19. Wierzymy, że taka 
decyzja nie zamknie Panu dro-
gi do startu w wyborach na 
demokratycznie wybranego 
przez społeczność Boguszo-
wa-Gorc Burmistrza. Tym bar-
dziej, że mieszkańcy na pewno 
w pełni docenią Pańskie zaan-
gażowanie i ciężką pracę w 
pełnieniu przez Pana dotych-
czasowych obowiązków. Z na-
szej strony deklarujemy pełną 
gotowość do zgodnej współ-
pracy z każdym wybranym w 
demokratycznych wyborach 
burmistrzem miasta – napisali 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Boguszowa-Gorc Stani-
sław Urbaniak, wiceprzewod-
niczący rady Marcel Lorenc 
oraz radni: Beata Chlewicka, 
Sebastian Borkowski, Ryszard 
Synoś, Krzysztof Krajewski, 
Urszula Anna Mikołajska i Ar-
kadiusz Łasicki (pisownia ory-
ginalna).

(RED)

Potwierdziły się informa-
cje Tygodnika DB 2010 – 25 
maja 2020 r. Komisarz Wy-
borczy w Wałbrzychu I Da-
riusz Pająk wydał postano-
wienie o wyznaczeniu daty 
zawieszonego głosowania 
w referendum gminnym w 
sprawie odwołania Burmi-
strza Miasta Boguszowa-
-Gorc przed upływem kaden-
cji na 7 czerwca 2020 r.

- Postanowieniem nr 1/2020 
z dnia 13 stycznia 2020 r. Komi-
sarz Wyborczy w Wałbrzychu 
I zarządził przeprowadzenie 
referendum gminnego w 
sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Boguszowa-Gorc przed 
upływem kadencji. Datę gło-
sowania wyznaczono na nie-
dzielę 15 marca 2020 r. (…) 
Mając na uwadze troskę o 
zdrowie i życie członków ko-
misji oraz uczestników refe-
rendum, Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu I w dniu 13 mar-
ca 2020 r. Postanowieniem 
nr 27/2020 zawiesił termin 
głosowania w referendum 
gminnym w sprawie odwoła-
nia Burmistrza Miasta Bogu-
szowa-Gorc przed upływem 
kadencji. W uzasadnieniu 

powyższego postanowienia, 
Komisarz Wyborczy wskazał, 
że nowy termin głosowania 
zostanie wyznaczony nie-
zwłocznie po ustaniu przyczy-
ny zawieszenia głosowania. 
Państwowa Komisja Wyborcza 
w piśmie z dnia 13 maja 2020 
r. znak: ZPOW-778-2/2020 wy-
raziła pogląd że: „(…) W chwili 
obecnej możliwe jest wydanie 
postanowienia o wyznaczeniu 
daty zawieszonego głosowa-
nia w referendum gminnym 
w sprawie odwołania Burmi-
strza Miasta Boguszowa-Gorc 
przed upływem kadencji, o 
czym mowa w § 2 wydanego 
przez Pana Komisarza posta-
nowienia nr 27/2020 z dnia 
13 marca 2020 r.". Ponadto w 
dniu 18 maja 2020 r. do Komi-
sarza Wyborczego wpłynęła 
prośba Inicjatora Referendum 
o wyznaczenie nowego termi-
nu głosowania. W związku z 
powyższym Komisarz Wybor-
czy w Wałbrzychu I wystąpił 
do Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego 
w Wałbrzychu (pismo znak: 
DWB-778-1/2019-2020 z dnia 
19.05.2020 r.) z prośbą o wy-
danie zaleceń, jakie muszą 

być spełnione, aby głosowa-
nie w lokalach wyborczych 
było bezpieczne zarówno dla 
komisji referendalnych jak i 
dla biorących udział w głoso-
waniu. W dniu 20 maja 2020 
r. PPIS w Wałbrzychu określił 
zasady, które należy zastoso-
wać, aby bezpiecznie prze-
prowadzić głosowanie (pismo 
znak: PSSE/HK/525-08-01/
IJ/20), które zostały niezwłocz-
nie przekazane Burmistrzowi 
Miasta Boguszowa-Gorc (pi-
smo z dnia 20.05.2020 r.). Bio-
rąc pod uwagę powyższe oraz 
łagodzenie przez Radę Mini-
strów obostrzeń związanych 
ze stanem epidemii, Komisarz 
Wyborczy w Wałbrzychu uznał 
za zasadne wyznaczenie no-
wej daty głosowania w refe-
rendum gminnym w sprawie 
odwołania Burmistrza Miasta 
Boguszowa-Gorc przed upły-
wem kadencji na niedzielę 7 
czerwca 2020 r. Konsekwen-
cją wyznaczenia nowej daty 
głosowania, jest zmiana treści 
karty do głosowania – czytamy 
w uzasadnieniu Komisarza Wy-
borczego w Wałbrzychu I - Da-
riusza Pająka.

(RED)

Referendum w Boguszowie-Gorcach 
7 czerwca 2020 r.

Radni chcą rezygnacji 
wiceburmistrza
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W tym roku mija 30 lat od momentu reaktywo-
wania w naszym kraju samorządu terytorialnego. 
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wy-
bory do rad gmin. Na mocy reformy samorzą-
dowej, lokalne władze otrzymały odpowiednie 
instrumenty do samodzielnego kształtowania ży-
cia społecznego na swoich obszarach, ale rów-
nież obowiązki utrzymania z własnych budżetów 
większej liczby instytucji i obiektów. W ten sposób 
samorządy mogły decydować i kształtować wła-
sną przyszłość. Kolejnym krokiem reformy było 
przyjęcie w 2002 roku ustawy o bezpośrednim wy-
borze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz 
przekształcenie kolegialnych organów wykonaw-
czych, jakimi były zarządy gmin, – w jednoosobo-
wy organ wykonawczy, jaki stał się wójt, burmistrz i prezydent miasta.

Działania, które zostały podjęte i zadania, które zostały zrealizowane w 
ciągu 30-lecia w Gminie Mieroszów, to przede wszystkim zasługa ludzi, któ-
rzy aktywizowali lokalną społeczność oraz mieszkańców tworzących z mocy 
prawa wspólnoty samorządowe.

Do najbardziej pozytywnych skutków reformy należy zaliczyć zmianę w 
myśleniu o sprawach lokalnych, od administrowania przez podjęcie proble-
matyki rozwoju lokalnego do myślenia strategicznego. Przez cały ten okres 
władze samorządowe dokonywały diagnoz stanu gminy, określały podsta-
wowe priorytety lokalne oraz przyjmowały plany ich realizacji.

Idea samorządności terytorialnej sprowadza się do przyznania wspólno-
tom lokalnym prawa decydowania o najistotniejszych dla nich sprawach. 
Dla mieszkańców najważniejsze są przecież kwestie, które dotyczą ich bez-
pośrednio. Idea samorządności najpełniej objawia się we wszelkiego rodzaju 
inicjatywach na rzecz społeczności. Inicjatywach, które zostawiają po so-
bie trwały ślad. W ciągu minionych lat zrobiono wiele dobrego dla naszej 
wspólnoty, zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa i 
modernizacja dróg, budowa oczyszczalni ścieków w Golińsku, uruchomienie 
terminala gazowego, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia, rozbudowa 
i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, budowa i odbudo-
wa mostów, termomodernizacje szkół w Mieroszowie i w Sokołowsku oraz 
Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, rewitalizacja przestrzeni publicznej, 
budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: pla-
ców zabaw, skwerów, siłowni zewnętrznych, budowa hali sportowej, wieży 
widokowej, renowacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury, wyposa-
żenie MCK w profesjonalne studio nagrań, remont biblioteki miejskiej z dosto-
sowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i wiele pomniejszych.

Miniony okres to obecność naszego kraju w Unii Europejskiej i nowe moż-
liwości pozyskiwania środków unijnych. Dzięki tym środkom w Gminie Mie-
roszów zrealizowaliśmy zadania, które do tej pory nie były możliwe, w szcze-
gólności zainwestowaliśmy w rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

W dalszym ciągu jest jednak wiele do zrobienia. Samorządowy mandat 
obliguje nas do skutecznych działań na rzecz dobra wspólnego. W intere-
sie naszych mieszkańców leży planowanie i realizacja inwestycji, szczególnie 
tych, które podnoszących standard życia w Gminie Mieroszów. A w interesie 
nas wszystkich jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, które jest współ-
odpowiedzialne także za swoją małą ojczyznę.

Z okazji XXX- lecia Samorządu Terytorialnego pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność za trud i poświęcenie, z jakim samorządowcy służyli i wciąż służą miesz-
kańcom swoich wspólnot samorządowych. Dziękuję Państwu za wspólne 
działania na rzecz rozwoju lokalnej wspólnoty oraz zaangażowanie i trud, 
który wkładacie w pracę na rzecz samorządu. Dzięki Wam lokalne wspólnoty 
mogą śmiało patrzeć w przyszłość. Jesteśmy pewni, że dzięki Waszemu zaan-
gażowaniu nadchodzące lata będą latami lokalnego rozwoju.

Wszystkim samorządowcom – byłym i obecnym - życzymy zdrowia, suk-
cesów, wytrwałości i satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym. Niech 
kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie 
źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie

Violetta Kopka
Przewodnicząca

Rady Miejskiej Mieroszowa
z radnymi

Kadencja I 1990 - 1994
Przewodniczący - Bogusław Urbański, Wi-
ceprzewodniczący - Dariusz Frąszczak, 
Wiesław Mąka, Andrzej Morawski, Jan 
Honisz,Roland Kałuża, Zbigniew Kolanko, 
Kazimierz Korejwo, Andrzej Kosiór, Bog-
dan Lenarczyk, Andrzej Lipiński, Bogdan 
Maślankiewicz, Leszek Matysiak, Broni-
sław Polański, Gracjan Pisowacki, Jolan-
ta Suława, Jerzy Szulc, Jan Witrykus, Jerzy 
Żak, Jadwiga Żywczak. 
Burmistrz Mieroszowa 
- Andrzej Kosiór / Jerzy Fedoruk.

Kadencja II 1994 - 1998
Przewodniczący - Zbigniew Kolanko, Wice-
przewodniczący - Ryszard Gubernat, An-
drzej Laszkiewicz, Andrzej Lipiński, Bogusław 
Łepak, Jerzy Marek, Wiesław Mąka, Teresa 
Mejer, Lucyna Sobczyk, Jolanta Suława, 
Adam Bierda, Piotr Brzęcki, Adam Franczak, 
Stefan Frankowski, Jerzy Fedoruk, Wiesław 
Kamiński, Roland Kałuża, Kazimierz Korejwo, 
Andrzej Kosiór, Ryszard Włodarczyk. 
Burmistrz Mieroszowa - Jerzy Fedoruk, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa 
- Andrzej Laszkiewicz.

Kadencja III 1998 - 2002
Przewodnicząca/y - Grażyna Majkowska/
Dariusz Frąszczak, Wiceprzewodniczący - 
Krzysztof Krężel, Bogdan Maślankiewicz, 
Wiesław Mąka, Michał Musialik, Wanda 
Baster, Adam Bierda, Jerzy Fedoruk, Mar-
cin Flieger, Adam Franczak, Grażyna Sło-
wik, Bogusław Urbański, Krzysztof Wcisło, 
Mikołaj Wiatrów, Wiesław Wojciechowski, 
Wiesław Wyka, Ryszard Gubernat, Zbi-
gniew Kolanko, Jacek Kotowski. 
Burmistrz Mieroszowa - Jerzy Fedoruk, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa 
- Bogusław Urbański. 

Kadencja IV 2002 -2006
Przewodniczący - Wiesław Mąka, Wice-
przewodniczący - Wiesław Wojciechow-
ski, Piotr Brzęcki, Adam Franczak, Jan 
Frasunek, Ryszard Gubernat, Jarosław 
Janiszewski, Piotr Kosiorek, Krzysztof Kre-
żel, Jan Kucharski, Grażyna Majkowska, 
Krzysztof Marciniak, Janina Trzaskowska, 
Dariusz Turkowicz, Krzysztof Wcisło, Mie-
czysław Wojciechowski.
Burmistrz Mieroszowa - Andrzej Laszkiewicz, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa - Bekier Dorota.

Kadencja V 2006 - 2010
Przewodnicząca - Justyna Rogulska, Wi-
ceprzewodniczący - Krzysztof Krężel, 
Maciej Baran, Dorota Błażejowska, Piotr 
Brzęcki, Maria Chmielnicka, Adam Fran-
czak, Robert Gałązka, Ryszard Gubernat, 
Jan Kucharski, Mariusz Liczbiński, Jacek 
Nahorecki, Michał Sowa, Elżbieta Szczep-
kowska, Mieczysław Wujda, Jerzy Żak.
Burmistrz Mieroszowa - Andrzej Laszkiewicz, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa - Bekier Dorota.

Kadencja VI 2010 - 2014
Przewodniczący - Ryszard Gubernat, Wi-
ceprzewodniczący - Robert Gałązka, 
Dorota Błażejowska, Piotr Brzęcki, Maria 
Chmielnicka, Agnieszka Kozłowska, Mar-
cin Komorowski, Anna Macuk, Agnieszka 
Mądrzak - Wendycz, Henryk Mizera, Do-
rota Nagórna, Justyna Pichowicz, Ryszard 
Sierakowski, Michał Sowa, Katarzyna Wol-
ska, Mieczysław Wujda.
Burmistrz Mieroszowa - Andrzej Laszkiewicz, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa - Dorota Bekier.

Kadencja VII 2014-2018
Przewodnicząca - Maria Chmielnicka
Wiceprzewodnicząca - Justyna Picho-
wicz, Jan Bednarz, Ryszard Gubernat, 
Henryk Hnatiuk, Małgorzata Jasiak, Ja-
dwiga Kobus, Mariusz Liczbiński, Tomasz 
Maciejewski, Kamila Milewska, Wojciech 
Oleszkiewicz, Maja Sadowy, Ryszard Sie-
rakowski, Dorota Skibska, Katarzyna Sob-
kowicz, Dariusz Szmulik.
Burmistrz Mieroszowa - Marcin Raczyński, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa 
- Wiesław Zalas/Rafał Dzimira.

Kadencja VIII 2018-2023
Violetta Kopka - Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mieroszowa, Grażyna Majkow-
ska- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 
Iwona Bandurska - Szewczyk, Małgorzata 
Czachor, Ilona Henko, Tomasz Jeżak, Ka-
mila Milewska, Mariusz Mync, Kazimierz 
Radwański, Maja Sadowy, Bogdan Sar-
necki, Ryszard Sierakowski, Marta Stud-
nicka, Wiesław Wielgus, Dominika Zimno-
wodzka.
Burmistrz Mieroszowa – Andrzej Lipiński, 
Z-ca Burmistrza Mieroszowa
– Mariusz Pawlak.

Władze Samorządowe Gminy Mieroszów
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Tak rodził się samorząd Gminy Mieroszów

9 września 1991 roku po raz pierwszy przyjęto uchwałę w sprawie 
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mieroszów. 
W ciągu 30 lat tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów 
otrzymali:  Dorofiej Sienkowiec, Janina Nilson, Jana Mikulecka, 
Stanisława Trzpis, Niels Boe, Hans Andresen, Janusz Seńczuk, 
Per Kristiansen, Soeren Myrup Pedersen, Hubertus Jihanes Heijnen, 
ksiądz Kanonik Władysław Strach, Stanisław Olszamowski, 
Stanisław Domin, Henryk Hnatiuk, Leszek Owsiany, 
ksiądz Kanonik Krzysztof Cebula, Elżbieta Chruszcz – Szomańska, 
Włodzimierz Szomański, ksiądz Józef Sikora, Jerzy Chwałek.

Honorowi Obywatele Gminy Mieroszów

Wybory do rad gmin w 1990 zostały zarządzone na dzień 27 maja 1990 roku przez 
Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Były to pierwsze wybory do samo-
rządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony został on w 1950).
• 7 czerwca 1990 roku odbyło się pierwsze posiedzenia rady, na której podjęto 

uchwałę w sprawie postanowienia o nadaniu Radzie Miejskiej w Mieroszowie nazwy 
Rada Miasta i Gminy w Mieroszowie oraz w sprawie wyboru Bogusława Urbańskie-
go na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Mieroszowie. 

• 15 czerwca 1990 roku podjęto uchwałę w sprawie wyboru Dariusza Frąszczaka na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Mieroszowie. Burmistrzem Miasta 
i Gminy Mieroszów został Andrzej Kosiór. Radni wybrali Zarząd Miasta w składzie: 
Andrzej Kosiór, Roland Kałuża, Bogdan Maślankiewicz, Andrzej Morawski, Jerzy Żak.

• 21 sierpnia 1990 roku przyjęto tymczasowy statut Gminy Mieroszów.
• 24 września 1990 roku podjęto uchwałę w sprawie ustalenia nazwy rady w Miero-

szowie. Dotychczasowa Rada Miasta Gminy w Mieroszowie została zmieniona na 
Radę Miejską. Wówczas też przyjęto regulamin Rady Miejskiej.

• 26 listopada 1990 roku uchwałą rady nadano statuty sołectwom Gminy Mieroszów: 
Golińsk, Nowe Siodło, Unisław Śląski, Różana, Łączna, Kowalowa, Rybnica Leśna. 
Dopiero Uchwałą Nr VIII/46/03 Rady  Miejskiej Mieroszowa z 27 marca 2003r. utwo-
rzono jednostkę pomocniczą – Sołectwo Sokołowsko. Natomiast w 2018 roku doko-
nano podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna 
i Kamionka.

• Od 2002 roku wójtów, burmistrzów i prezydentów wybieramy w wyborach bezpo-
średnich.

Spotkanie z Janiną Nilson - Honorowy Obywatel Gminy Mieroszów
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R E K L AMA

www.alfatour.pl

• Ośrodek Wczasowy Alfa w Rewalu
 tel. 503 581 728
Kameralny, komfortowy obiekt w doskonałej lokalizacji, 
usytuowany jedyne 80 m od plaży w Rewalu. Do dyspozycji gości 
są pokoje 2- i 3-os.z łazienkami, balkonami i TV, wyposażone 
w sprzęt plażowy. Na terenie obiektu jest również dostęp do Wi-Fi.

do 26 czerwca 2020 r. i od 1 września 2020 r.
4 dni/3 noclegi 309 zł/os

8 dni/7 noclegów 699 zł/os
9 dni/8 niclegów 899 zł/os

14 dni/13 noclegów 1199 zł/os

Wakacje 2020
6 dni/5 noclegów 699 zł/os
8 dni/7 noclegów 989 zł/os

10 dni/9 noclegów 1259 zł/os
• komfortowe pokoje z łazienką, ręcznikami i balkonem 
(niektóre z widokiem na morze), • śniadania i obiadokolacje w cenie 
• 80 m od morzam, • spokojna okolica • parking

W końcu przyszedł czas podczas, 
którego w końcu możemy 
zaprosić naszych klientów 
do odwiedzenia naszych ośrodków 
wypoczynkowych! Jeżeli więc 
tęsknisz za odpoczynkiem 
od codzienności, to zapraszamy 
Cię do nas – tu nabierzesz nowych 
sił i nacieszysz oczy pięknymi 
widokami. A wszystko 
z zachowaniem najwyższych norm 
bezpieczeństwa, tak by każdy czuł 
się u nas dobrze i komfortowo.

• Ośrodek Wczasowy 
 Willa Alfa Kudowa Zdrój
 tel. 510 150 966, marketi ng@alfatour.pl
Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdroju, w bliskiej odległości 
od parku Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek 
i miłośników aktywności, poszukujących idealnej bazy wypadowej.

Boże Ciało w Willa Alfa w Kudowie-Zdroju 10-14.06.2020 r.
439 zł/os ze śniadaniem i obiadokolacją

379 zł/os ze śniadaniem
Wakacje 2020, wolne terminy 10.07 - 02.08.2020

2 noclegi: 169 zł ze śniadaniem 
lub 199 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

5 noclegów: 399 zł ze śniadaniem 
lub 499 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

8 noclegów: 639 zł ze śniadaniem 
lub 789 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

W ramach każdej oferty: komfortowy pokój z łazienką
• poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem • dostęp 
do kawy, herbaty i wody (24/24h) • nielimitowany dostęp do siłowni 
i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki • Wi-Fi i parking

PROMOCJA -10%
do końca maja

ta �zycznego, społecznego i du-
chowego (każdy jest kowalem 
swojego losu, świat jest dziełem 
Boga i jego sens wyznacza wiara 
w niego). Te spośród nich, któ-
re są społecznie lub kulturowo 
podzielane, zyskują miano dog-
matów (czyli głębokiej wiary, że 
tak jest jak sądzimy i nikt nam 
wmówi, że jest inaczej). Dzięki 
nim łatwiej się nam porozumieć 
z innymi wyznającymi podob-
ne dogmaty ludźmi i poczuć 
się częścią jakiejś wspólnoty, 
zapewniającej nam poczucie 
bezpieczeństwa i sensu. Im 
większa jest zgodność naszych 
przekonań z przekonaniami in-
nych, tym większą więź z nimi 
czujemy i tym mocniej wierzy-
my, że świat wygląda dokładnie 
tak, jak o nim myślimy. Systemy 
przekonań i powiązania między 
nimi składają się na dominujące 
opowieści o sobie i świecie. Są 
one wynikiem uczestnictwa w 
określonej wspólnocie kulturo-
wej i indywidualnych doświad-
czeń. Snują się nieustannie w 
naszych umysłach, a bez nich 
w naszym życiu zapanowałby 
chaos, nie bylibyśmy w stanie 
dostrzec w otaczającej rzeczywi-
stości żadnego sensu, dokonać 
najprostszego wyboru, zrozu-
mieć innych innych ludzi, czy 
zaplanować swoją przyszłość. 
Zgodnie z Teorią Opanowania 
Trwogi (TMT) T. Pyszczynskie-
go (i innych), opowieści tworzą 
swoisty bufor bezpieczeństwa, 
chroniący nas przed niepewno-
ścią i lękiem. Im bardziej dog-
matyczny charakter ma dana 
opowieść, tym silniej będziemy 
reagować na jej zagrożenia oraz 
tym większą motywację mieć 

do jej obrony (niska odporność 
na niepewność). Niepewność 
przy tym rozumiana jest jako 
nieprzyjemny stan emocjonal-
ny, doświadczany jako uczucie 
niepokoju, dyskomfortu lub 
udręczenia, słowem jako stan 
występujący wówczas, kiedy 
ludzie nie wiedzą jak działać, co 
robić (Szumowska s. 44). Radzi-
my sobie z nią poprzez angażo-
wanie się w przyjemności takie 
jak jedzenie, używanie alkoholu 
i innych używek, seks, nabywa-
nie dóbr, które mają tłumić na-
sze negatywne myśli związane 
z sytuacją niepewności. Może-
my też próbować wzmacniać 
poczucie kontroli w obszarach 
niezwiązanych z wyjściową nie-
pewnością (np. zdrowe jedzenie 
- wszyscy pieką chleby). Najczę-
ściej jednak zamykamy się na 
nasze opowieści i radykalizuje-
my związane z nimi przekonania 
(np. liberałowie stają się bardziej 
otwarci i tolerancyjni, konserwa-
tyści mniej tolerancyjni wobec 
przedstawicieli grup obcych). 
Czarne łabędzie będą więc tłu-
maczone jako np. kara, test wia-
ry Boga lub innej siły duchowej, 
by w ten sposób nadać im sens 
i przywrócić porządek świata 
(to nie przypadek). Inni z kolei 
będą szukać wyjaśnień w nauce 
i będą starać się pojąć ich struk-
turę i dynamikę, by móc w przy-
szłości przewidzieć podobne 
zdarzenia. Niezależnie od treści 
przekonań i sposobu nadawania 
sensu zdarzeniom nieoczekiwa-
nym, ludzie różnią się w zakre-
sie tolerancji na niepewność i 
nieprzewidywalność. Ci, którzy 
wykazują się większą tolerancją, 
będą próbowali najpierw zrozu-

mieć sytuacje nieoczekiwane, a 
później ewentualnie dokonać 
korekty lub uzupełnić swoją 
wiedzę i przekonania. Natomiast 
osoby mało tolerancyjne będą 
natychmiast szukały wyjaśnień 
wyłącznie w obrębie własnych 
opowieści, zamykając się na po-
glądy i wiedzę niezgodną z nimi. 
Istnieje też grupa ludzi, wysoko-
lękowych, i do tego nie mają-
cych jasnych i jednoznacznych 
opowieści, reagujących prewen-
cyjnie, która biernie unika źródeł 
niepewności. Nieprzewidywal-
ność zawsze budziła w ludziach 
trwogę i zapewne będzie budzić 
w przyszłości. Dlatego zostali-
śmy wyposażenie w mechani-
zmy i procesy, które mają nas 
chronić przed niepewnością i 
zapewniać kontrolę w złożonym 
świecie. Są nimi wszelkiego ro-
dzaju iluzje i błędy w myśleniu 
(wiedzy, kontroli, błędy narra-
cji, prognozowania przyszłości, 
optymizm) oraz kulturowe opo-
wieści.

Wracając jednak do pierwszej 
myśli tego felietonu - spróbujmy 
na koniec znaleźć w nieprze-
widywalności jakąś pozytywną 
nutę. Filozof nauki Karl Popper 
(jego poglądy i teorie wywarły 
ogromny wpływ na myśl współ-
czesną i naukę) grubo ponad pół 
wieku temu dowodził, że historii 
nie da się przewidzieć, ponieważ 
bieg ludzkich dziejów w znacz-
nym stopniu zależy od rozwoju 
ludzkiej wiedzy. Oznacza to, że 
kształt przyszłości nie jest prze-
sądzony, a więc wiedza o tym, 
co zdarzy się w przyszłości, jest 
niemożliwa, podobnie jak nie-
możliwa jest naukowa teoria 
rozwoju historycznego, która by 

nam mówiła, co w przyszłości 
się wydarzy. Krytykując history-
cyzm, Popper wskazuje na inny 
kierunek myślenia o świecie. 
Nasza wiedza o rzeczywistości - 
zwłaszcza społecznej - jest moc-
no ograniczona, ponieważ świat, 
w którym żyjemy, jest zmienny i 
nieprzewidywalny. Wprawdzie 
powinniśmy nie ustawać w pró-
bach badania rzeczywistości, 
to nasze jej rozumienie zawsze 
pozostanie tylko tymczasowe 
i niepełne. Nie wiemy co przy-
niesie nam przyszłość, tak jak 
nie mamy pojęcia jak czarne 
łabędzie wpłyną na nasze życie 
i świat wokół. I właśnie w tej ta-
jemnicy dostrzegam pozytywną 
moc nieprzewidywalności. Może 
bowiem zdarzyć się wszystko, a 
to oznacza, że nic nie jest stałe 
i ma swój kres, także to, co złe. 
Nieprzewidywalność rozprawia 
się z naszą pychą, agresywną 
i bezczelną pewnością siebie, 
kompromituje mit indywiduali-
zmu i jego wiary w wielkie ego 
i jego moc. Skłaniając nas do 
pokory wzywa do większej tro-
ski o bliskich i świat, tak bardzo 
kruchy i niestabilny. Nikt nie wie 
jak długo jeszcze będziemy się 
mogli nim cieszyć. Cieszmy się 
więc póki czas.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.

Kino plenerowe 
w Wałbrzychu
W tym tygodniu Stara Kopal-
nia w Wałbrzychu i WOK za-
praszają na pierwszą edycję 
kina plenerowego, które od-
będzie się na placu evento-
wym Starej Kopalni przy ul. 
Wysockiego w Wałbrzychu.
- Jest to początek nowego cy-
klu �lmowego, który potrwa aż 
do września. Pierwszy pokaz 
odbędzie się w najbliższy pią-
tek - 29 maja - o godzinie 21.30. 
Wdrożone zostały wszystkie 
zalecenia dotyczące bezpiecz-
nej organizacji tego typu wy-
darzeń. Informacje oraz re-
gulamin uczestnictwa będą 
dostępne na stronach organi-
zatorów, a bilety można zaku-
pić na www.wok.walbrzych.
pl – mówi Monika Adamczyk 
z Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu.

(RED)

Sztolnie Walimskie 
otwarte
- Z radością informuję, że 
możliwe jest już zwiedzanie 
Sztolni Walimskich. Oczywi-
ście, z powodu zagrożenia 
koronawirusem, na terenie 
Sztolni Walimskich obowią-
zują specjalne warunki zwie-
dzania. 
Od maja do września, obiekt 
czynny jest codziennie: od po-
niedziałku do piątku od 9:00, 
ostatnie wejście o 17:00, w so-
boty, niedziele i święta od 9:00, 
ostatnie wejście o 18:00.
Więcej na www.sztolnie.pl. Za-
praszamy do polubienia pro-
�lu na Facebooku Kraina So-
wiogórskich Tajemnic – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

(AM)

Okiem psychologa: ukryta natura rzeczywistości - czarne 
łabędzie, losowość i przypadek (2)

Motto - „Jako racjonalny, ale 
pozbawiony celu w życiu włó-
częga człowiek korzysta z tego 
co może mu przynieść losowość.. 
Jeśli tylko zachowujemy odpo-
wiednią dyscyplinę, potrzebu-
jemy przypadkowości, nieładu, 
przygód, niemal traumatycznych 
przeżyć - tego wszystkiego, dzięki 
czemu warto żyć, zamiast pro-
wadzić zorganizowany, sztuczny 
i nieudolny żywot, z pełnym ka-
lendarzem i budzikiem nastawio-
nym na stała godzinę.”  N. Taleb

Żeby wyjaśnić na czym po-
lega radzenie sobie z nieprze-
widywalnością trzeba przyjrzeć 
się procesom odpowiedzialnym 
za postrzeganie i rozumienie 
świata. Rzeczywistość jaką wi-
dzimy na co dzień, to jak ją ro-
zumiemy, co w niej uważamy 
za ważne, a co za niestosowne, 
wynika wprost z naszej wiedzy. 
Nabywanie wiedzy jest funda-
mentalną potrzebą i procesem 
psychicznym funkcjonowania w 
świecie. Można powiedzieć, że 
poza nią nie istniejemy. Ważnym 
aspektem wiedzy są przekona-
nia, które są pewnym opisem 
obiektów i relacji miedzy nimi 
(np. ludzie są egoistami, dzikie 
zwierzęta są groźne, politycy to 
oszuści itp). Przekonania, które 
dotyczą kwestii najważniejszych 
dla naszego życia, stanowią 
uogólnione systemy założeń i 
oczekiwań na temat siebie, świa-

Marek 
Gawroń
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R E K L AMA

Znów można korzystać z bez-
płatnych wypożyczalni rowerów 
elektrycznych w Głuszycy, Jedli-
nie-Zdroju i Starych Bogaczowi-
cach.

Głuszyca
Ze względu na panującą epidemię 

koronawirusa, w trosce o bezpie-
czeństwo wypożyczających i pracow-
ników, osoby korzystające z wypo-
życzalni mieszczącej się na parterze 
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy są 
zobowiązane do zastosowania się do 
obowiązujących zasad: 1. rezerwacja 
rowerów odbywa się wyłącznie dro-
gą telefoniczną; 2. wypożyczający 
umawiają się telefonicznie z pracow-
nikiem wypożyczalni na określoną 
godzinę odbioru i zwrotu roweru; 3. 
podczas odbioru i zwrotu roweru wy-
pożyczający muszą mieć zasłonięte 
usta i nos oraz założone rękawiczki; 
4. po wejściu do budynku, gdzie mie-
ści się wypożyczalnia, należy zdezyn-
fekować ręce; 5. należy zachować 
2-metrową odległość od innych w 
przestrzeni publicznej. Głuszycka wy-
pożyczalnia rowerów elektrycznych 
w sezonie 2020 czynna będzie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-10.00.

- Jak co roku przypominamy o 
konieczności wcześniejszego zapo-
znania się z regulaminem wypoży-
czalni rowerów elektrycznych, który 
znajduje się na stronie interneto-

wej Centrum Kultury-MBP. Dodatko-
we informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 503 102 817 w godzi-
nach pracy instytucji – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-
-MBP w Głuszycy. Każdy pełnoletni 
mieszkaniec Gminy może wypoży-
czyć rower bezpłatnie. Można rów-
nież wypożyczyć rower dla osoby 
małoletniej będąc jej opiekunem 
prawnym.

Jedlina-Zdrój
W Jedlinie-Zdroju rowery do-

stępne są w wypożyczalni, która 
mieści się przy Urzędzie Miasta Je-
dlina-Zdrój na ul. Poznańskiej 2. Ze 
względu na pandemię koronawirusa 
COVID-19 wprowadzone zostały do-
datkowe zasady: 1. umów się telefo-
nicznie z pracownikiem biura obsługi 
klienta na konkretną godzinę odbio-
ru roweru elektrycznego; 2. podczas 
odbioru i zwrotu roweru/ów musisz 
mieć założoną maseczkę i rękawicz-
ki; 3. przed przyjściem zdezynfekuj 
ręce. Wypożyczalnia czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 10.00.

Stare Bogaczowice
Osoba chcąca wypożyczyć rower 

w Starych Bogaczowicach, powin-
na zgłosić to najpóźniej 24 h przed 
dzwoniąc pod nr tel. 74-844-35-03. 
Uzgodniona zostanie wtedy data i 
godzina odbioru oraz termin zwrotu 

roweru kasku i blokady rowerowej. 
Istnieje możliwość wydłużenia czasu 
wydłużenia czasu po wcześniejszym 
kontakcie z wypożyczalnią. Rower 
wypożyczyć można maksymalnie 
na kolejne 24h lub na weekend od 
piątku do poniedziałku do 9:00. Po 
przybyciu po odbiór roweru zostaje 
podpisana umowa wypożyczenia, 
przedstawić trzeba również ważny 
dokument tożsamości ze zdjęciem 
i wpłacie kaucji w wysokości 100 zł 
(za każdy rower) – potwierdzenie 
przelewu na rachunek nr 32 2030 
0045 1110 0000 0087 7670. Rozli-
czenie kaucji nastąpi po zwrocie 
roweru – zwrot pieniędzy na konto. 
Wypożyczający ponosi pełną od-
powiedzialność za rower, sprzęty 
wypożyczone wraz z nim oraz za po-
wstałe szkody w czasie korzystania z 
niego. Więcej szczegółów znajduje 
się w „Regulaminie wypożyczalni 
rowerów elektrycznych w Gminie 
Stare Bogaczowice” dostępnym na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice. Ze względu na 
pandemię oraz w trosce o Państwa 
bezpieczeństwo, prosimy o zasła-
nianie nosa i ust podczas odbioru 
i zwrotu rowerów. Każdy rower, 
przed wypożyczeniem, będzie de-
zynfekowany przez pracownika wy-
pożyczalni (kierownica i siedzenie) 
– mówi Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(RED)

Wypożyczają roweryDzień Dziecka z pisarką
30 maja 2020 roku na pro�lu Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego w Starych Bogaczowicach 
na Facebooku odbędzie się spotka-
nie na żywo z pisarką Moniką Sa-
wicką. Dzieci będą mogły posłuchać 
bajki, a także wziąć udział w konkursie. 
Czekają atrakcyjne nagrody - vouche-
ry za 50 zł do wykorzystania w Empiku, 
a także książki.

(IL)

Pomóż złapać 
złodzieja
- W nocy z piątku na sobotę na te-
renie naszej gminy ponownie poja-
wili się złodzieje – alarmuje Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice. 
- W imieniu naszych mieszkańców 
apeluję: jeśli posiadacie kamery, które 
mogły nagrać pojazdy krążące (uwaga 
na trzydrzwiowy samochód tereno-
wy!) po gminie: w godz. 1.20 - 1.50 w 
Starych Bogaczowicach (w szczegól-
ności ul. Główna i ul. Klonowa) oraz 
w Gostkowie (godz. 22.50-23.20, w 
szczególności koniec Gostkowa oraz 
droga przez całe sołectwo) to proszę 
o zabezpieczenie tych nagrań oraz in-
formację za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, że macie takowe 
materiały! Pomogą one złapać zło-
dzieja, który cyklicznie ograbia pose-
sje na terenie naszej gminy.

(RED)

Zbierają zielone
Na terenie Gminy Głuszyca zostaną 
przeprowadzone zbiórki odpadów 
zielonych, stanowiące części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych (liście, trawa). Najbliższa 
zbiórka zaplanowana jest na 29 maja. 
Biodegradowalne worki na odpady 
dostępne są bezpłatnie w pok. nr 1 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Odpa-
dy będą odbierane wyłącznie w takich 
workach. Adres odbioru odpadów na-
leży wcześniej zgłosić wyłącznie tele-
fonicznie pod numerem 74 88 66 753.

(MC)

Graty z chaty
Akcja „Wywalamy graty z chaty” 
zostanie przeprowadzona: 8.06. w 
Głuszycy, 10.06 w Grzmiącej i Łom-
nicy, 12 czerwca w Kolcach, Sierp-
nicy i Głuszycy Górnej w formie 
wystawki i dotyczyć będzie odpadów 
wielkogabarytowych z gospodarstw 
domowych: meble, dywany, opony 
samochodów osobowych (od osób 
�zycznych), sprzęt RTV i AGD (kom-
pletny), ceramika sanitarna itp. Gruz, 
papy, żużel, odpady z budów nie będą 
odbierane. Odpady należy wystawić 
na 1 dzień przed planowaną zbiórką: 
mieszkańcy zabudowy jednorodzin-
nej wystawiają odpady przed posesja-
mi, a mieszkańcy zabudowy wieloro-
dzinnej przy pojemnikach na odpady.

(MC)
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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...
DB2010 .PL
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• Ogłoszenia 
okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

 Tel. 790 709 590

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

R E K L AMA

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

OCIEPLENIA, 

ELEWACJE, DACHY

wykonujemy 

szybko i solidnie.

Tel. 607 098 400

Czekają 
na czytelników
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jedlinie-Zdroju prowadzi 
działalność w ograniczonym 
zakresie. - Obowiązują na-
stępujące zasady: ograniczo-
na liczba osób (w bibliotece 
oprócz obsługi jednocześnie 
przebywać może tylko 1 oso-
ba); obowiązkowa dezynfekcja 
rąk, zaopatrzenie w rękawiczki 
i maseczkę ochronną; ścisłe 
stosowanie się do zaleceń ob-
sługi, poruszanie się wyłącznie 
po wyznaczonych strefach; 
ograniczenie użytkowania 
księgozbioru w wolnym do-
stępie; czynna jest wyłącznie 
wypożyczalnia dla dorosłych 
(bez oddziału dziecięcego); 
ograniczenie wykorzystania 
urządzeń aktywowanych doty-
kiem (komputer, kserokopiar-
ka); zachowanie dystansu (pre-
ferowane 2 metry); biblioteka 
jest czynna w dni robocze w 
godz. 9.00 - 16.00. Zachęcamy 
do wcześniejszej rezerwacji 
książek poprzez: logowanie 
się w systemie bibliotecznym 
MAK+, pocztę elektroniczną: 
biblioteka@jedlinazdroj.eu lub 
telefonicznie: 74 851 09 75 – 
wyjaśniają pracownicy jedliń-
skiej książnicy.

(RED)

Dostali stypendia
- Z radością wręczyłem stypen-
dia Burmistrza Mieroszowa 
za wyniki w nauce uzyskane 
w I semestrze roku szkolnego 
2019/2020. Nasi stypendyści to: 
uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Mieroszowie - Anna 
Natalia Gajewska, która osiągnę-
ła najwyższą średnią ocen w I 
semestrze tego roku szkolnego 
spośród uczniów naszych szkół 
– 5,71, Nikola Kamińska, Julia 
Walus i Kacper Wereszczyński 
oraz uczennice Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Kowalowej 
- Marianna Kłysz, Lena Wujda i 
Alicja Szwarczyńska. Gratuluję 
doskonałych wyników w nauce, 
wytrwałość i przede wszystkim 
pracowitości – mówi burmistrz 
Andrzej Lipiński.

(RED)

Komputery 
dla uczniów
Do szkół i przedszkola w Mie-
roszowie tra�ło 5 laptopów 
Lenovo wraz z oprogramo-
waniem i 30 tabletów Huawei 
wraz z zestawem słuchawko-
wym. Sprzęt o wartości 47 650 zł 
został kupiony z grantu ,,Zdalna 
Szkoła”- �nansowanego ze środ-
ków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 
2020. Będzie służył najbardziej 
potrzebujących uczniom i przed-
szkolakom.

(RED)

W Szczawnie – Zdroju po-
wstanie bezpieczne przejście 
dla pieszych i rowerzystów 
pod nasypem kolejowym 
przy ul. Ułanów Nadwiślań-
skich. Prace mają zakończyć 
się do końca sierpnia 2020 r.

Wspólna inwestycja Uzdro-
wiskowej Gminy Szczawno - 
Zdrój i Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego będzie 
kosztowała 543 829,46 zł, ale 
połowę tej kwoty stanowi do-
tacja celowa z Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu.

- Wykonawca opracowuje 
tymczasową organizacje ruchu 
na czas budowy. Następnie 
przekazany zostanie plac bu-
dowy – mówi Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna-Zdroju. 
– Celem projektu jest przebu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 
375 Szczawnie-Zdroju - etap 
II, polegająca na budowie kon-
strukcji przejścia pieszego pod 
istniejącym nieczynnym nasy-
pem kolejowym. Zakres prze-
budowy obejmuje całkowitą 
rozbiórkę nasypu w miejscu 
projektowanego przejścia i bu-
dowę przejścia tunelowego z 

Dla pieszych 
i rowerzystów

podatnej konstrukcji z blachy 
falistej o grubości blachy 4 mm 
i przekroju fali (karbowania) 
200x55 mm. Tunel wyposa-
żony będzie w oświetlenie z 3 
podwieszanych opraw ener-
gooszczędnych, a na odcinku 
przebudowanego chodnika od 
strony ronda, czyli od wjazdu 
na posesję przy ul. Kolejowej 
30 w kierunku nasypu, zamon-
towane będą 2 słupy oświetle-
niowe z oprawami ozdobnymi. 
Zostanie także wykonana ka-
nalizacja deszczowa z rur o śr. 
800 mm i długości 40 m pod 
przebudowywanym chodni-
kiem wraz ze studnią rewizyjną 
z kręgów betonowych.

(RED)

Włodzimierz Ciołek, Mie-
czysław Młynarski, Justyna 
Oleksy oraz Michał Borze-
mski poprowadzą zajęcia z 
adeptami sportu w ramach 
akcji „Treningi z Mistrzami” 
organizowanej przez Wał-
brzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną Invest-Park 
i Uzdrowiskową Gminę 
Szczawno-Zdrój.

- „Treningi z Mistrzami” - 
to organizowane przez WSSE 
sportowe spotkania dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podsta-
wowych z powiatu wałbrzy-
skiego. Cykl rozpocznie się 25 
maja 2020 r. i potrwa do 26 
czerwca 2020 r. - 3 spotkania 
w tygodniu, - w sumie 15 za-
jęć z lekkoatletyki, piłki noż-
nej, koszykówki oraz zajęcia 
ogólnorozwojowe. Ćwiczenia 
poprowadzą znani wałbrzy-
scy sportowcy: Justyna Oleksy 
(lekkoatletka, halowa mistrzyni 
Polski, organizatorka imprez 
sportowych), Michał Borze-

mski (były zawodnik Górnika 
Wałbrzych, trener i populary-
zator koszykówki, organizator 
imprez koszykarskich), Mieczy-
sław Młynarski (były zawod-
nik koszykarskiego Górnika 
Wałbrzych, wielokrotny repre-
zentant kraju i olimpijczyk) 
oraz Włodzimierz Ciołek (były 
zawodnik piłkarskiego Górni-
ka Wałbrzych, reprezentant 
Polski, uczestnik mundialu). 
Współorganizatorem wydarze-
nia jest Uzdrowiskowa Gmina 
Szczawno-Zdrój, która udo-
stępni obiekt sportowy przy 
ul. Słonecznej (boisko, bieżnia, 
zaplecze techniczne i socjalne). 
Patronat honorowy nad pro-
jektem objął Grzegorz Macko, 
wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego i Marek Fedo-
ruk, burmistrz Szczawna-Zdro-
ju – mówi Kamil Krzysztof Zie-
liński, wiceprezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park.

(RED)

Treningi z mistrzami
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zł, (nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z 
ogrodem o pow.56 m2, 2 pokoje, 
parter.,(połowa willi) Cena:119 000 
zł (nr: 2622) , (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

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 lokal mieszkalny w 
Wałbrzychu ul. Uczniowska o 
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC i 
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz 
354 zł./mies.

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam działkę budowlano- rol-
ną w gminie Głuszyca- Sierpnica z 
warunkami zabudowy o pow. 4127 
m2. Cena 35 zł/m2 do negocjacji. 

Sprzedam lokal mieszkalny w 
gminie Szczawno- Zdrój o pow. 
84,03m2. Dwa pokoje, kuchnia 
łazienka- po remoncie. Piwnica 
około 17m2. Cena 155 tys. zł. 

Sprzedam dwie przyległe do siebie 
działki budowlane w Sierpnicy gm. 
Głuszyca, o łącznej pow. 2744 m2. 
Piękna lokalizacja! Cena 100 tys. zł. 

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze.  Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 tys. zł. 

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną domem jednorodzinnym o 
pow. użytkowej 141 m2 na działce 
o pow. 1500 m2 w miejscowości 
Kowalowa w gminie Mieroszów. 
Cena 110 tys. zł

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

USŁUGI

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

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

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

(1) Łazienki w pełnym zakresie, 
płytkowanie, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604

NIERUCHOMOŚCI

(4) Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Rynku w Świebo-
dzicach: 40 m kw. po moder-
nizacji, ogrzewanie gazowe, 2 
pokoje, łazienka z WC, panele na 
podłodze. Idealne dla młodych i 
samotnych. Te. 74 641 98 13

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170. 

(1) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

PRACA

(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 248 935 

MOTORYZACJA

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY 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

BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2 
pokoje parter cena 85tys zł tel do 
kontaktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-
ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1132

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2 
1pietro cena 215tys zł tel do kon-
taktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-
ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z 
dużym ogrodem 2 balkony wysoki 
standard ! cena249tys 

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MS-1020

NOWE MIASTO Do wynajęcia 
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 900, -zł 

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MW-1110

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie 
z ogródkiem 1pok 27m2 parter, 
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł 

Tel do kontaktu 792-549-757 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MW-1130

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA, 
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-
ko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w 
tym pow. biurowa-mieszkalna 60 
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł 
netto/ m-c. Tel. 883 334 486

BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restaura-
cja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2, 
cena 339 tys. Tel. 883 334 486. 

MS-4017 Podzamcze, 3 pok. 60m2, 
do wprowadzenia, cena 199 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68 
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel. 
883 334 481. 

MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena 
145 tys. Tel. 883 334 486

MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 
57m2, parter, cena 199 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
67m2, rozkładowe, parter, nowe 
budownictwo, ogrzewanie miej-
skie, do remontu, cena 169 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
45m2, 1 piętro, po kapitalnym 

remoncie, spokojna okolica, cena 
179 tys. Tel. 883 334 486

MS-3353 Biały Kamień, 36m2, duża 
kawalerka, 2 piętro, kamienica, do 
wprowadzenia, cena 89 tys. Tel. 
883 334 481

MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2 
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125 
tys. Tel. 833 334 481

MS-4079 Boguszów- Gorce (Gor-
ce), 38, 5 m2, 2 pokoje, parter, do 
odświeżenia, ogrzewanie miejskie, 
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

MD-4085 Dom Poniatów, wolno-
stojący, 150m2, działka 895m2, 
cena 299 tys. Tel. 606 976 630

MD-4056 Dom Świebodzice Cen-
trum, 400 m2, działka 1500 m2, 
cena 549 tys. Tel. 883 334 486. 

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy 
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 – 
pokojowe położone w dzielnicy 
Piaskowa Góra. Kwota najmu od 
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA. 

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 

Wszystkie oferty biura na stronie: 
www. nieruchomosci-renoma. pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 
74m2, 1 piętro w 10, do odnowienia, 
cena 219. 000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
63m2, 5 piętro w 10, po kapitalnym 
remoncie, z wyposażeniem, cena 
249. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, OKAZJA!!! 
- 1 pokój z możliwością przerobienia 
na 2, 40m2, parter w 10, do remontu, 
cena 112. 500zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Bukietowa, 3 pokoje rozkładowe, 6 
piętro w 10, po kapitalnym remoncie 
- NOWE, cena 239. 000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
centrum dzielnicy, 2 pokoje, 41m2, 3 
piętro w 10, po kapitalnym remoncie 
- NOWE, cena 169. 000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, 
obiekt do własnej aranżacji, 414m2, 
nadaję się na pensjonat, dom wesel-
ny, na kilka mieszkań, ogrzewanie 

gazowe, cena 196. 000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi, 
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan, 
działka 1614m2 cena 450. 000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – STARE BOGACZOWICE – 
DZIAŁKA ROLNA, 12, 7ha, cena 299. 
000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE DO WY-
NAJĘCIA, połowa lokalu biurowego 
przy biurze nieruchomości, wysoki 
standard, cena 1100zł z wszystkimi 
opłatami, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd 
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena 
199. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica Cena: 1 990 zł, 

(nr: 2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON- PIASKOWA-GÓRA, na wyna-
jem mieszkanie pow.28 m2, 1po-
kój, w pełni wyposażone, 3 piętro. 
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) , 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM 
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM, 
200m2, 2 niezależne mieszkania, 
warsztat, garaż, Cena: 249 000zł 
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- miesz-
kanie 3 pokojowe o powierzchni 
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613) 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł 
(nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba, ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy, 
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 

na działce o pow. 13 324 m2. 
Powierzchnia łączna zabudowań 7 
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566) 
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

BON – na wynajem mieszkanie o 
powierzchni 48 m2 w Szczawnie 
Zdroju. 3 pokoje, aneks kuchenny, 
łazienka, ogród, w pełni wyposa-
żone. Cena 1 300 zł (nr.2617), (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33, 

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC ,62m2, 
Cena: 159 000 zł, (nr: 2581)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –PODZAMCZE, na sprze-
daż mieszkanie z balkonem, 
50m2, 9 piętro, jasna kuchnia w 
zabudowie, 2 pokoje, ogrzewanie 
miejskie, cena: 185 000 zł (nr:2583) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC , Działka 1100 m 2. 
Cena: 590 000 zł, (nr: 2592)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC , Działka 1700 m 2. 
Cena: 1 600 000 zł, (nr: 2599)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o 
pow 190 m2, Działka 490 m2.5 
pokoi, jasna kuchnia, 2 łazienki, do 
remontu cena: 498 000 zł (nr:2601) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 49,8m2, 
2 pokoje,jasna kuchnia, łazienka, 
wc , ogrzewanie miejskie, po 
kapitalnym remoncie, cena: 169 
000 zł (nr:2602) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 135 
000 zł (nr: 2609) (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC, , Działka 751 m 2. 
Cena: 630 000 zł, (nr: 2612)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom o 
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC 
, Działka 540 m 2. Cena: 640 000 
zł, (nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2. 
Cena: 790 000 zł, (nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC 
, Działka 1750 m 2. Cena: 650 000 
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