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Zakład Pogrzebowy 
Niebieski

ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67 
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl

R E K L AMA

Przed nami półmetek 
wakacji i kolejne wakacyjne 
tygodnie, a letnia pogoda 
sprzyja kąpielom w akwenach 
wodnych. Nad bezpieczeń-
stwem wypoczywających nad 
wodą czuwają policjanci, w 
tym również policyjni wod-
niacy, którzy wykorzystując 
łodzie motorowe i inny sprzęt 
pływający, patrolują tereny, 
gdzie gromadzą się entuzja-
ści wodnej rekreacji.

W Wałbrzychu można bez-
piecznie kąpać się tylko na kry-
tej pływalni Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego Aqua- Zdrój, 
za to w Świebodzicach i Głu-
szycy do dyspozycji są zarówno 
kryte, jak i otwarte baseny. Dużą 
popularnością cieszą się także 
odkryte baseny w Dobromierzu 
i Strzegomiu oraz w czeskim 
Mezimesti. Wiele osób wybiera 
także strzeżone plaże na jezio-
rami: Bystrzyckim i Bielawskim.

- Pamiętajmy, że woda to 
żywioł, który może stanowić ol-
brzymie zagrożenie dla naszego 
życia i zdrowia. Dlatego musimy 
zadbać o bezpieczeństwo nasze 
i naszych bliskich tym bardziej, 
że to właśnie od nas samych w 
głównej mierze ono zależy – 
podkreśla sierż. szt. Przemysław 
Ratajczyk z Zespołu Prasowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu.

Co roku podczas wakacji 
wiele osób traci życie, kąpiąc się 
w różnego rodzaju akwenach. 
Wielu z tych tragedii można by 
uniknąć, gdyby każdy miał na 
uwadze kilka podstawowych 
reguł związanych z bezpiecz-
nym wypoczynkiem nad wodą.

- Policjanci niezmiennie ape-
lują o rozsądek, wyobraźnię i 
nieprzecenianie swoich pływac-
kich możliwości. Pamiętajmy, 
że o nasze bezpieczeństwo mu-
simy zadbać przede wszystkim 
sami. Relaksując się nad wodą, 

respektujmy elementarne za-
sady bezpieczeństwa. Tylko to 
zapewni nam i naszym bliskim 
spokojny wypoczynek. Prze-
strzegajmy regulaminu kąpie-
liska, na którym przebywamy. 
Stosujmy się do uwag i zaleceń 
ratowników. Nie bagatelizujmy 
wydanych przez nich ostrze-
żeń. Dzieci powinny bawić się w 
wodzie tylko pod opieką doro-
słych. W trosce o życie i zdrowie 
swoje oraz osób najbliższych 
kąpmy się wyłącznie w miej-
scach strzeżonych tam, gdzie 
nad naszym bezpieczeństwem 
czuwają ratownicy. Pod żad-
nym pozorem nie wchodźmy 
do wody po spożyciu alkoho-
lu. Do najczęstszych przyczyn 
utonięć należy bowiem właśnie 
alkohol, brawura i przecenianie 
własnych umiejętności. Zwra-
cajmy jednocześnie uwagę na 
to, co dzieje się wokół nas. Wła-
ściwa reakcja może uratować 
komuś życie. Jeśli zauważymy 
niebezpieczną sytuację nad 
wodą, natychmiast dzwoń-
my na numer alarmowy 112. 
Nie próbujmy sami ratować 
innych, gdy nie dysponujemy 
odpowiednim sprzętem i spe-
cjalistycznymi umiejętnościami 
w tym zakresie. Najczęściej po-
wodzenie działań ratunkowych 
zapewnić mogą wyłącznie wy-
szkolone służby, które są wła-
ściwie wyposażone, np. w rzutki 
ratownicze, które pozwalają 
bez ryzykowania własnym zdro-
wiem ściągnąć tonącą osobę na 
brzeg. Przestrzegając tych kilku 
zaleceń i kierując się zdrowym 
rozsądkiem podczas wodnej 
rekreacji, zwiększymy nasze 
bezpieczeństwo, a wypoczy-
nek nad wodą będzie wiązał się 
tylko z miłymi wspomnieniami, 
nie zaś z osobistą tragedią – 
podkreśla sierż. szt. Przemysław 
Ratajczyk.

(RED)

Bezpieczny wypoczynek 
nad wodą

Wałbrzyski, jeleniogórski, 
legnicki to ośrodki, które wejdą 
w strukturę Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
we Wrocławiu. O połączeniu 
dolnośląskich WORD-ów zde-
cydował Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Uchwałę 
w tej sprawie podczas ostatniej 
sesji sejmiku podjęli radni wo-
jewództwa.

Obecnie na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego 
działają: Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Wałbrzy-
chu (z oddziałami terenowymi 
w Kłodzku i Świdnicy), Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Jeleniej Górze (z 
oddziałami terenowymi w Bo-
lesławcu, Głogowie, Kamiennej 
Górze i Miliczu), Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Legnicy (z oddziałami tereno-
wymi w Lubinie i Lubaniu), a 
także Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego we Wrocławiu 
(z oddziałami terenowymi w 
Oleśnicy i Oławie). Połączenie 
wszystkich czterech ośrodków 
ma przede wszystkim uspraw-
nić ich funkcjonowanie. 

- Połączenie dolnośląskich 
WORD-ów usprawni ich zarzą-
dzanie i ustabilizuje sytuację i 
płynność �nansową. Wspólnie 
działające ośrodki będą też 
lepiej zabezpieczone w razie 
jakichkolwiek sytuacji kryzyso-
wych, które mogą skutkować 
ich likwidacją. Z taką sytuacją 
mieliśmy do czynienia w Wał-
brzychu, w czasie epidemii 
- mówi marszałek Cezary Przy-
bylski.

Mimo wprowadzonych 
zmian liczba działających 
ośrodków egzaminacyjnych 
ma pozostać taka jak obecnie.

- Jest to decyzja, nad którą 
pracowaliśmy blisko półtora 
roku, analizując sytuację po-
szczególnych WORD-ów na 
terenie Dolnego Śląska. Za-

Zlikwidują WORD 
w Wałbrzychu
1 września 2020 roku przestanie istnieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. 

Tego samego dnia powstanie Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, 
który będzie egzaminował kandydatów na kierowców w całym regionie.

pewniam, że dotychczasowi 
klienci nie odczują zmian. Eg-
zaminy będą przeprowadzane 
we wszystkich dolnośląskich 
oddziałach, jak dotychczas - 
dodał Tymoteusz Myrda, Czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego.

- Połączenie ośrodków wo-
jewódzkich sprawi, że pomoc 
tym z oddziałów, które znajdą 

się w trudnej sytuacji �nanso-
wej na przykład podczas kolej-
nej fali koronawirusa, będzie 
prostsza. Chcemy wspólnie 
działać na rzecz dolnośląskich 
przyszłych kierowców – mówi 
Dariusz Galik, dyrektor WORD 
we Wrocławiu.

Połączenie Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego 
nastąpi 1 września. Następnie 

WORD we Wrocławiu zostanie 
przemianowany  na Dolnoślą-
ski Ośrodek Ruchu Drogowe-
go. Wdrażana przez samorząd 
województwa zmiana nie jest 
pionierska; podobną decyzję 
podjęły w czerwcu zeszłego 
roku władze Województwa 
Łódzkiego oceniając ją z per-
spektywy czasu jako korzystną.

(RED, fot. UMWD)
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Tarcza antykryzysowa 

– zmiany we wnioskach 

i umowach 
W związku ze zmianą przepisów prawa 

w zakresie tarczy antykryzysowej zapraszamy 

do zapoznania się z nimi na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl

R E K L AMA

W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwalifi kowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej, 

ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce 
i relaksacji,

• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela 
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej 
(indywidualnie dostosowanej do możliwości 
podopiecznych),

• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia 
i odwiezienia do domu

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
                  Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy Dzienny Dom Pobytu 
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu 
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl

R E K L AMA

Zamknięty 
przejazd 
w Witkowie
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. informują, że w związku 
z  naprawą nawierzchni  toro-
wej i drogowej w przejedzie 
kolejowym w Witkowie na-
stąpiło całkowite zamknięcie 
drogi. Utrudnienia potrwają do 
24.07.2020 r. - Prosimy o zacho-
wanie ostrożności i korzystanie 
przez ten czas z innego przejaz-
du – apelują pracownicy PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

(RED)

Festiwal Muzyki 
Romskiej
26.07.2020 r. - Koncert ple-
nerowy w muszli koncertowej 
w Szczawnie-Zdroju, godzina 
16:00, wstęp wolny.
31.07.2020 r. - Cygańskie 
warsztaty wokalne oraz ta-
neczne w Starej Kopalni w Wał-
brzychu,  godzina 17:00, wstęp 
wolny.
1.08.2020 r. - I Festiwal Muzyki 
Romskiej Romano Dzipen Wał-
brzych w Starej Kopalni, godzi-
na 17:00, wstęp wolny.

(RED)

Istnieje kilka sposobów za-
kończenia, łączącego pracow-
nika z pracodawcą, stosunku 
pracy, przez jego wcześniejsze 
rozwiązanie.

Jeżeli umowa o pracę za-
warta jest na czas nieokreślo-
ny, to można ją rozwiązać na 
trzy sposoby.

1) Za porozumieniem stron - 
ten tryb oznacza, że pracownik 
i pracodawca chcą zakończe-
nia istniejącego pomiędzy nimi 
stosunku pracy oraz ustalają 
termin, w którym do zakończe-
nia stosunku pracy ma dojść.

2) Za wypowiedzeniem - w 
tym trybie pracodawca lub pra-
cownik składa drugiej stronie 
oświadczenie o swej woli za-
kończenia stosunku pracy. Co 
ważne, wypowiedzenie powin-
no być dokonane na piśmie, a 
pracodawca powinien wskazać 
przyczynę wypowiedzenia. Łą-
cząca strony umowa ulegnie 
rozwiązaniu z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia 
określonych w Kodeksie pracy, 
które wynoszą, w zależności 
od stażu pracy, dwa tygodnie, 
miesiąc lub trzy miesiące.

3) Bez wypowiedzenia - roz-
wiązanie umowy o pracę w tym 
trybie następuje bez zachowa-
nia okresów wypowiedzenia, a 
więc ze skutkiem natychmia-

stowym. Oświadczenie 
pracownika lub praco-
dawcy o rozwiązaniu 
umowy, powinno być 
złożone drugiej stronie 
na piśmie. Pracodawca 
musi także zawrzeć w 
oświadczeniu o wy-
powiedzeniu odpo-
wiednie uzasadnienie, 
wskazujące przyczyny 
rozwiązania umowy. 
Możliwości wypowie-
dzenia umowy w tym 
trybie są jednak ogra-
niczone i zostały szcze-
gółowo wymienione w 
Kodeksie pracy. Należą 
do nich między inny-
mi: ciężkie naruszenie 
przez pracownika pod-
stawowych obowiąz-
ków pracowniczych, 
czy zawiniona przez 
pracownika utrata 
uprawnień koniecz-
nych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stano-
wisku. Pracownik może doko-
nać wypowiedzenia umowy 
o pracę bez wypowiedzenia 
na przykład wtedy, gdy praco-
dawca dopuścił się wobec nie-
go ciężkiego naruszenia pod-
stawowych obowiązków.

Oświadczenia pracodawcy 
powinny zawierać pouczenie 

Prawo w pigułce: rozwiązanie umowy o pracę

o przysługującym pracowniko-
wi prawie odwołania do sądu 
pracy.

Umowy o pracę na czas 
określony, na okres próbny 
czy też na zastępstwo - co do 
zasady - ulegają rozwiązaniu z 
upływem czasu, na który zosta-
ły zawarte. Rozwiązanie takich 
umów następuje z mocy pra-

wa, a do ich rozwiąza-
nia nie jest konieczne 
oświadczenie czy to 
pracodawcy, czy też 
pracownika. Istnieje 
jednak możliwość roz-
wiązania takiej umo-
wy jeszcze w czasie 
jej trwania, za wypo-
wiedzeniem. W takim 
wypadku pracodawca, 
co do zasady, nie musi 
jednak podawać przy-
czyn podjętej decyzji.

W przypadku nie-
zgodnego z prawem 
rozwiązania umowy 
o pracę przez praco-
dawcę, pracownikowi 
przysługuje odwoła-
nie do sądu pracy. Pra-
cownik - w zależności 
od trybu, w jakim zo-
stał zwolniony - może 
żądać uznania bezsku-
teczności wypowie-
dzenia, przywrócenia 

do pracy lub odszkodowania. 
Wysokość odszkodowania, 
którego może żądać pracow-
nik, co do zasady stanowi 
kwotę odpowiadającą wyso-
kości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Kładka do zamku Cisy
Stowarzyszenie Partnerstwo 
Wokół Trójgarbu zaprasza 
do złożenia ofert na realiza-
cję zadania „Infrastruktura 
turystyczna - budowa kładki 
do zamku Cisy”. Zapytanie 
ofertowe oraz załączniki znaj-
dują się poniżej na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Sta-
re Bogaczowice https://www.
starebogaczowice.ug.gov.pl/.

(IL)

Kino open air
24 lipca o godz. 21.30 w kinie 
pod chmurką w Starej Kopal-
ni w Wałbrzychu wyświetlo-
ny zostanie �lm „Strażnicy 
Marzeń” - zabawna, magiczna 
historia o legendarnych straż-
nikach. - Wstęp na seans jest 
bezpłatny. W przypadku złej 
pogody projekcja zostanie 
przeniesiona do sali, zmianie 
wtedy ulegnie również godzi-
na pokazu. Śledźcie pro�l WOK 
na Facebooku i bądźcie na bie-
żąco – dodają organizatorzy. Z 
kolei na Górze Parkowej w Mie-
roszowie odbędzie się pokaz 
�lmu „Green book”. Seans pod 
chmurką odbędzie się 25 lipca 
(sobota) o godz. 21.00.

(RED)
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List zarządu, pracowników spółki Sanikom w Lubawce 
skierowany do byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki, 
dra Sławomira Maciejczyka, 
podpisany przez prezesa Sanikom sp. z o.o., Andrzeja Wojdyłę.

Lubawka, 21 lipca 2020 r.

Szanowny Pan
Dr Sławomir Maciejczyk

w wyniku lipcowych decyzji udziałowców nie jest już Pan 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Sanikom, jak również 
jej członkiem. Funkcję tę piastował Pan niezmiennie od ponad 
5 lat. W polskiej gospodarce odpadowej był to okres trudny, 
związany z burzliwymi zmianami i ogólnopolskim wzrostem opłat za 
gospodarowanie odpadów. W tym czasie było nam dane wspólnie 
uczestniczyć w kolejnych rewolucjach śmieciowych, mierzyć się z lawiną 
nowych restrykcyjnych przepisów odpadowych, wprowadzanych 
czasem z dnia na dzień czy zalegającymi w naszych  zakładach hałdami 
odpadów i związanym z tym pożarem. 

Pomimo to dla Sanikomu i udziałowców spółki to dobry okres. 
Rokrocznie udawało się osiągnąć wymagane przez UE poziomy 
odzysku odpadów opakowaniowych oraz ograniczyć, zgodnie 
z wymogami składowanie odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu 
gminy nie zapłaciły kar. Na inwestycję, za Pana kadencji, udało się 
pozyskać ponad 46 mln zł. To bardzo dużo. Dlatego można było, bez 
pieniędzy z gmin, zrekultywować stare składowiska odpadów. Możliwe 
też dzięki temu jest budowanie nowej sortowni oraz przebudowa  
starej. Wszystko po to, aby móc przyjąć, coraz większy strumień 
odpadów selektywnych przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ich 
przetwarzania.

W spółce od lat zwracano uwagę na utrzymanie relatywnie niskich 
kosztów przetwarzania odpadów. Od wielu lat Sanikom, spośród 
kilkunastu podobnych sortowni, był instalacją najtańszą, co w dużej 
mierze jest zasługą Pana Przewodniczącego.

W imieniu Pracowników spółki za to wszystko wyrażamy 
podziękowania. Dziękujemy za poświęcony naszej spółce czas 
oraz dzielenie się z nami przeogromną wiedzą, doświadczeniem 
ekonomicznym i fi nansowym popartym znajomością branży 
odpadowej. Nie sposób tego przecenić w okresie dynamicznego 
rozwoju fi rmy  i prowadzonych milionowych inwestycji. Dziękujemy 
Panu za współpracę, prowadzoną w spokojnej, merytorycznej 
atmosferze, ze zwróceniem uwagi, zarówno na interesy wszystkich 
udziałowców, jak i spółki. Dziękujemy, że Pana głos w dyskusji był 
zawsze głosem rozsądku, z jednej strony  wspierającym zarząd 
w rozwiązywaniu problemów, a z drugiej często ostro recenzującym 
w rozmowach na temat cen za odpady.

Dziękujemy za ciągłe i nieustanne wspieranie głosu pracowników 
wyrażanego podczas posiedzeń Rad Nadzorczych,  dzięki czemu 
w tych trudnych dla branży odpadowej czasach możliwa była rozmowa 
na temat wynagrodzeń.

Szanowny Panie Przewodniczący, Pracownicy i Zarząd Spółki życzą 
Panu wszystkiego najlepszego oraz  wielu sukcesów w dalszej pracy 
zawodowej.

Andrzej Wojdyła

R E K L AMA

Radna Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Ramona Bukow-
ska, wraz z Wałbrzyską Szko-
łą Jogi, zaprasza w każdą 
sobotę sierpnia na bezpłatne 
ćwiczenia jogi. Zajęcia będą 
rozpoczynały się o godz. 9.00.

- Już niebawem będziemy 
mogli oddać się praktyce i relak-
sacji podczas ćwiczeń jogi. Jak 
mówi Baba Hari Das: „Joga jest 
surową dyscypliną, której umysł 
jest niechętny jeśli nie wprost, to 
poprzez różne wybiegi. Bez kon-
sekwentnej praktyki umysł ciągle 
będzie wynajdywał przeszkody: 
nie, dzisiaj nie, ale jutro to już na 
pewno. I to jutro nigdy nie nastą-
pi. Tak więc potrzebujemy kogoś, 
kto by nam mógł przypominać: 
zobacz - jutro to dzisiaj”. Przed 
nami przepiękny czas wspólnie z 
Wałbrzyską Szkołą Jogii w naszej 
uzdrowiskowej gminie. Zapra-
szamy w każdą sobotę sierpnia o 

W Szczawnie-Zdroju trwa 
kilka ważnych dla miesz-
kańców inwestycji: dobiega 
końca budowa krytej pływal-
ni, obok pną się mury nowej 
szkoły, a przy ul. Kolejowej 
powstaje tunel dla pieszych.

Przy ul. Kolejowej prace idą 
zgodnie z planem i widać już 
zarys przyszłego, bezpiecz-
nego przejścia. Nowe przej-
ście jest kontynuacją projektu 
„Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 375 w zakresie budowy 
chodnika w mieście Szczawno 
Zdrój - etap II”. Dzięki niemu w 
ubiegłym roku powstał chod-
nik przy ruchliwej i niebez-
piecznej ulicy Ułanów Nadwi-
ślańskich. Przypominamy, że 
koszt tej inwestycji wynosi po-

nad 500 tys. zł, ale połowę tej 
kwoty stanowi dotacja celowa 
z Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu. Zakończe-
nie prac zostało zaplanowane 
na 30 sierpnia 2020 r.

Mieszkańcy oraz kuracjusze, 
przebywający na turnusach 
w Szczawnie-Zdroju już od 
września tego roku będą mo-
gli korzystać z krytej pływalni 
Del�nek, natomiast szczawień-
scy uczniowie i nauczyciele na 
zakończenie budowy Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego będą 
musieli poczekać dwa lata dłu-
żej - do września 2022 roku. 

- Tak ważna dla miasta i 
wyczekiwana przez wszyst-
kich mieszkańców inwestycja 
rozpoczęła się na początku 

tego roku. Jest to najwięk-
sza w historii uzdrowiska in-
westycja w oświatę, a koszt 
budowy wyniesie 22 mln zł. 
Pozyskane przez gminę dofi-
nansowanie w kwocie 500 tys. 
zł pochodzi z rezerwy celowej 
Budżetu Państwa. Tak potęż-
na finansowo inwestycja jest 
realizowana przez naszą gmi-
nę z myślą o mieszkańcach i 
przyszłych pokoleniach. Kom-
pleks sportowo - oświatowo 
- rekreacyjny w Szczawnie 
- Zdroju to obiekt unikatowy 
w skali regionu i spełniać bę-
dzie najwyższe europejskie 
standardy – podkreśla Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na-Zdroju.

(RED)

Joga w Parku Szwedzkim

godz. 9.00. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny – podkreśla Ramona 
Bukowska.

- Życzę wytrwałości na 
wspólnej ścieżce jogi. Proces 
jogi przebiega w dwóch fa-
zach: pierwszy to „wolność 

od”, a drugi to „wolność do”- 
dodaje Helena Lehner z Wał-
brzyskiej Szkoła Jogi, która jest 
dyplomowaną nauczycielką 
jogi leczniczej, a praktykę jogi 
rozpoczęła w 1999 r.

(RED)

Szczawno buduje
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Spotkanie z przyrodą 
i kinem
- Gminne Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalne w Starych Boga-
czowicach zaprasza w najbliż-
szy czwartek (23.07) o godz. 
10.00 na kolejne "Spotkanie z 
przyrodą" z Krzysztofem Żar-
kowskim. Tym razem będzie 
to wycieczka krajoznawcza dla 
najmłodszych. Po wycieczce 
odbędzie się grill z kiełbaskami 
oraz quiz z nagrodami. Po ak-
tywnym poranku zapraszamy 
wieczorem o godz. 21.30 na 
kino plenerowe i pokaz rodzin-
nego �lmu "Cudowny Chło-
pak" – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

Rekreacja w Jabłowie
Można już korzystać z siłowni 
zewnętrznej i terenu rekreacyj-
nego w Jabłowie. - Obiekt jest 
ogólnodostępny i zapraszamy 
do korzystania z niego przez 
wszystkich mieszkańców Ja-
błowa, Gminy Stare Bogaczo-
wice oraz gości i turystów. Ży-
czymy dożo zdrowia w związku 
z wykorzystaniem urządzeń 

siłowni. Jednocześnie nad-
mieniamy, że ze względu na 
panującą pandemię koronawi-
rusa, nie odbyło się planowane 
wcześniej uroczyste otwarcie 
siłowni. Po ustąpieniu pande-
mii, festyn powiązany z uroczy-
stym otwarciem zostanie przez 
gminę zorganizowany – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy Sta-
re Bogaczowice.

Biwak survivalowy
W ubiegły weekend w Gminie 
Stare Bogaczowice odbył się 
pierwszy biwak survivalowy 
pod przewodnictwem pisarza 
oraz podróżnika Krzysztofa 
Petka. W trakcie dwudniowych 
zajęć uczestnicy nauczyli się 
wielu nowych umiejętności 
jak: rozbijanie obozu, specjal-
ne węzły, wieszanie hamaków, 
orientacja w terenie czy rozpa-
lanie ogniska. W nocy na dzie-
ci czekały gry terenowe oraz 
poszukiwania skarbu. Oprócz 
tego ten czas wypełniony był 
integracją, opowieściami i od-
poczynku od elektroniki oraz 
codziennego stresu.

(IL)

Raport z Gminy 
Stare Bogaczowice

Miasto Świebodzice, w 
związku ze zmniejszaniem 
obostrzeń związanych z CO-
VID -19, przygotowało dla 
mieszkańców różnorodną 
ofertę wakacyjnych atrak-
cji.

27 lipca pojawi się nowa, 
nietypowa atrakcja łącząca 

naukę z zabawą - kino sfe-
ryczne. W czasie każdego z 6 
trójwymiarowych seansów, 
widzowie poznawać będą ta-
jemnice życia i świata. Każdy 
z filmów dobrany jest do wy-
branej grupy wiekowej, aby 
ułatwić odbiór. Ilość miejsc 
jest ograniczona, dlatego or-

Wakacje pełne wrażeń ganizatorzy zapraszają do za-
pisów pod nr tel. 74 6669571. 
Repertuar kina sferycznego: 
Kosmiczna Przygoda Coco-
mong’a (od 2 lat) - godz. 15:00; 
Kaluokahina – zaczarowana 
rafa (od 4 lat) - godz. 16:00; 
Przyjaciele – w organizmie 
człowieka (od 5 lat) - godz. 
17:00; Tajemnice grawitacji 
– śladami Alberta Einsteina 
(od 10 lat) - godz. 18:00; Na 
skrzydłach marzeń (od 10 lat) 

- godz. 19:00; Narodziny życia 
(od 13 lat) - godz. 20:00.

1 sierpnia miasto przygo-
towało gratkę dla miłośników 
motoryzacji, a w szczególności 
dawnych aut. VIII Wałbrzyski 
Międzynarodowy Rajd Pojaz-
dów Zabytkowych „Śladami 
Księżnej Daisy” ruszy ulicami 
Świebodzic o godzinie 8:30. 
Organizowany wspólnie przez 
Miasto Świebodzice oraz Sto-
warzyszenie Moto-Weteran 

Wałbrzych przejazd zakończy 
się o godz.: 10:00. W trakcie 
parady przewidziano konkurs 
dla pań.

Wszyscy zwolennicy smacz-
nej i ciekawej kuchni z najdal-
szych zakątków świata, powin-

ni już dzisiaj zarezerwować 
sobie wolny termin w weekend 
22-23 sierpnia. Właśnie wtedy 
Świebodzice odwiedzą furgo-
netki z przysmakami w ramach 
Food Truck Port.

(RED)

- Zapraszamy do Gminy 
Walim – Krainy Sowiogór-
skich Tajemnic. W naszej 
małej Ojczyźnie znajdziesz 
piękno matki natury, tu bę-
dziesz stąpać po średnio-
wiecznych zakątkach zamku 
Grodno, tu wejdziesz w głąb 
Ziemi, aby prześledzić nie-
rozpoznane poniemieckie 
Sztolnie Walimskie, tu pew-
no odpoczniesz – podkreśla 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

- Mamy też nowe wspania-
łe atrakcje: Centrum Bioedu-
kacji Multimedialnej w zamku 
Grodno, najdłuższą w Polsce, 
wiszącą kładkę o konstruk-
cji wstęgowej oraz Centrum 
Obsługi Ruchu Turystyczne-
go ze słodkowodnym akwa-
rium w środku. Gmina Walim 
ma wiele do zaoferowania. 
Nasza mała ojczyzna leży w 
przepięknych Górach Sowich, 

uważanych za najstarsze góry 
w Polsce, a nawet w Europie. 
Ich wiek ocenia się na 2,5 mi-
liarda lat. Góry Sowie rozcią-
gają się na przestrzeni 26 kilo-
metrów od Gór Wałbrzyskich 
– na północnym-zachodzie, 
po Srebrną Górę i Góry Bardz-
kie na południowym-wscho-
dzie. To dzięki przyrodniczym 
walorom regionu, w 1991 roku 
powstał Park Krajobrazowy 
Gór Sowich. A my serdecznie 
zapraszamy do spaceru po na-
szych pięknych górach, przez 
które prowadzą malownicze 
szlaki turystyczne. Informacje 
o wszystkich szlakach wraz z 
mapami  można znaleźć na 
stronie: http://pttk-strzelin.pl/
szlaki/ lub w serwisie https://
mapa-turystyczna.pl/, gdzie 
na bieżąco  uaktualniane są 
przebiegi szlaków – dodaje 
Adam Hausman.

(AM)

Spacerem przez gminę 
Walim
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W czwartek, 23 lipca 2020 r. o godz. 
18.00 rusza w Sokołowsku 10. jubile-
uszowa edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuk Efemerycznych Kon-
teksty. Potrwa do 26 lipca 2020 r.

-  Festiwal w tym roku przybierze 
wyjątkową formę - odbywać się będzie 
głównie w sieci. Wybrane i możliwe pra-
ce zostaną zrealizowane przez artystki 
i artystów na miejscu w Sokołowsku. 
Będzie je można oglądać poprzez stre-
aming na stronie. Artyści tegorocznej 
edycji to m.in. Bożenna Biskupska, Józef 
Robakowski, Alastair MacLennan, Adina 
Bar-On, Karolina Breguła, Izabela Gu-
stowska, a także Open Group (Yuriy Bi-
ley, Pavlo Kovach, Anton Varga) i Michał 
Szota. Pandemia nie pozwoliła na do-
tychczasową formułę festiwalu, jednak 
nie wpłynęła na obniżenie jego jakości. 
Paradoksalnie, poprzez dodatkową for-
mę przekazu – platformę online – nasz 
festiwal został wzbogacony o wiele 
niezwykłych, nowatorskich wydarzeń – 
mówi Zuzanna Fogtt, dyrektor festiwalu 
Konteksty.

Program festiwalu został podzielony 
na dwie sekcje kuratorskie. W każdej z 
nich znajdą się performance, działania 

dokamerowe, wystawy, spotkania, �lmy i 
instalacje. Będą to unikalne wydarzenia, w 
których będzie można uczestniczyć tylko 
w czasie festiwalu. Trzecim �larem tego-
rocznego projektu będzie indywidualna 
wystawa Bożenny Biskupskiej „Od materii 
do materii”, którą będzie można zwiedzać 
w Sokołowsku do 30 września 2020 oraz 
na www.konteksty.live. Dorobek arty-
styczny Biskupskiej odzwierciedla drogę 
jej formalnych poszukiwań, od sztuki 
�guratywnej, abstrakcję po stworzenie 
indywidualnego języka artystycznej wy-
powiedzi w wytyczaniu obrazu.

Szczegółowy program festiwalu do-
stępny jest na stronie www.konteksty.
live, a wszystkie wydarzenie będą do-
stępne na platformie online: http://kon-
teksty.live oraz na Facebooku: facebook.
com/konteksty.sokolowsko. Udział w 
festiwalu jest bezpłatny. Organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Efemerycznych Konteksty jest Fundacja 
Sztuki Współczesnej In Situ. Partnerzy 
Festiwalu: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Narodowe Cen-
trum Kultury, Austriackie Forum Kultury, 
Czeski Instytut Kultury w Warszawie.

(RED)

Konteksty w Sokołowsku
- Strategicznym priorytetem Gmi-
ny Mieroszów jest tworzenie wa-
runków wpływających na zatrzy-
manie odpływu młodych ludzi oraz 
zachęcanie ich do zamieszkania w 
Mieroszowie. Wykonaliśmy pierwszy 
krok - została podpisana umowa na 
budowę budynku mieszkalnego przy 
skrzyżowaniu ul. Przelotnej i placu 
Niepodległości. Umowa zawarta jest 
pomiędzy TBS Kamienna Góra, repre-
zentowanym przez prezesa zarządu 
Władysława Niemasa i wykonawcą 
robót - �rmą budowlaną Sirbud - 
Minari SA, reprezentowaną przez 
prezesa zarządu Daniela Sipa. Nowy 
budynek będzie składał się z 10 lokali 
mieszkalnych, 1 lokalu usługowego 
na parterze oraz 2 stanowisk gara-
żowych. W dniu podpisania umowy 
na budowę obiektu, wykonawcy 
został przekazany plac budowy. Bu-
dowa nowego budynku mieszkalno 
– usługowego potrwa dwa lata. W 
związku z realizacją inwestycji mogą 
wystąpić czasowe trudności dlatego 
proszę o ostrożność i wyrozumiałość 
– mówi burmistrz Mieroszowa An-
drzej Lipiński.

(RED)

Zbudują mieszkania

Otwarcie ogrodu „Słoneczna polana” w Mieroszowie zbiegło się z oficjalnym 
zakończenim projektu, który był realizowany przez Fundację Spektra w 
partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie, w ramach konkursu 
grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. - Celem projektu 
było zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie, 
który będzie służył dzieciom ze szkół i przedszkola oraz pozostałym mieszkańcom 
Gminy Mieroszów. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie 
nowej przestrzeni do zabaw, w szczególności Stanisławowi Skrzyniarzowi i 
Pawłowi Skrzyniarzowi z Przedsiębiorstwa „STA-POL”, Michałowi Kiełbasie, 
Lesławowi Cieślakowi oraz pracownikom ośrodka pomocy społecznej i świetlicy 
środowiskowej. Zachęcamy rodziny do odwiedzania ogrodu i życzymy dobrej 
zabawy – wejście od strony ul. Podgórze – mówi Anna Chmielnicka z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

(AC)

Słoneczna polana
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o powierzchni 200 metrów kwadratowych z dwo-
ma odrębnymi mieszkaniami. W bryle budynku jest 
garaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na 
dwa duże samochody. Dom ma strych o powierzch-
ni 200 metrów kwadratowych, który można zaadop-
tować na pokoje. Dach domu jest po remoncie, po-
kryty dachówką Brass, kominy są nowe. W budynku 
okna zostały wymienione na plastikowe ze szpro-
sami, a na podłogach są płytki ceramiczne i panele. 
W salonie jest piękny kominek z rozprowadzeniem 
ciepła (nawiew) na pozostałe pomieszczenia.
W skład nieruchomości wchodzi ogrodzona dział-
ka o powierzchni 880 metrów kwadratowych, która 
jest zagospodarowana pięknym ogrodem; podwór-
ko jest wyłożone granitową kostką, w której zamon-
towano oświetlenie.

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach

Cena: 420 tys. zł. • Tel. 600 496 707

Dom z dużym potencjałem, np. dla dwóch rodzin, położony w 
spokojnej enklawie. Można go przeznaczyć na mały pensjonat 
– jest zlokalizowany w pobliżu Książańskiego Parku Krajobra-
zowego. W pobliżu są: przystanki autobusowe, sklepy, szkoła, 
szpital.

R E K L AMA

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?

CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ

Punkt Informacyjno - Kontaktowy (PIK)
tel. 71 321 21 24, email: dolnoslaski@aa.org.pl, www.aa.org.pl

Skontaktuj się z nami: 801 033 242

ZAPRASZAMY NA MITINGI AA
• każdy wtorek - godz. 18.00 - grupa AA

„Na Palestynie” - ul. Św. Józefa 1, Wałbrzych (Sobięcin)
• każda sobota - godz. 17.00 - grupa AA 

„Mimo Wszystko” - adres jw.
• każda niedziela - miting on-line NA SKYPE 

- nazwa: „MEETING NA PALESTYNIE, 
link: https://join.skype.com/iM5cY8EbOP7m

R E K L AMA

Gdzieś w połowie marca 
2018 roku, grubo przed połu-
dniem, odezwał się dzwonek 
mojego telefonu komórko-
wego i kiedy spojrzałem na 
wyświetlacz spostrzegałem, 
że dzwoni do mnie ktoś, kogo 
nie mam na liście znajomych, 
i że jest to numer abonencki 
jakiegoś telefonu stacjonarne-
go. Po odebraniu połączenia 
usłyszałem głos nieznanego mi 
mężczyzny, który się upewnił, 
czy faktycznie jestem tym kimś, 
z kim chciał rozmawiać, a kiedy 
potwierdziłem usłyszałem:

- Nazywam się Wojciech 
Pyłka (wyraził zgodę na posłu-
giwanie się jego imieniem i na-
zwiskiem oraz innymi danymi, 
na podstawie których można 
go zidenty�kować – dop. red.) i 
dzwonię z Aresztu Śledczego w 
Świdnicy, gdzie przebywam od 
ponad 10 lat, skazany za zabój-
stwo, którego się nie dopuści-
łem i chciałbym pana…

- Zaraz, chwila – przerwa-
łem, spodziewając się dłuższe-
go monologu - po pierwsze 
chciałbym się dowiedzieć, od 
kogo ma pan mój prywatny 
numer telefonu, bo nie sądzę 
abyśmy się wcześniej kiedykol-
wiek spotkali.

- Proszę pana, powiem panu 
tak: numer dostałem od jed-

W sidłach prawa (1)
Janusz
Bartkiewicz

nego ze skazanych, któremu 
obiecałem, że nigdy go nie 
ujawnię. On mi powiedział, że 
jeżeli już nigdzie pomocy nie 
będę mógł znaleźć, to mam 
dzwonić do pana, ponieważ 
w beznadziejnej sytuacji sku-
tecznie pomógł pan już kilku 
osobom.

Nie powiem. Słowa te mile 
połaskotały moją próżność, 
ale jednak w żadnym stopniu 
nie zaspokoiły ciekawości. Po-
nowiłem więc próbę ustalenia 
tego informatora, ale mój roz-
mówca powtórzył, że obiecał 
temu komuś, iż jego nazwiska 
nie ujawni i chociaż zdaje sobie 
sprawę, że mogę się do niego 
z miejsca zniechęcić, to jednak 
prosi mnie, abym poświęcił mu 
chwilę. Ponieważ nie przycho-
dziły mi do głowy żadne zna-
jome nazwiska osób mogących 
aktualnie przebywać w tym 
areszcie, dałem sobie spokój w 
dociskaniu mojego dziwnego 
rozmówcy, bo przyznam szcze-
rze, że mnie trochę zaintrygo-
wał. Z drugiej strony zapaliło 
mi się w głowie ostrzegawcze 
czerwone światełko, że kolejny 
już raz wpakuję się w sytuację 
powodującą, iż wiele mojego 
czasu zabiorą mi cudze sprawy 
i to dotyczące kogoś, kogo w 
ogóle nie znam, kto nawet nie 
jest znajomym jakiegoś moje-
go znajomego. Moja nadmier-
na niekiedy empatia i altruizm, 
przeradzająca się momentami 
w syndrom Atlasa (określenie 
postawy, przez którą dotknięta 
nią osoba ponad własne sprawy 

stawia potrzeby innych), często 
pakowała mnie nie tyle w kło-
poty, ile pozbawiała możliwo-
ści realizowania postawionych 
sobie celów, dotyczących mo-
ich osobistych planów. Czułem 
więc, że jak się znów dam wplą-
tać w cudze problemy, to siłą 
rzeczy na bok odejdzie dokoń-
czenie tekstu książki, poświęco-
nej głośnej przed laty zbrodni 
na szczycie góry Narożnik w 
Parku Narodowym Góry Stoło-
we, którą w latach 1997 – 2003 
starałem się wraz z kolegami z 
grupy operacyjnej „Narożnik” 
rozwiązać, czego zresztą nie tyl-
ko nam nie udało się dokonać. 
(Od jesieni 2019 roku sprawę tę 
przejęła do prowadzenia Proku-
ratura Krajowa Oddział Zamiej-
scowy w Krakowie, czyli tzw. 
Krakowskie Archiwum X. Stało 
się tak po prawie 10-letnich 
bezskutecznych usiłowaniach 
wykrycia sprawców przez tzw. 
Archiwum X we Wrocławiu).

I nie myliłem się, bo przez 
następnych kilkanaście miesię-
cy zajmowałem się tylko spra-
wą, którą w marcu 2018 roku 
przedstawił mi Wojciech Pyłka.

- W porządku panie Woj-
ciechu, proszę mi, ale krótko, 
opowiedzieć o tym swoim pro-
blemie, ale najpierw chciałbym 
pana zapytać, czy pan wie kim 
jestem, a właściwie byłem?

- Wiem, pan pracował w 
policji na Mazowieckiej, w kry-
minalnym. Jest pan tu u nas 
dosyć popularny i…

- Ok, nie w tym rzecz gdzie 
i dlaczego jestem popularny, 

tylko chciałbym panu uświa-
domić, że kiedy zajmowałem 
się takimi sprawami, to chy-
ba z kilka setek ludzi bijąc się 
w piersi, zapewniało mnie o 
swojej niewinności i w zdecy-
dowanej większości musiałem 
im później skutecznie udowad-
niać, że jednak raczyli mnie 
okłamywać. Tak więc musi pan 
zdawać sobie sprawę, że takie 
zapewnienia nie robią na mnie 
żadnego wrażenia.

- Wiem, ale proszę mnie 
wysłuchać. Moja sprawa była 
opisywana w kilku gazetach, 
w tym w tygodniku „Nie”, więc 
może pan to wszystko przeczy-
tać. Były też dwa reportaże w 
telewizji.

- I co, bez skutku? – zapy-
tałem zdziwiony, że ktoś ocze-
kuje ode mnie pomocy, kiedy 
wcześniejsze interwencje me-
dialne takich potęg, jak ogól-
nopolska prasa i telewizja nie 
pomogły.

- No nie pomogła, ale ja 
panu, jeżeli się pan zgodzi, do-
starczę kopie całości moich akt, 
to się sam pan przekona, że je-
stem o�arą tego systemu, a w 
zasadzie o�arą jednej proku-
ratorki i paru wałbrzyskich po-
licjantów, którzy strasznie pra-
gnęli odnieść sukces. I odnieśli, 
wsadzając na 25 lat niewinne-
go człowieka. Pewnie jeszcze 
wielkie premie za to dostali.

- Proszę pana, ale jak pan so-
bie wyobraża tą moją pomoc, 
kiedy ja nie dysponuję żadnym 
biurem, nie zatrudniam niko-
go do pomocy, ani też nie ma 

żadnej siły sprawczej – mówiąc 
to, celowo nie informowałem 
swego rozmówcy, że jednak 
pewną bronią dysponuję, a jest 
nią legitymacja prasowa repor-
tera Tygodnika DB 2010, która 
jednak jakieś sprawcze możli-
wości mi daje.

- Proszę pana, mi chodzi w 
zasadzie o to, aby napisał pan 
dla mnie wniosek do prezy-
denta o ułaskawienie…

- No cóż – przerwałem mu, 
nie czekając aż dokończy – 
mogę napisać, bo nie sprawi mi 
to żadnych trudności, ale mam 
do pana pytanie: czy zdaje pan 
sobie sprawę, że aby liczyć na 
prezydencką łaskę, należy się w 
zasadzie przyznać do zbrodni i 
wyrazić skruchę. Bez tego ani 
rusz, bo…

Tym razem to on przerwał 
mi prawie w pół słowa.

- Jeżeli tak, to ja rezygnu-
ję. Nigdy się nie przyznam do 
czegoś, czego nie zrobiłem, a 
zwłaszcza do zamordowania 
mojego serdecznego kolegi, 
jakim był świętej pamięci Ja-
nusz. Wolę tu dalej gnić, a się 
nie przyznam.

Słowa te przypomniały mi 
od razu historię Radka i Patry-
ka - oskarżonych i skazanych 
za zabójstwo w 2000 roku wał-
brzyskiego antykwariusza, któ-
rzy woleli przez lata siedzieć 
za kratami, niż przyznać się do 
zbrodni i wyjść na warunko-
we przedterminowe zwolnie-
nia. We wspomnianej sprawie 
zabójstwa antykwariusza, w 
czasie kiedy byłem już na eme-

ryturze, udało mi się w aktach 
sprawy znaleźć tak istotne błę-
dy procesowe, że w rezultacie 
skończyło się to wznowieniem 
prawomocnie zakończonego 
postępowania i zmianą wyro-
ku. Zdecydowałem się pomóc 
skazanym, ponieważ w koń-
cówce ich procesu w Sądzie 
Okręgowym w Świdnicy, spra-
wa ta została mi przydzielona, 
abym znalazł trzeciego spraw-
cę tego zabójstwa, o którym 
ani wałbrzyscy policjanci, ani 
prokuratura nie mieli zielone-
go pojęcia. Prowadząc ją, udało 
się w materiale „dowodowym” 
znaleźć tyle dziur, kłamliwych 
zeznań i policyjnych manipu-
lacji, że Radkowi i Patrykowi 
uwierzyłem bez zastrzeżeń.

Rozmawiając z Wojciechem 
Pyłka, miałem w pamięci tamtą 
sprawę i dlatego też decyzja 
moja była krótka.

- Panie Wojtku, niech pan 
przysyła mi te akta. Zobaczy-
my, co da się zrobić.

I ta opowieść będzie wła-
śnie o tym, co w tych aktach 
znalazłem i dlaczego jestem 
przekonany o całkowitej nie-
winności tego człowieka. C.d.n.

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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Delfinek zaprasza
• W lipcu można korzystać nie 
tylko z basenu otwartego przy 
ul. Dolnej 2 w Głuszycy, ale 
także z krytej pływalni Del�nek 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Głuszycy. Do 31.07.2020 r. 
Del�nek w poniedziałki i wtorki 
będzie nieczynny, a w pozosta-
łe dni będzie czynny od godzi-
ny 12.00 do 20.00.

Konsultacje społeczne
• Burmistrz Głuszycy informuje 
o rozpoczęciu konsultacji spo-
łecznych dotyczących projek-
tu dokumentu „Kompleksowa 
koncepcja organizacji usług 
transportowych door-to-door”. 
Jest on obowiązkowym załącz-
nikiem do wniosku o przyzna-
nie grantu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realiza-
cję projektu „Usługi indywidu-
alnego transportu door-to-do-
or oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych” 
w ramach Osi Priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO WER) 
2014-2020. Więcej o konsulta-
cjach na stronie gluszyca.pl.

Kino pod chmurką
• 1 sierpnia o godz. 21.00 na 
placu przy Centrum Przesiad-
kowym w Głuszycy zostanie 
wyświetlony przygodowy �lm 
fantasy „Bardzo fajny gigant” 
(2016, reżyseria Steven Spiel-
berg). Do letniego kina plene-
rowego zapraszają Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód, Cen-
trum Kultury-Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Głuszycy oraz 
partner wydarzenia: Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury.

(RED)

Raport z Gminy Głuszyca

Pawilon Zdrojowy oraz 
Centrum Kultury w Jedlinie 
– Zdroju zostaną zmoder-
nizowane i przystosowane 
do pełnienia funkcji rekre-
acyjnych i kulturalnych. Na 
ten cel Gmina Jedlina-Zdrój 
pozyskała pieniądze ze Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-

rytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

Centrum Kultury w Je-
dlinie-Zdroju, na podstawie 
umowy podpisanej 2.07. 2020 
r. z Instytucją Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, re-
alizuje projekt „Rozszerzenie 
oferty kulturalnej i unowo-

cześnienie biblioteki w celu 
poprawy standardów jakości 
świadczonych usług w Cen-
trum Kultury”.

- Celem projektu jest po-
prawa standardów jakości 
świadczonych usług przez 
rozszerzenie oferty kultural-
nej i unowocześnienie bi-

blioteki oraz wprowadzenie 
rozwiązań energooszczęd-
nych i sprzyjających ochronie 
środowiska. Projekt zakłada 
modernizację dwóch po-
mieszczeń w centrum kultury, 
które przeznaczone zostaną 
do prowadzenia zajęć rucho-
wych i filmowo-teatralnych 

Biblioteka w pawilonie oraz adaptację Pawilonu 
Zdrojowego na nowoczesną 
bibliotekę. Realizacja projek-
tu przyczyni się również do 
zmniejszenia kosztów ener-
gii dzięki montażowi paneli 
fotowoltaicznych i wymianie 
oświetlenia. Całkowita war-
tość projektu wynosi 594 
917,69 zł, a dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich to 
kwota 505 680,04 zł, co sta-
nowi 85 procent wydatków 

kwalifikowalnych. Projekt jest 
realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020, Osi 
priorytetowej 4 „Środowisko 
i zasoby”, Działania 4.3 „Dzie-
dzictwo kulturowe”, Pod-
działania 4.3.4 „Dziedzictwo 
kulturowe – ZIT AW” – mówi 
Romuald Wysocki, zastępca 
burmistrza Jedliny-Zdroju.

(LS)

W Parku Południowym w 
Jedlinie – Zdroju trwa budo-
wa kolejnej atrakcji dla ro-
werzystów.

- Single track, czyli jed-
nokierunkowa ścieżka leśna 
przeznaczona jest dla amato-
rów mocnych wrażeń rowero-
wych. Trasa o długości 3,5 km 
będzie biegła nad Promenadą 
Słoneczną w kierunku Parku 
Aktywności „Czarodziejska 
Góra”. Będzie zawierała ele-
menty do ćwiczeń techniki 

jazdy w formie dwóch pętli o 
szerokości od 1 do 1,2 metrów. 
Na zakrętach szerokość może 
dochodzić do 2 m. Planujemy 
pozostawienie naturalnych 
przeszkód, takich jak muldy, 
korzenie, czy kamienie. Zakoń-
czenie inwestycji planowane 
jest we wrześniu 2020 r., czyli 
pierwsi rowerzyści wjadą na je-
dlińskiego single tracka tuż po 
wakacjach – mówi Leszek Or-
pel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)

Nowa atrakcja 
dla rowerzystów
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
+ SYLWESTER I 11 DNI
1300 ZŁ/OS Z WYŻYWIENIEM

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
5 dni I 4 noce I 1 os. 599 zł zamiast 799 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 699 zł zamiast 899 zł
Wyżywienie HB, wigilia świąteczna

SYLWESTER
4 dni I 3 noce I 1 os. 649 zł zamiast 999 zł
5 dni I 4 noce I 1 os. 769 zł zamiast 1100 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 809 zł zamiast 1200 zł
7 dni I 6 nocy I 1 os. 899 zł zamiast 1300 zł
Wyżywienie, zabawa sylwestrowa

           LATO 2020
Wyżywienie - śniadanie
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 189 zł zamiast 350 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 669 zł zamiast 986 zł

Wyżywienie – śniadanie + obiadokolacja
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 219 zł zamiast 450 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 739 zł zamiast 1249 zł

OPCJA Z WYCIECZKĄ DO PRAGI 
LUB SKALNEGO MIASTA LUB DVUR KRALOVE
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 299 zł zamiast 550 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 799 zł zamiast 1349 zł

W pierwszej scenie �lmu Ur-
szuli Antoniak „Nic osobistego” 
widzimy dziewczynę, która ob-
serwuje z góry, z okna (jeszcze 
swojego) pustego mieszkania, 
tłum ludzi grzebiących w jej 
rzeczach wystawionych na uli-
cę. Krzesła, poduszki, pluszowe 
maskotki, obrazki, lampy, oku-
lary rośliny... Należące niegdyś 
do dziewczyny, przechodzą do 
rąk obcych ludzi, stając się ich 
własnością i lądując w nowych 
życiowych kontekstach. W ten 
sposób bohaterka pozbywa się 
niejako części siebie, swojej toż-
samości, która od tej pierwszej 
sceny zaczyna się rozmywać. 
Ale o to chodzi, by rozpłynąć się, 
zniknąć. Nie znamy jej historii, 
biogra�i, nic o niej nie wiemy, 
nie znamy nawet jej imienia. 
Możemy dowiedzieć się czegoś 
o bohaterce jedynie poprzez 
pospieszny rzut oka na rzeczy, 
które niegdyś do niej należały. 
Antoniak przyznaje: „Pomyśla-
łam, że jeśli rzeczy są naszym 
przedłużeniem, to również moż-
na powiedzieć, że my jesteśmy 
przedłużeniem rzeczy”.

Trudno nam sobie dziś wy-
obrazić ludzi pozbawionych rze-
czy. Jeśli już, to tylko ludzi bez-
domnych, którym los je odebrał, 
nie z ich własnej woli. Bezdomny 
pozbawiony rzeczy staje się w 
oczach współczesnych miesz-
kańców miast „nikim”. Rzeczy 
są częścią nas, naszej tożsamo-
ści, wyrazem stylu życia, pozycji 
społecznej, osobowości. Bez 

Okiem psychologa: świat rzeczy
Marek 
Gawroń

nich czujemy się nadzy, pozba-
wieni wyrazistości. Nikt w końcu 
nie wychodzi na ulicę nieubrany. 
Plaże nudystów przypominają 
anonimowy tłum podobnych 
do siebie jednostek. Nikt tam się 
niczym nie może wyróżnić. A my 
chcemy się wyróżniać, chcemy 
być inni niż wszyscy. Pragniemy 
być zauważeni. Rzeczy nam w 
tym pomagają. To poprzez nie 
postrzegają nas inni. Najpierw 
widzą nasze ubrania, modne ga-
dżety, samochody, domy i wpi-
sują w nie konkretnego człowie-
ka, który dopiero wówczas staje 
się „kimś”, kimś do kogo nam 
bliżej lub dalej, kogo pragniemy 
poznać lub od niego uciec.

Rzeczy zaspokajają wiele na-
szych potrzeb. Wyręczają nas na 
przykład z zadań i obowiązków, 
które bez nich byłyby uciążliwe 
i zabierały mnóstwo cennego 
czasu, a przy tym dają nam coś 
więcej. Samochody skracają dy-
stans, zmywarki chronią nasze 
dłonie, odkurzacze nasze kręgo-
słupy i stawy kolanowe. Dzięki 
przedmiotom życie ludzi nie tyl-
ko staje się łatwiejsze i wygod-
niejsze, ale także bogatsze. Te-
lewizory, komputery, smartfony 
zapewniają nam błyskawiczny i 
ciągły kontakt z innymi ludźmi 
i światem, stanowiąc przy tym 
podstawowe źródło wiedzy. Lu-
dzie pozbawieni tych urządzeń 
tracą poczucie rzeczywistości, 
stają się bezradni i niespokojni.

Nasze domy i mieszkania 
pełne są przedmiotów, z któ-
rych część (telewizory, pralki, 
zmywarki, stoły, kanapy, krzesła 
itd.) wydaje się niezbędna do ży-
cia, inne zaś stanowią pamiątki i 
ozdoby. Wiele z nich wydaje się 
przypadkowa. Zostały kupione 
lub podarowane przez innych 
i zapełniają przestrzenie tylko 

po to, by przykuwać uwagę. 
Być może też z powodu swojej 
nachalności tworzą kontekst 
naszej codzienności, zdejmują 
ciężar obecności (własnej i in-
nych), redukują niepokoje i lęki. 
Kiedy na jakiś czas znajdziesz się 
w zupełnie pustym pokoju, twój 
umysł zaczyna błądzić, skupiając 
się na sobie i często pogarsza-
jąc nastrój. Wyniki wielu badań 
pokazują, że dryfujący umysł to 
nieszczęśliwy umysł. Nic więc 
dziwnego, że bezpośrednia 
obecność przedmiotów łagodzi 
niepokoje.

Rzeczy mogą być także źró-
dłem doznań estetycznych, 
doświadczeń piękna, porusza-
jących nas do głębi, nadających 
sens naszej egzystencji. Działa 
sztuki, architektura, obiekty 
designu to przedmioty będące 
wytworem i wyrazem ludzkiej 
kreatywności, zmieniające kra-
jobraz i kontekst naszego życia, 
ustanawiające symboliczny wy-
miar egzystencji, bez którego 
czujemy się puści i zagubieni. 
To, co prawdziwie ludzkie jest 
symboliczne, należy do wspól-
noty, stanowi kod kulturowy 
umożliwiający porozumienie, 
wspólne przezywanie emocji, a 
zatem także budujące i pogłę-
biające relacje.

Ludzie wydaja się mieć na-
turalną, ewolucyjnie ukształto-
waną potrzebę gromadzenia 
przedmiotów, robienia zapa-
sów. Kiedyś ta skłonność mo-
gła uratować im życie, dziś jej 
wpływ ujawnia się w potrzebie 
bezpieczeństwa i statusu (może 
jest tak, że w istocie status jest 
narzędziem podnoszącym bez-
pieczeństwo - jesteś szanowa-
ny, podziwiany, masz większy 
wpływ, wiec czujesz się bez-
pieczniej). Ujawnia się też silniej 

w sytuacjach dużej niepewności, 
np. zagrażająca życiu pandemia 
powoduje, że robimy zapasy. Lu-
dzie mają zróżnicowaną potrze-
bę gromadzenia: jedni obsesyj-
ną (tzw. zbieractwo), inni rzadko 
pozbywają się gromadzonych 
przez lata przedmiotów, jeszcze 
inni z kolei nie przywiązują do 
nich wielkiej wagi. Można po-
dejrzewać (nie znam badań na 
ten temat), że częściej rzeczy 
gromadzą ludzie, którzy mają 
dużą potrzebę bezpieczeństwa 
albo tacy, dla których posiadane 
dobra są wyrazem ich pozycji 
społecznej.

Skoro przedmioty przycią-
gają naszą uwagę porządkując 
nasz świat, to odwracają ją od 
natury, która była kiedyś jedy-
nym kontekstem, w którym roz-
grywało się nasze życie. Trudno 
powiedzieć, czy ludzie pierwotni 
kontemplowali krajobraz tak, jak 
my to dziś robimy, niemniej jed-
nak to twory natury - roślinność, 
góry, doliny, rzeki i morza stano-
wiły źródło ważnych informacji 
i skutecznie przyciągały uwagę. 
Świat plejstocenu był dla ów-
czesnych ludzi światem natury, 
zrozumiałym, nagim, pozbawio-
nym sztucznych obiektów. Dziś 
to raczej świat rzeczy, w którym 
natura coraz rzadziej znajduje 
swoje właściwe miejsce, zwłasz-
cza w dużych miastach (a te za-
mieszkuje większość populacji). 
Ale w przeciwieństwie do natu-
ry, rzeczy mogą być przytłacza-
jące, bywają nieznośnie nachal-
ne, męczące, wprowadzające 
zamęt. Dlatego być może wielu 
ludzi pozbywa się rzeczy, ucieka 
od rzeczy w świat natury, by tam 
znaleźć ukojenie i nowy sens ży-
cia, w którym przedmioty prze-
stają mieć aż takie znaczenie. 
Chwilowa utrata poczucia tożsa-

mości, która może towarzyszyć 
nagłemu pozbyciu się rzeczy, 
przeistacza się powoli w spokój, 
uczucie ulgi i wolności. Na tych 
doświadczeniach budowana jest 
nowa tożsamość. To, że mimo 
wszystko tak wielu ludzi zmie-
nia swoje życie świadczy o tym, 
że ten proces jest realny i moż-
liwy. De�niuje człowieka inaczej, 
w innym kontekście świata bez 
rzeczy, czy też świata bez ich 
nadmiaru. - Nie chcę mieć bala-
stu – mówi  w wywiadzie Urszula 
Antoniak. – Wyrzucam wszystko, 
co nie jest mi potrzebne, buty, 
ciuchy, których już nie noszę od-
daję znajomym. Mam tak mało 
rzeczy, że mogę spakować się w 
15 minut. Zabrać komputer i za-
mknąć za sobą drzwi. Nie mam 
gadżetów, zdjęć, obrazków.

Postrzegamy bohaterkę �lmu 
U. Antoniak, samotną dziewczynę, 
nie przez pryzmat tego, co posia-
da, także jej biogra�i, ale wyłącz-
nie przez pryzmat natury, w którą 
się wtapia i w której znika (później 
także pryzmat relacji). A mimo 
to nie traci ona swojej realności 
i wyrazistości (na tle tradycyjnej, 
irlandzkiej, podróżującej rodziny 
wydaje się nawet wyraźniejsza). 
Jest ciągle kimś. Możemy poczuć 
wobec niej empatię, wczuć się w 
jej wewnętrzny świat, doświad-
czyć jej emocji, uświadomić so-
bie, czym może być wolność i sa-
motność. Dzięki niej odsłaniamy 
kruchość życia, nieuświadamianą 
na co dzień, a tak bardzo prawdzi-
wą i wpisaną w nasz los. Okazuje 
się, że świat bez rzeczy może być 
sensowny, może być źródłem 
doświadczeń sięgających głębi 
naszej egzystencji.

Jednak świat całkowicie po-
zbawiony przedmiotów wydaje 
się dziś raczej mrzonką. Rze-
czy ciągle przybywa. Te, które 

utraciły swój powab, są już nie-
modne lub niefunkcjonalne lą-
dują na wielkich śmietniskach, 
symbolicznych cmentarzach 
współczesnego świata (skoro 
przedmioty są naszym prze-
dłużeniem, to pozbywając się 
ich, grzebiemy także cząstkę 
siebie). Szybko zostają zastą-
pione lepszymi, modniejszymi, 
ulepszonymi wersjami i tak bez 
końca. Sami gdzieś giniemy po-
śród rzeczy. Paradoksalnie to w 
ich kontekście tracimy własną 
wyrazistość, osobowość, niepo-
wtarzalność, stajemy się niejako 
ich dodatkiem, często zupełnie 
zbędnym (ktoś ci mówi - pięknie 
wyglądasz w tej sukience, tym 
garniturze, ale w końcu chodzi 
o tę sukienkę czy garnitur, a nie 
o ciebie). Rzeczy nas zniewoliły. 
Ale ta władza rzeczy nad nami 
jest tylko pozorna, jest w istocie 
iluzją władzy, która sami sobie 
stworzyliśmy.

Spróbować spojrzeć na sie-
bie i innych inaczej, poza, czy 
obok rzeczy. Stanąć nago przed 
lustrem i odpowiedzieć sobie 
na pytanie: kim jestem? Pytać, 
pytać i pytać, tak długo, patrząc 
na swoje odbicie, na kruchą, nie-
doskonała istotę, jaką jesteśmy, 
aż pojawi się jakaś odpowiedź. 
Może nie będzie zbyt przyjem-
na, ale może też stać się począt-
kiem innych ważnych pytań. Py-
tań o nasze jutro.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl
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Z Górnika do Legii
• Radosław Cielemęcki – re-
prezentant Polski do lat 17 
– zadebiutował w piłkarskiej 
ekstraklasie w barwach Legii 
Warszawa. Pomocnik (urodzo-
ny 19 lutego 2003 r. w Świebo-
dzicach) występował wcześniej 
m.in. w Górniku Wałbrzych 
i Górniku Nowe Miasto Wał-
brzych. Radosław Cielemięc-
ki wyszedł w Białymstoku w 
podstawowej jedenastce Legii 
w meczu 36 kolejki piłkarskiej 
ekstraklasy z Lechią Gdańsk 
(0:0). W 58 minucie tego spo-
tkania do gry wszedł także Szy-
mon Włodarczyk – syn Piotra 
Włodarczyka, byłego piłkarza 
Klubu Piłkarskiego Wałbrzych.

Zagłębie w IV lidze
• Dolnośląski Związek Piłki Noż-
nej ogłosił skład IV ligi kobiet. 
Rywalkami piłkarek nożnych  
Zagłębia Wałbrzych będą: Orlik 
Jelenia Góra, Chrobry Głogów, 
Kolektyw Radwanice, 1KS Ślęza 
II Wrocław, UKS Bierutów, Po-
lonia Środa Śl. oraz Moto Jelcz 
Oława.

Ligi MTB XC
• W minioną sobotę odbył się 
pierwszy wyścig w ramach Ligi 
MTB XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Nad Zalewem w Starych 
Bogaczowicach ścigało się 130 
uczestników (dzieci i młodzież). 
Zawody otworzył lider Aglo-
meracji Wałbrzyskiej Prezydent 
Miasta Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej, a gościem zawodów 
była Senator RP Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska. - Po raz 
kolejny, z radością i pełnym 
zaangażowaniem, włączyliśmy 
się w Ligę MTB. Propagowanie 
sportu i zdrowej rywalizacji 
wśród dzieci i młodzieży jest 

niezwykle ważne. Cieszy na to, 
że liga z roku na rok liczy coraz 
więcej uczestników - przyznaje 
Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech, który czuwał 
nad sprawnym i bezpiecznym 
przebiegiem zawodów. Kolej-
ne wyścigi w ramach Ligi MTB 
XC odbędą się 25 lipca w Wał-
brzychu.

Wyścig w Jaczkowie
• Fani dwóch kółek będą mo-
gli pościgać się w Jaczkowie 2 
sierpnia 2020 r. Kolarze powal-
czą w wyścigu o Puchar Wójta 
Gminy Czarny Bór pod hasłem 
„Szukamy następców naszych 
olimpijczyków”. Rywalizacja 
będzie przebiegać w kilku ka-
tegoriach wiekowych, ale w 
nieco innym charakterze niż 
w latach ubiegłych. Ze wzglę-
du na pandemię Covid-19, 
sportowe zmagania zostały 
ograniczone jedynie do prze-
prowadzenia wyścigu oraz 
wręczenia nagród. Cały prze-
bieg zawodów odbędzie się 
z zachowanie zasad sanitar-
nych. Festyn, który towarzy-
szył każdej edycji wyścigu w 
tym roku się nie odbędzie. Im-
preza kolarska w Jaczkowie na 
stałe wpisała się w kalendarz 
nie tylko gminnych imprez 
sportowych, ale także została 
ujęta w kalendarzu Dolnoślą-
skiego Związku Kolarskiego. 
Zapisy prowadzone są tylko 
elektronicznie pod adresem: 
dawidzdzieblko1@wp.pl do 
30 lipca 2020 r. do godz. 15.00 
oraz w dniu wyścigu w biurze 
zawodów (świetlica w Jacz-
kowie) w godz. 10.00-11.30. 
Dokumenty do pobrania ze 
strony internetowej Urzędu 
Gminy Czarny Bór.

(RED)

Sportowy raport

16 lipca 2020 r. Klub Pił-
karski MCK Mieroszów roze-
grał pierwszy mecz w swojej 
historii. W debiutanckim spo-
tkaniu podopieczni trenera 
Alana Dobrowolskiego poko-
nali Szczyt Boguszów 6:4.

- Drużyna walczyła do sa-
mego końca. Pierwszą połowę 

piłkarze obu zespołu zagrali 
ofensywnie, co zaowoco-
wało dużą liczbą strzałów i 
wynikiem 3:2 do przerwy. W 
drugiej połowie trochę opa-
dły siły, lecz mieroszowska 
obrona stawała na wysoko-
ści zadania i blokowała akcje 
przeciwników, a bramkarz 

popisał się kilkoma udanymi 
interwencjami. Cieszy nas, że 
na trybunach zasiadło wielu 
kibiców, za co bardzo dzię-
kujemy. Czekamy na kolejne 
starcia i następne mecze, o 
których będziemy informowa-
li – podkreślają działacze Klub 
Piłkarskiego MCK Mieroszów.

Smaczku czwartkowej ry-
walizacji dodał fakt, że trener 
drużyny z Mieroszowa jest zna-
nym biegaczem z… Boguszo-
wa – Gorc.

Kolejny mecz kontrolny 
KP MCK rozegra w niedzielę - 
26.07.2020 r. o godzinie 11.00 
- na stadionie w Mieroszowie. 

Zwycięski debiut mieroszowian

Przeciwnikiem będzie Uran 
Okrzeszyn.

Wyniki innych spotkań 
kontrolnych: Husaria Grzę-
dy – Podgórze Wałbrzych 
1:5 (0:4), Górnik Boguszów – 
Gorce – Włókniarz Głuszyca 
4:0, Olimpia Kamienna Góra 
– Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 3:2, Bóbr Marciszów – 
Zagłębie Wałbrzych 3:3 (1:2), 
MKS Szczawno-Zdrój – Górnik 
Wałbrzych 3:5, Zdrój Jedlina 
Zdrój – Pogoń Duszniki Zdrój 
6:2 (2:1), KS Gama Ujazd Gór-

ny – Czarni Wałbrzych 1:6 (0:2), 
Włókniarz Głuszyca – Szczyt 
Boguszów 5:5 (3:3), MKS II 
Szczawno Zdrój – Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych 4:8 (1:4).

W czwartek, po raz pierwszy 
w tym sezonie, piłkarze Górni-
ka Wałbrzych rozegrają sparing 
na Stadionie Tysiąclecia w Wał-
brzychu. Rywalem biało – nie-
bieskich będzie beniaminek 
klasy okręgowej - MKS Victoria 
Świebodzice. Pierwszy gwiz-
dek o godz. 19:00.

(RED)

Debiutancki mecz KP MCK Mieroszów ze Szczytem Boguszów – Gorce.



Czwartek, 23 lipca 2020 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

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

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...

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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, WARSZ-
TAT, MAGAZYN Szczawienko 
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym 
pow. biurowo-mieszkalna 60m2, 
działka 400 m2, cena 3900 zł net-
to/ m-c. Tel. 883 334 486

MS-4248 Piaskowa Góra kawalerka 
26m2, jasna kuchnia, balkon, cena 
97.000 zł. Tel. 883 334 486

MS-4237 Podzamcze 51 m2, 2 
pokoje, wysoki standard, cena 
209.000 zł. Tel. 883 334 486

MS-4143 Podzamcze, ul. Fortecz-
na, 3 pokoje, 56m2, po remoncie, 
cena 199.000 zł. Tel. 883 334 486

MS-4221 Podzamcze, 3 pokoje, 
62,80m2, 6 piętro, do odświeżenia, 
cena 225.000 zł. Tel. 883 334 481

MS-4214 Stary Zdrój, kawalerka, 
32m2, 2 piętro, po remoncie, cena 
89.000 zł. Tel. 883 334 481

MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żerom-
skiego, mieszkanie z ogródkiem, 2 
pokoje, 45m2, cena 145.000zł. Tel. 
883 334 486

MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje, 
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miej-
skie, do odświeżenia, cena 149.000 
zł. Tel. 883 334 481

MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
66,70m2, parter w 4 piętrowym 
bloku, ogrzewanie miejskie, do 
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4247 Rynek, 2 pokoje, 63m2, 
1 piętro, cena 118.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4236 Sobięcin, 2 pokoje, 56m2, 
1 piętro, ogrzewanie budynkowe, 
do remontu, cena 119.000 zł. Tel. 
883 334 481

MS-4235 Boguszów – Kuźnice, ka-
walerka, 42m2, do remontu, cena 
47.000 zł. Tel. 883 334 486

MS-4240 Szczawno-Zdrój, apar-
tament dwupoziomowy, 126m2, 
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481

DS-4234 Poniatów, tylko za 
gotówkę! dom wolnostojący, cena 
289 tys. Tel. 606 976 630

Piaskowa Góra- 2 pokoje 35m2, 2 
piętro w 4 piętrowym budynku, 
cena 115 tys. Tel. 883 334 486

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 – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Andersa 2 pokoje, 48m2, 2 piętro, 
ogrzewanie gazowe, po kapi-
talnym remoncie – NOWE! cena 
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, 2 
pokoje, 34m2, 2 piętro, bardzo 
dobry stan, ogrzewanie gazowe, 
cena 124.500zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO - 3 
pokoje, ogrzewanie gazowe, 
68m2, 4 piętro, po remoncie, cena 
189.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze 
bud. kawalerka, 3 piętro w 4, 
28,5m2, spokojna okolica, cena 
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA 
- PIASKOWA GÓRA, ul. Malczew-
skiego, 2 pokoje, 37m2, 4 piętro, 
cena 1300zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIER-
NIE, obiekt do własnej aranżacji, 
414m2, nadaję się na pensjonat, 
dom weselny, na kilka miesz-
kań, 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 – ŚWIEBODZICE - DOM, 
dwa osobne wejścia, dla dwóch 
rodzin, 206m2, 1540m2 działka, 
cena 420.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE DO 
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-
wego 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 do-
jazd do Wałbrzycha, Świebodzic, 
cena 199.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry do-
jazd 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 –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 –PODZAMCZE, na sprze-
daż mieszkanie z balkonem, 65 
m2, 7 piętro, jasna kuchnia w 
zabudowie, 3 pokoje, ogrzewanie 
miejskie, cena: 210 000 zł (nr:2618) 
- (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 –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 49,8m2, 
2 pokoje,jasna kuchnia, łazien-
ka, 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 łazien-
ki 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: 599 000 
zł, (nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
pow. 50 m2, 3 pokoje, widna 
kuchnia, garderoba, łazienka z WC, 
ogrzewanie na gazowe. CENA: 125 
000 zł (nr: 2630) (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2, 7 pokoi, 2 kuchnie, 
łazienka, 3 WC, Działka 1218 m 2. 
Cena: 550 000 zł, (nr: 2625)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –MARCISZÓW gmima Dom o 
pow. 180 m 2, 5 pokoi, 3 kuchnie, 
3 łazienki z WC, , Działka 11 973 m 
2. Cena: 375 000 zł, (nr: 2632)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
wanie gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na wynajem 
mieszkanie pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia z wyposażeniem, 1 piętro. 
Cena: 1 150 zł + kaucja(nr: 2633), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA, działka rolna o 
powierzchni 3 000 m 2 CENA: 65 
000 zł (nr: 2627) (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – SOBIENCIN, na sprzedaż 
mieszkanie pow. 69 m2, 3 pokoje, 
z aneksem kuchennym, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 
185 000 zł (nr: 2634) (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- 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-

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

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330
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W ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów
-Gorce” o numerze RPDS.06.03.04-02-0021/17 przeprowadzono w Gminie Bogu-
szów-Gorce 4 działania obejmujące: przebudowę lokali znajdujących się na parte-
rze Ratusza, rewitalizację Hali Sportowej przy ul. Szkolnej, rewitalizację przestrzeni 
publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych a także 
budowę systemu monitoringu w centrum Boguszowa-Gorc. 

Rewitalizacja pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” w budynku Ratusza w celu 
nadania im funkcji Sali Ślubów obejmowała przebudowę, w wyniku której powstało 
zupełnie nowe pomieszczenie Sali Ślubów z zapleczem,  poczekalnią, przedsionkiem, 
korytarzem oraz toaletami, w tym jednej dostosowanej do osób niepełnosprawnych. 
Nowoczesne wnętrze jest funkcjonalne i dopasowane do potrzeb użytkowników. 
Znajdują się w nim komfortowe miejsca dla zaproszonych gości oraz młodej pary. 
W ramach projektu zakupiono również wyposażenie. 

Rewitalizacja Hali Sportowej przy ul. Szkolnej obejmowała szeroki wachlarz robót 
budowlanych. Należą do nich m.in.: wykonanie tynków zewnętrznych, wymianę stolar-
ki drzwiowej i okiennej, wymianę podłogi, dostosowanie pomieszczeń dla osób nie-
pełnosprawnych, wykonanie nowych sufi tów, wykonanie wentylacji, izolacji, nowego 
dojścia do budynku, nowego pokrycia dachu z papy, wymianę siatki ogrodzeniowej, 
wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, wykonanie centralnego ogrze-
wania oraz montaż zakupionego wyposażenia. Hala Sportowa służy m.in. uczniom 
podczas zajęć wychowania fi zycznego. 

Skarpa przy ul. Kamieniogórskiej, po rozbiórce betonowej okładziny zyskała ścież-
kę pieszą, schody i murek oporowy. Nasadzoną na niej wysoką zieleń. Rejon budynku 
Centrum Kultury przeszedł poważną niwelację terenu z zastosowaniem różnych ty-
pów nawierzchni i montażem urządzeń małej architektury. Przeprojektowano zatokę 
komunikacji samochodowej wraz z budową wiaty przystankowej. Docelowo zostanie 
tutaj przeniesiony przystanek z Placu Odrodzenia. Na terenie przy ul. Szkolnej wybu-
dowano Parking liczący 39 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełno-
sprawnych. Parking usytuowany blisko Rynku w dużym stopniu rozwiązał problemy 
związane z brakiem miejsca do parkowania. Zadania te zostały zrealizowane w ra-
mach rewitalizacji przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecz-
nych i rekreacyjnych. 

Budowa systemu monitoringu obejmowała instalację okablowania, kamer (14 szt.), 
nadajników bezprzewodowych, konfi gurację systemu monitoringu w centrum Bogu-
szowa -Gorc. 

Powyższe zadania zrealizowano w latach 2017-2020 ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spój-
ności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziała-
nie 6.3.4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

Projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce” 
dofi nansowany jest ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020.


