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PRACA 
w Czechach

Przyjmiemy 
pracowników 

od zaraz

Praca w renomowanych 
fabrykach

Gwarantujemy:
• umowę na pełny etat 

z ubezpieczeniem,
• darmowy transport,

• obsługę i pomoc 
koordynatora 

na miejscu pracy,
• odzież ochronną,

• pomoc w założeniu konta, 
itp.

Kontakt telefoniczny:
+420 737 393 775
+420 603 252 340
+420 731 614 704
+420 603 747 463
+420 737 779 744

- Podczas prac ziemnych, 
związanych z wyrównywan-
iem poboczy, operator ko-
parki natra�ł na niewybuch. 
Jest to prawdopodobnie po-
cisk moździerzowy z okresu 
II wojny światowej. Zgodnie 
z procedurą powiadomiliśmy 
odpowiednie służby oraz na-
dzór. Wygrodzona została 
strefa niebezpieczna oraz 
zarządziliśmy ewakuację pra-
cowników z niebezpiecznego 
obszaru. Do czasu przyjazd 
patrolu saperskiego miejsce 
znalezienia zabezpieczane 
było przez policję – poinfor-
mowało kierownictwo budowy 
obwodnicy Wałbrzycha.

Zmiany w ruchu
Budowa obwodnicy 

Wałbrzycha ma zakończyć się 
w czerwcu 2021 r. Inwestycja 
została podzielona na cztery 
odcinki, a największe zaawan-
sowanie prac jest na węźle 
Żeromskiego. Postęp prac 
wymusza kolejne zmiany w 
organizacji ruchu. 31.07.2020 
r. została wdrożona tymczaso-
wa organizacji ruchu, polega-
jąca na zamknięciu wlotu ul. 
Makuszyńskiego na skrzyżowa-
niu z ul. Długą. Z kolei 
05.08.2020 r. została wprowad-
zona tymczasowa organizacja 
ruchu zmieniająca geometrię 
skrzyżowania ulic Kolejowej, 
Chrobrego i Mazowieckiej ze 
skrzyżowania typu rondo na 
skrzyżowanie zwykłe o trzech 
wlotach. Zmiana będzie obow-
iązywała na czas prowadzon-
ych w tym miejscu prac przez-
brojeniowych.

Postęp prac
Na poziomie 31 procent 

są zawansowane prace na 
odcinku A I sekcji o długość 
0,8 km, które obejmują: prze-
budowę drogi wojewódzkiej 
DW 376 (ul. Łączyńskiego – 
Szczawieńska), przebudowę 
drogi powiatowej DP 3404D 
(ul. Długa) z przebudową 
skrzyżowania, budowę es-
takady nad skrzyżowan-
iem ul. Gałczyńskiego i 

Bomba na obwodnicy
12.08.2020 r. w okolicach drogi krajowej nr 35, podczas robót ziemnych prowadzonych przy 

budowie obwodnicy Wałbrzycha, znaleziono pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. 
To kolejne historyczne znalezisko przy budowie wałbrzyskiej obwodnicy.

pitala im. dra A. Sokołowskiego 
i ul. Kurpiowskiej).

W sekcji 2 na odcinku A, 
który ma długość 1,05 km, 
zaawansowanie prac sięga 
64 procent. Na tym odcinku 
prace obejmują: budowę węzła 
Żeromskiego, budowę wia-
duktu nad ul. Żeromskiego, 
budowę przejścia podziem-
nego dla pieszych przy ul. 
Świętej Kingi, budowę nowego 
odcinka drogi powiatowej DP 
3407D (od ul. Żeromskiego w 
kierunku Szczawno – Zdrój), 
budowę nowych odcinków 
dróg gminnych (droga do-
jazdowa D1) oraz przebudowę 
dróg gminnych i lokalnych (ul. 
Żeromskiego).

Zaawansowanie prac sięga-
jące 35 proc. jest na odcinku B 
drugiej sekcji, który ma długość 
1,11 km. W tej części prow-
adzona jest: budowa węzła 
Reja, budowa wiaduktu nad 
linią kolejową, przebudowa 
istniejącego odcinka drogi 
krajowej DK35 (ul. Kolejowa), 
przebudowa drogi powiatowej 
DP 3403D (ul. Chrobrego), pr-
zebudowa drogi powiatowej 
DP 3402D (ul. Wysockiego) i 
skrzyżowania oraz przebudowa 
dróg gminnych i lokalnych (ul. 
Starachowicka, Reja, Mazow-
iecka, Browarna, Konopnickiej).

(RED, fot. Budimex)

Wyszyńskiego, przebudowę 
drogi powiatowej DP 3405D 
(ul. Wyszyńskiego) oraz prze-
budowę dróg gminnych i loka-
lnych (ul. Topolowa, Chopina, 
Gałczyńskiego).

Na poziomie 54 proc. re-
alizacji są prace na odcinku 

B pierwszej sekcji o długość 
3,05 km. Na tym fragmencie 
trwa: budowa nowego odcinka 
drogi krajowej DK 35, budowa 
nowych odcinków dróg 
gminnych (ul. Kusocińskiego), 
a także budowa dwóch kładek 
dla pieszych (na wysokości Sz-
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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

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

Kiedy tylko akta sprawy 
dotyczącej zabójstwa Janusza 
Laskowskiego (nazwisko o�ary 
zostało zmienione – dop. red.) 
do mnie dotarły, zorientowa-
łem się, że stoi przede mną po-
ważne zadanie zanalizowania 
treści kilkuset z ponad 1200 
stron. Stanowiło dla mnie po-
ważne wezwanie, albowiem 
akurat byłem mocno zaabsor-
bowany pisaniem książki o gło-
śnej, podwójnej zbrodni popeł-
nionej 17 sierpnia 1997 roku na 
szczycie góry Narożnik w Parku 
Narodowym Góry Stołowe. Po 
długich wahaniach, zadecy-
dowałem, że zajmę się jednak 
sprawą zabójstwa Laskowskie-
go, ponieważ o�arom z Naroż-
nika nic już nie pomoże, a w 
tym przypadku mam do czy-
nienia z żywym człowiekiem, 
który - być może jak Tomasz 
Komenda z Wrocławia - siedzi 
w kryminale, bo komuś się nie 
chciało, lub po prostu ktoś nie 
potra�ł porządnie przyłożyć się 
do obowiązków, za które pań-

W sidłach prawa (3)
Janusz
Bartkiewicz

stwo, czyli społeczeństwo, mu 
płaci. Zanim jednak opowiem 
czego się z akt procesowych tej 
sprawy dowiedziałem, poprze-
dzę to pewną re�eksją, z którą 
nie chcę czekać do zakończe-
nia tej opowieści.

Otóż, będzie to opowieść nie 
tylko o tym, że być może ktoś 
Janusza Laskowskiego pozba-
wił życia, ale też i o tym, że aby 
kogoś pozbawić prawa do życia 
na wolności, złamano wszelkie 
zasady procesowe wyznaczo-
ne przez polskie prawo karne, 
jak i zasady oraz normy etyczne 
obowiązujące w cywilizowa-
nym świecie. Jestem święcie 
przekonany, że każdy, kto cho-
ciażby liznął tylko przepisy ko-
deksu postępowania karnego, 
po przeczytaniu tej opowieści, 
będzie skłonny do stwierdzenia, 
iż każdy sędzia naprawdę sza-
nujący prawo, dla którego nie 
wyrok, a prawda ma zasadnicze 
znaczenie, Wojciecha Pyłkę by 
uniewinnił. Chociażby z powo-
du obowiązywania prawnej 
zasady, że niedające usunąć się 
wątpliwości rozstrzyga się na 
korzyść oskarżonego. A w spra-
wie Pyłki tych wątpliwości jest 
tyle, że można było bez żadne-
go problemu obdzielić nimi co 
najmniej kilku innych oskarżo-
nych…

Wątpliwości niedostrzeżo-
ne przez organa ścigania i wy-
miar sprawiedliwości pojawiły 
się już w pierwszym dniu, czyli 
31 stycznia 2008 roku, kiedy w 
jednym z mieszkań budynku 
przy ul. Andersa w Wałbrzychu 
ujawniono wiszące na lince 
zwłoki Laskowskiego. Epilo-
giem tego tragicznego odkrycia 
był wyrok Sądu Okręgowego w 
Świdnicy wydany 8 marca 2010 
r., skazujący Wojciecha Pyłkę na 
25 lat pozbawienia wolności za 
to, że 24 stycznia w nocy, po 
godz. 02:02, dokonał zabójstwa 
Janusza Laskowskiego, działa-
jąc wspólnie i w porozumieniu 
z mieszkańcem Wałbrzycha (z 
dzielnicy Gaj) o imieniu Bogu-
mił. Według wałbrzyskich po-
licjantów oraz prokuratorów i 
świdnickiego sądu, obydwaj ci 
mężczyźni powiesili pijanego 
w sztok Janusza Laskowskiego, 
chociaż w zasadzie powieszenia 
dokonał Pyłka, a Boguś się tylko 
przyglądał.

Z treści postawionego Pył-
ce zarzutu, z przebiegu całego 
procesu i z uzasadnienia wyroku 
wynika w sposób nie budzący 
jakichkolwiek wątpliwości, że 
zabójstwa dokonano w nocy z 
23 na 24 stycznia, a więc do świ-
tu 24 stycznia, Janusz Laskowski 
był już absolutnie martwym tru-

pem. Przytaczam te informacje 
już na samym początku tylko po 
to, aby każdy mógł zapamiętać 
tę datę: 24 stycznia 2008 roku 
godzina 02:02. Dlaczego? Każ-
dy zrozumie, kiedy zapozna się 
ze wszystkimi szczegółami tego 
wydarzenia.

31 stycznia dwaj sąsiedzi Ja-
nusza, panowie Jerzy i Daniel 
zaniepokojeni tym, że w miesz-
kaniu Janusza Leszczyńskiego 
od 24 stycznia 2008 roku bez 
przerwy pali się światło, a jego 
samego od kilku dni nikt nie wi-
dział, weszli po drabinie i przez 
szyby okienne zauważyli, że koł-
dra na stojącej naprzeciw okna 
wersalce, ułożona jest w taki 
sposób, jakby spod niej wysta-
wały ludzkie nogi. Zaniepokojeni 
powiadomili o swych spostrze-
żeniach dyżurnego z Komisaria-
tu V Policji w Wałbrzychu, który 
skierował tam młodszego aspi-
ranta Mariusza B., zapewne aby 
sprawdził na miejscu, co i jak. Po-
nieważ drzwi do mieszkania były 
zamknięte, sprowadzony z ad-
ministracji budynku pracownik 
wyważył je i dopiero wówczas w 
jednym z pokojów odkryto wi-
szące zwłoki.

O tym co się później działo, 
będzie dalej, teraz chciałbym 
się podzielić tym, co mi się od 
razu w oczy rzuciło, kiedy za-
cząłem czytać dalsze strony 
akt. Otóż w każdym śledztwie, 
a zaliczyłem ich w sprawach o 
zabójstwo kilka setek, a także 
w procesie sądowym, najważ-
niejsze są ustalenia dowodowe, 
które nie mogą budzić żadnych 
wątpliwości, a zwłaszcza usta-
lenia, na podstawie których 
przyjmuje się datę popełnienia 
zabójstwa. Ma to niesamowicie 
istotne znaczenie nie tylko dla 
udowodnienia winy, ale także 
dla stwierdzenia niewinności 
podejrzanego, albowiem i to 
należy do kodeksowych obo-
wiązków prokuratora.

Na tę informację, że światło w 
oknach mieszkania Laskowskie-
go świeciło się nieprzerwanie 
od 24 stycznia, zwróciłem dla-
tego uwagę, że przesłuchany 5 
lutego (a więc dwa tygodnie od 
zdarzenia) pan Daniel, którego 
biuro znajduje się naprzeciwko 
okien mieszkania Janusza La-
skowskiego, zeznał, że światła w 
oknach jego mieszkania świeci-
ło się cały czas od 25 stycznia. A 
więc 24 stycznia w nocy (będzie 
jeszcze o tym mowa) ktoś świa-
tło w mieszkaniu zgasił, a na-
stępnie 25 stycznia zapalił. I - co 
jest istotne - pan Daniel podkre-
ślił w tym zeznaniu, że on pracu-
je dużo w nocy, a wie, że Janusz 
chodził wcześnie spać i to było 
dla niego dziwne, że światło się 
tam świeciło. Moje policyjne 
doświadczenie podpowiada mi, 
że przesłuchujący pana Daniela 
policjant nie bardzo się popisał, 
ponieważ wątek ten winien wy-

cisnąć aż do końca. A konkret-
nie zapisać w protokole, czy on 
to palące się światło widział od 
rana, czy dopiero pod wieczór, 
kiedy zaczęło się robić ciemno, 
a był to styczeń, kiedy zmrok za-
pada bardzo wcześnie. Błąd ten 
został naprawiany 4 lipca, kiedy 
ponownie przesłuchiwany pan 
Daniel zeznał, że „to światło w 
jego mieszkaniu widziałem już 
w godzinach popołudniowych, 
bo wtedy był okres zimowy i 
wcześnie robiło się ciemno. (...) 
Potem od tego momentu, to 
światło się świeciło przez okres 
kolejnych sześciu dni. (…) Dla-
tego też po tych sześciu dniach 
poszedłem do tego bloku do są-
siada Daniela (…) i razem przy-
stawiliśmy drabinę (...)”.

A więc podsumujmy: ujaw-
nienie zwłok miało miejsce 31 
stycznia, nie można więc mieć 
jakichkolwiek wątpliwości, że 
faktycznie palące się światła 
pan Daniel zauważył od 25 
stycznia, ponieważ w szóstym 
dniu od tego wydarzenia, czyli 
31 stycznia, udał się do pana 
Jerzego, aby sprawdzić, co się 
dzieje z Januszem. Ale to nie 
wszystko, ponieważ z zeznań 
złożonych przez pana Daniela 
wynika ni mniej ni więcej, że 
24 stycznia około godz. 11:00 
Janusz Laskowski pojawił się w 
jego biurze, a więc był jak naj-
bardziej autentycznie żywy. Ale 
o tych nie sprawdzonych do 
końca wątpliwościach oraz wie-
lu innych przedziwnych zdarze-
niach w kolejnych odcinkach.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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

Nowy prezes 
strefy
Rada nadzorcza, po przepro-
wadzeniu postępowania kwa-
li�kacyjnego, powołała Artura 
Siennickiego na stanowisko 
Prezesa Zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park. Artur Siennicki 
ukończył Akademię Controllingu 
w Poznaniu na kierunku Nowo-
czesny Controlling i Controlling 
Inwestycji, a także studia Executive 
Master of Business Administration 
w Instytucie Nauk Ekonomicz-
nych Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie i studia menedżerskie 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Posiada certy�kat 
z Kaizen Basics. Odbył szkolenie z 
zakresu �lozo�i Lean Managment 
zgodnie z programem studiów 
menedżerskich w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Odbył 
szereg kursów specjalistycznych z 
negocjacji, zarządzania i �nansów 
m.in. w zakresie obsługi inwestora, 
�nansów w projekcie, kierowania i 
budowania efektywnego zespołu 
z elementami coachingu oraz roz-
wiązywania kon�iktów. Posiada 
certy�kat z zarządzania projektami 
w oparciu o Project Management 
Institute, utrzymania relacji z inwe-
storami w różnych warunkach ryn-
kowych oraz zarządzania zmianą w 
kontekście inteligencji emocjonal-
nej EQ. Uczestniczył w międzynaro-
dowych szkoleniach �rmowych w 
Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Posiada bogate, ponad 
15-letnie doświadczenie mene-
dżerskie w branży Fast Moving 
Consumer Goods, motoryzacyjnej i 
zbrojeniowej, w tym przez ostatnie 
5 lat pełnił funkcję dyrektora zarzą-
dzającego i prezesa zarządu.

(MM)
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Zapraszamy 
Wałbrzych, ul. Forteczna 22A 

FB      LODY DORIAN

LODY
prawdziwe na mleku 

i owocach
mega orzeźwiające sorbety

LODY KRĘCONE
w wafelku lub kubeczku

 śmietankowe    czekoladowe 
 owocowe    mieszane

LODY GAŁKOWE 
PRODUKOWANE NA MIEJSCU

Mega orzeźwiające  
 truskawka    malina z miętą
 cytryna    pistacja    jagoda

 krówka    czekolada
owocowe, orzechowe, 

mleczne i sorbety
POSYPKI: 

kolorowe, orzechowe, czekoladowe

GOFRY
 z cukrem pudrem    z dżemem

  z posypką    z owocami (frużeliną)

    OWOCE + POLEWA
    OWOCE + POSYPKA

GOFRY Z BITĄ ŚMIETANĄ
 z posypką    z polewą

 z owocami

RURKI Z BITĄ ŚMIETANĄ

FB      LODY DORIAN

Lodziarnia Dorian działa w 
każdym sezonie od 2013 roku. 
- Jesteśmy najstarszą lodziar-
nią na Podzamczu i Wałbrzy-
chu. Od początku działalności 
jesteśmy zarejestrowani jako 
lodziarnia, czyli producent lo-
dów, a nie tylko sklep z lodami 
– podkreśla właściciel �rmy.

- Zaczęliśmy od tak zwanych 
lodów kręconych - amerykań-
skich, których prawdziwa nazwa 
brzmi: lody twarde kręcone. Na-
sze lody produkujemy według 
własnego przepisu i od początku 
istnienia mamy największy wy-
bór smaków lodów kręconych 
w Wałbrzychu i okolicach. Są to 
stale 3 lub 4 smaki – mówi wła-
ściciel lodziarni na ul. Fortecznej 
22 w wałbrzyskiej dzielnicy Po-
dzamcze.

Od 2015 roku w Lodziarni 
Dorian sprzedawane były także 
rzemieślnicze lody gałkowe od 

lokalnego producenta, ale wła-
ściciele �rmy przygotowywali 
się do własnej produkcji takich 
lodów.

- Gromadziliśmy wiedzę, 
uczestnicząc w różnego rodzaju 
warsztatach, targach, pokazach 
oraz seminariach branżowych. 
I w 2020 roku zaczęliśmy sami 
produkować lody gałkowe, któ-
re są dla nas nowym celem. W 
przypadku lodów kręconych 
skupiamy się teraz na utrzyma-
niu wysokiego poziomu dla na-
szych gości, którzy je znają i lu-
bią. Pomysłem na gałki jest chęć 
przedstawienia naszej wersji - a 
raczej prawdziwej wersji  - zna-
nych wszystkim smaków, przy 
złożeniu wykorzystania natural-
nych składników. Ale chcemy 
też tworzyć własne, unikatowe 
kompozycje. Z pasji jedzenia 
lodów narodziła się pasja ich 
wytwarzania i  - śmieje się wła-

ściciel �rmy - kręcimy lody, a nie 
klientów. Dziś - chyba jako jedy-
ni - wszystkie lody, które sprze-
dajemy, wytwarzamy sami, na 
miejscu. Zaopatrujemy się w lo-
kalnych sklepach i hurtowniach 
i w miarę możliwości używamy 
produktów od lokalnych i pol-
skich producentów. Ponieważ 
lody sprzedajemy w miejscu, w 
którym sami je produkujemy, 
nie musimy stosować kondy-
cjonerów, „ulepszaczy” i innych 
dodatków, które powstrzymu-
ją np. topnienie, czy opadanie 
lodów w transporcie. Staramy 
się aby nasze wyroby posiada-
ły „najczystszą etykietę”. Co to 
oznacza? Mówiąc krótko: lody 
malinowe robimy z malin, tru-
skawkowe z truskawek, a mlecz-
ne na mleku itd. Obecnie mamy 
3 smaki lodów kręconych (praw-
dziwych kręconych, są to: man-
go, czekolada, śmietanka) i 6 do 

8 smaków lodów gałkowych. 
Teraz, gdy mamy naprawdę 
wysokie temperatury, skupiamy 
się głównie na sorbetach i hitem 
są już nasze: cytryna z miętą, 
truskawka, czy malina. Ponie-
waż produkcja jest na miejscu, 
odpada nam koszt transportu i 
przechowywania gotowych lo-
dów, możemy sobie pozwolić 
na wybieranie produktów naj-
wyższej jakości, a jednocześnie 
utrzymać umiarkowane ceny. 
Na łasuchów czekają także gofry 
z różnymi dodatkami oraz rurki 
z bitą śmietaną – dodają właści-
ciele �rmy.

Wszystkich ceniących sobie 
prawdziwy smak lodów, zapra-
szamy na ul. Forteczną 22A w 
Wałbrzychu w godzinach od 
10.00 do 20.00.

Lody Dorian - naturalnie od 
serca. Zapraszamy!

(TP)

Kręcimy lody, a nie klientów

Brave Kids wraca w no-
wej formule. Tym razem bez 
gości z zagranicy, lecz wciąż 
różnorodnie i kreatywnie. 
Młodzi artyści samodzielnie 
przygotują spektakl podczas 
warsztatów artystycznych z 
elementami tańca i teatru. 
Najpierw zaprezentują go 
w Wałbrzychu, a później na 
wielkim plenerowym �na-
le we Wrocławiu. Początek 
warsztatów 17 sierpnia.

Brave Kids to projekt arty-
styczno-edukacyjny wyjątko-
wy pod wieloma względami. 
Przede wszystkim umożliwia 
rozwijanie talentów i współ-
pracę na zasadzie „dzieci uczą 
dzieci”, dlatego próżno szukać 
drugiego takiego wydarzenia 
w Polsce. Żaden inny projekt 
dla najmłodszych nie kultywu-
je idei różnorodności tak moc-
no jak ten. Wśród miast-gospo-
darzy już po raz siódmy znalazł 
się Wałbrzych.

Od Wałbrzycha 
do Wrocławia

W tym roku konieczna była 
zmiana formuły wydarzenia, 
ponieważ zaproszenie gości 
z zagranicy nie było możliwe. 
Tym niemniej mieszkańcy Wał-
brzycha mocno zabiegali o te-
goroczną edycję.

 – Wielu rodziców, gosz-
czących dzieci z zagranicy w 
poprzednich latach, zgłaszało 
chęć zorganizowania wersji 
lokalnej. Prosili nas o warsztaty 
artystyczne dla dzieci, które po 
okresie kwarantanny nie mogą 
doczekać się kontaktu z rówie-
śnikami podczas kreatywnych 
zajęć – mówi Magda Sawicka, 
koordynatorka edycji wałbrzy-
skiej.

Zainteresowanie było tak 
duże, że bez trudu udało się 
zebrać dwie grupy. Pierwszą 
stworzyły dzieci z rodzin gosz-
czących oraz podopieczni Aka-
demii Dzieci Świata. W skład 
drugiej wchodzą młodzi artyści 
z Zespołu Pieśni i Tańca Wał-
brzych wraz z dziećmi z tzw. 
wałbrzyskich podwórek.

 – Brave Kids potra� dopa-
sować się do każdej sytuacji. 
Tegoroczną edycję traktujemy 
jako wielką szansę dla naszych 
najmłodszych mieszkańców. 
Większość z nich ma umiejęt-
ności artystyczne, ale nie jest 
to konieczne, aby uczestniczyć 
w projekcie. Brave Kids to oka-
zja do odkrycia w sobie wyjąt-
kowości, nowych zdolności i 
podzielenia się nimi z innymi 
– wyjaśnia Magda Sawicka.

Brave Kids to również prze-
strzeń do wzajemnej nauki. 
Podczas warsztatów artystycz-
nych dzieci i młodzież samo-
dzielnie przygotują spektakl, z 
którym najpierw wystąpią na 
�nale lokalnym w Starej Kopal-
ni (28 sierpnia, tylko na zapro-
szenia – dla zainteresowanych 
kontakt: emu.fundacja@gmail.
com). Następnie uczestnicy 
wałbrzyskiej edycji projektu 
pojadą do Wrocławia na �-
nał główny. Tam spotkają się 
z uczestnikami z pozostałych 
miast (Wrocławia, Warszawy, 
Gdańska, Przemyśla, Obornik 
Śląskich i Rzeszowa), by razem 
wystąpić w pokazie �nałowym 
„Brave Kids pod wrocławskim 
niebem”.

Warsztaty artystyczne po-
trwają w Wałbrzychu od 17 
do 28 sierpnia. Dzieci będą 
ćwiczyły i uczyły się w dwóch 
miejscach: Wałbrzyskim Ośrod-

Brave Kids znów w Wałbrzychu

ku Kultury i w Starej Kopalni. 
Spektakl pomogą przygoto-
wać im dorośli: Sylwia Sałamaj 
(instruktor tańca ludowego), 
Angelika Toborek (instruktor 
tańca współczesnego), Ilona 
Krawczyk (aktorka teatral-
na) oraz Jakub Fikus (tancerz 
ognia, kuglarz). Różnorodność 
domen opiekunów z pewno-
ścią przełoży się na ostateczny 
program artystyczny, który 
przygotują Brave Kids.

Projekt w Wałbrzychu 
wspiera fundacja EMU we 
współpracy z Wałbrzyskim 
Ośrodkiem Kultury. Pieniądze 
na organizację wydarzenia w 
całej Polsce pochodzą z dota-
cji uzyskanej przez Stowarzy-
szenie Kultury Teatralnej Pieśń 
Kozła z Wrocławia. – Trwająca 
edycja nie byłaby możliwa do 
zorganizowania bez �nanso-
wania z ministerstwa kultury 
oraz gminy Wrocław. Dzięki 
pieniądzom wspieramy lokal-
nych artystów i organizacje, 
zapewniając im zatrudnienie 
w ramach naszego projektu – 
podkreśla Iwona Frydryszak, 
producent wykonawczy pro-
jektu Brave Kids.

Uznanie na całym 
świecie

Brave Kids to niezwykły pro-
jekt, łączący źródłowe kultury 
i tradycje muzyczne, taneczne 
i teatralne odległe od siebie 

nieraz o tysiące kilometrów. To 
również autorski model pracy 
twórczej, umożliwiający dzie-
ciom swobodne rozwijanie ta-
lentów i artystyczną współpra-
cę. Takie podejście doskonale 
się sprawdziło, czego dowo-
dem jest 10 dotychczasowych 
edycji projektu. Wzięło w nich 
udział łącznie 1500 dzieci ze 
180 grup artystycznych z kilku-
dziesięciu krajów z pięciu kon-
tynentów, a w swoich domach 
gościło je 500 polskich rodzin 
z 13 miast. Wspólne spektakle 
młodych artystów przypomi-
nały wulkany energii, zawsze 
były niepowtarzalne i zaska-
kiwały pomysłowością. Brave 
Kids to jedyny tego rodzaju 
międzynarodowy projekt. Zy-
skał uznanie na całym świecie.

Projekt powstał w 2009 roku 
przy wrocławskim Brave Festi-
val, jednym z najbardziej uzna-
nych i prestiżowych wydarzeń 
kulturalnych Wrocławia i Pol-
ski. Głównym organizatorem  i 
pomysłodawcą Brave Kids jest 
wrocławskie Stowarzyszenie 
Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. 

Edycje odbywające się w 
każdym z miast organizowane 
są w partnerstwie z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami kultury.

Więcej informacji: www.
bravekids.eu oraz www.face-
book.com/BraveKids

(MS)
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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

1 lipca 2020 r. przy ul. Het-
mańskiej 5g w wałbrzyskiej 
dzielnicy Podzamcze, swo-
je podwoje otworzył Dom 
Dziennego Pobytu Oaza 
Seniora. – Nasz dom otwo-
rzyliśmy w nowej, pande-
micznej rzeczywistości, z 
zachowaniem zasad higie-
nicznych opublikowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia 
– wyjaśnia Ewa Mizgalska, 
prezes Fundacji Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
Feniks w Wałbrzychu.

- Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, codziennie mierzy-
my temperaturę ciała przyby-
wających podopiecznych. Je-
steśmy zaopatrzeni w płyn do 
dezynfekcji rąk i wyposażenia 
domu, dezynfekcja przepro-
wadzana jest po każdych zaję-
ciach, a płyn do dezynfekcji rąk 
dostępny jest w każdym mo-
mencie. Obiad jest podawany 
w naczyniach jednorazowych 
z jednorazowymi sztućcami, a 
personel domu zaopatrzony 
jest w przyłbice ochronne – wy-
licza prezes Ewa Mizgalska.

Dom Dziennego Pobytu 
Oaza Seniora czynny jest od 
godz. 7.00 do 17.00 w dni po-
wszednie. Podopieczni mogą 
skorzystać z odpłatnego trans-
portu.

- Dysponujemy samocho-
dem, który przywiezie państwa 
do Oazy Seniora i odwiezie do 
domu. Podopieczni mogą rów-
nież przybyć do Oazy Seniora 
własnym transportem lub w 
inny odpowiadający im spo-
sób. Prosimy dotrzeć do nas na 
godzinę 9:00, ponieważ wtedy 

Oaza Seniora zaprasza
rozpoczyna się terapia zaję-
ciowa. Jesteśmy wyposażeni 
w gry towarzyskie, dysponu-
jemy możliwością tworzenia 

własnych prac plastycznych, 
np. obrazów itp. Zatrudniony 
przez nas terapeuta zajęciowy 
zadba o odpowiedni poziom 

zajęć. Po terapii zajęciowej i 
krótkiej przerwie, zajmie się 
Państwem doświadczony re-
habilitant. Dom Oaza Seniora 

jest wyposażony w sprzęt reha-
bilitacyjny, natomiast zajęcia 
rehabilitacyjne będą dostoso-
wane do Państwa możliwości 
i chęci. Dysponujemy rower-
kami stacjonarnymi, rotorami i 
innym sprzętem rehabilitacyj-
nym oraz materacem do ma-
sażu ciała. Po zajęciach reha-
bilitacyjnych i przerwie można 
skorzystać z obiadu w formie 

cateringu. Serdecznie zaprasza 
do niezobowiązującej wizyty 
w Domu Dziennego Pobytu 
Oaza Seniora i zapoznaniem 
się z jego wyposażeniem, per-
sonelem i warunkami pobytu. 
Nasz personel chętnie Państwa 
oprowadzi i odpowie na pyta-
nia – dodaje prezes Fundacji 
Na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Feniks w Wałbrzychu.

 Organizacja usług opiekuńczych 
w Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora:

• 7:00 do 8:00 transport podopiecznych miejsca zamieszka-
nia do Dziennego Domu Pomocy samochodem do przewo-
zu osób niepełnosprawnych

• 8:00 do 9:00 śniadanie
• 9:30 do 11:30 zajęcia z zakresu terapii zajęciowej
• 12:00 do 14:00 ćwiczenia usprawniające i rehabilitacja
• 14:30 do 15:30 obiad
• 15:30 do 16:00 odpoczynek i przygotowanie podopiecz-

nych do powrotu do miejsca zamieszkania
• 16:00 do 17:00 transport podopiecznych z Domu Dzienne-

go Pobytu do miejsca zamieszkania.

Uroczystości pogrzebowe 
Józefa Wiłkomirskiego od-
będą się 18 sierpnia br. na 
Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. Będzie to uroczy-
stość o rodzinnym charakte-
rze. Tradycyjne pożegnanie 
zmarłego nastąpi 16 sierpnia 
o godz. 18.00 na pl. Magi-
strackim 1 w Wałbrzychu.

Przypomnijmy: 1 sierpnia 
2020 r. w wieku 94 lat zmarł Jó-
zef Wiłkomirski - wielki artysta, 
patriota, społecznik, człowiek 
kultury, twórca i wieloletni dy-
rektor Filharmonii Sudeckiej, 
radny Rady Miejskiej Wał-
brzycha, Zasłużony dla Miasta 
Wałbrzycha, powstaniec war-
szawski. W latach 2010 – 2013 
publikował felietony oraz hu-
moreski pod tytułem „Teatrzyk 
Czerwony Pająk” na łamach Ty-
godnika DB 2010.

- Każdy mieszkaniec Wał-
brzycha, który chce oddać hołd 

Pożegnanie Józefa Wiłkomirskiego

Mistrzowi, będzie mógł to zro-
bić w niedzielę, 16 sierpnia. Na 
placu przed wałbrzyskim ra-
tuszem stanie urna z prochami 
zmarłego oraz zostanie wysta-
wiona księga kondolencyjna. 
Prosimy o nieprzynoszenie 
kwiatów (wiązanek i wieńców). 
Zgodnie z wolą rodziny zmar-

łego prosimy, aby pieniądze 
przekazać na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej - Hospicjum w Wałbrzychu, 
którego wolontariusze będą 
obecni na placu – mówi Edward 
Szewczak, Rzecznik Prasowy 
Prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Wybierasz się w najbliższy 
piątek do urzędu by załatwić 
zaległe sprawy? Sprawdź czy 
na pewno będzie czynny 14 
sierpnia. Wiele placówek w 
twoim mieście może być w 
tym dniu zamkniętych. ZUS 
już teraz informuje o zmia-
nach w organizacji pracy 
tego dnia w całym kraju.

W sobotę obchodzimy dwa 
święta: kościelne i państwowe. 
Z tej okazji w całej Polsce, 15 
sierpnia jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy, zamknięte 
są sklepy i należy pamiętać, że 
tego dnia komunikacja miejska 
funkcjonuje według świątecz-
nego rozkładu jazdy. W tym 
roku święto, które jest ustawo-
wo wolne od pracy, przypada 
w sobotę. Oznacza to, że pra-
codawca - za święto przypada-
jące w sobotę - ma obowiązek 
wyznaczyć pracownikowi je-
den inny dzień wolny. Najczę-

Piątek bez ZUS

ściej pracodawca odgórnie 
ustala termin dodatkowego 
dnia wolnego dla wszystkich 
pracowników w �rmie, często 
najbliżej tej daty.

- I tak właśnie jest u nas. 
W tym dniu w całym kraju 
nieczynne będą sale obsługi 
klientów ZUS, jak i również 
nie będzie działało Centrum 
Obsługi Telefonicznej – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – W tym dniu 

wszelkie formalności można 
będzie załatwić on-line po-
przez Platformę Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS. Natomiast 
w sprawie Bonu turystycznego 
informacje będą udzielane pod 
specjalnie utworzonym nume-
rem tel. 22 11 22 111- dodaje.

Uwaga, w tym roku 26 grud-
nia również wypada w sobotę, 
co oznacza, że pracodawcy raz 
jeszcze będą mieli w obowiąz-
ku „oddać” dzień wolny.

(IKM)
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Internacja, inaczej zwa-
na „detencją” to określenie, 
dotyczące umieszczenia da-
nej osoby, bez jej zgody, w 
zamkniętym zakładzie psy-
chiatrycznym. Postępowanie 
dotyczące umieszczenia w 
zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym uregulowane jest 
przepisami ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego.

Generalną zasadą jest, że 
przyjęcie osoby chorej psy-
chicznie lub z zaburzeniami 
psychicznymi do szpitala i pod-
jęcie leczenia, wymaga wyra-
żenia przez tą osobę pisemnej 
zgody. Nie może to być zgoda 
milcząca lub dorozumiana. 
Osoba taka musi wiedzieć, na 
co wyraża zgodę i być świa-
doma jej wyrażenia. Jedynie 
w określonych, wyjątkowych, 
sytuacjach i z zastosowaniem 
odpowiednich procedur, taka 
osoba może zostać poddana 
badaniu i leczeniu psychia-
trycznemu bez swojej zgody.

Badaniu psychiatrycznemu, 
bez swojej zgody, może zostać 
poddana osoba, której zacho-
wanie wskazuje na to, że z po-
wodu zaburzeń psychicznych 
może zagrażać bezpośrednio - 
własnemu życiu albo życiu lub 
zdrowiu innych osób, a także 
osoba, która nie jest zdolna do 
zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych. Osoba ma-
łoletnia lub ubezwłasnowol-
niona całkowicie może zostać 
poddana badaniu także bez 
zgody jej przedstawiciela usta-
wowego. Na podstawie tych 
samych przesłanek osoba cho-
ra psychicznie może być przy-
jęta do szpitala psychiatrycz-
nego na obserwację bez jej 
zgody. Obserwacja nie może 
trwać dłużej niż 10 dni.

Postępowanie w sprawie 
przyjęcia do szpitala psychia-
trycznego w trybie nagłym wy-
gląda następująco:
1)  O przyjęciu do szpitala po-

stanawia lekarz. Ma on obo-
wiązek osobiście zbadać 

pacjenta i gdy jest to możli-
we lub konieczne zasięgnąć 
opinii drugiego lekarza psy-
chiatry albo psychologa.

2)  Lekarz ma obowiązek wyja-
śnienia choremu przyczyny 
przyjęcia do szpitala bez 
jego zgody i poinformowa-
nia go o jego prawach.

3)  W ciągu 48 godzin od chwili 
przyjęcia do szpitala decy-
zja lekarza przyjmującego 
wymaga zatwierdzenia 
przez ordynatora (lekarza 
kierującego oddziałem). Nie 
później niż w ciągu kolej-
nych 48 godzin sędzia wizy-
tujący (nadzorujący) szpital 
ma obowiązek wysłuchania 
przyjętej osoby. W razie 
stwierdzenia, że jej pobyt 
w szpitalu psychiatrycznym 
jest oczywiście bezzasadny, 
sędzia zarządza natychmia-
stowe wypisanie ze szpitala 
i wnosi o umorzenie postę-
powania.

4)  W ciągu 72 godzin od chwili 
przyjęcia do szpitala kie-

rownik szpitala zawiadamia 
o tym fakcie sąd opiekuńczy 
miejsca siedziby szpitala.

 Warto wspomnieć, że sąd 
opiekuńczy może rozpo-
znać sprawę również na 
wniosek osoby, która ma 
zostać przyjęta, a także jej 
przedstawiciela ustawowe-
go, małżonka, krewnych w 
linii prostej, rodzeństwa, 
osoby sprawującej nad nią 
faktyczną opiekę, a także z 
urzędu.

5)  W ciągu 14 dni od dnia 
wpływu wniosku (tryb 
wnioskowy) lub otrzymania 
zawiadomienia od kierow-
nika szpitala (tryb nagły), 
sąd opiekuńczy ma obowią-
zek przeprowadzić rozpra-
wę. Rozprawa może odbyć 
się także na terenie szpi-
tala. Sąd jest obowiązany 
uzyskać opinię jednego lub 
kilku lekarzy psychiatrów 
przed podjęciem decyzji. 
Biegłym nie może być oso-
ba, która uczestniczyła w 

Prawo w pigułce: internacja, czyli detencja akt I CKN 571/97). Tak, więc 
konieczność przymusowe-
go umieszczenia w szpitalu 
powinna być i jest przez sąd 
okresowa sprawdzana. 
Osoba przebywająca w szpi-

talu psychiatrycznym może 
złożyć w szpitalu, w dowolnej 
formie, wniosek o nakazanie 
wypisania ze szpitala. Taki 
wniosek odnotowuje się w do-
kumentacji medycznej. Wypi-
sania takiej osoby mogą żądać 
również: przedstawiciel usta-
wowy, małżonek, rodzeństwo, 
krewni w linii prostej oraz oso-
ba sprawująca faktyczną nad 
nią opiekę. Żądanie tych osób 
także może zostać zgłoszone w 
dowolnej formie i odnotowuje 
się je w dokumentacji medycz-
nej. W razie odmowy, pacjent 
oraz wyżej wymienione osoby 
mogą wystąpić do sądu opie-
kuńczego, w którego okręgu 
znajduje się ten szpital, o na-
kazanie wypisania. Wniosek do 
sądu w tej sprawie składa się w 
terminie 7 dni od powiadomie-
nia o odmowie wypisania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

podjęciu decyzji o przyjęciu 
do szpitala lub odmowie 
wypisania z niego.

7) Od wydanego przez sąd 
opiekuńczy postanowienia 
przysługuje apelacja.

Przepisy nie przewidują z góry 
określonego końcowego 
terminu pobytu w szpita-
lu. Choroby psychiczne są 
różne, różne są ich objawy i 
czasy trwania. Jedne osoby 
lepiej reagują na zastoso-
wane leczenie, inne gorzej. 
Jedno jest pewne – lekarz 
nie ma dowolności w okre-
ślaniu długości pobytu 
chorego w szpitalu psychia-
trycznym. Sąd Najwyższy 
stwierdził, że orzeczenie 
sądu o potrzebie przyjęcia 
osoby chorej psychicznie 
do szpitala psychiatryczne-
go nie oznacza, że osoba 
taka może być umieszczona 
w szpitalu bezterminowo. 
Okres pobytu tej osoby w 
szpitalu zależy od ustania 
przyczyny wydania przez 
sąd orzeczenia o jej przy-
jęciu (postanowienie Sądu 
Najwyższego - Izba Cywilna 
z dnia 10 marca 1998 r. sygn. 
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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

„Przychodzi taka chwila, kie-
dy obraz naszego życia odłącza 
się od życia, staje się niezależny 
i z wolna zaczyna roztaczać nad 
nami swoje panowanie” - M. 
Kundera „Sztuka powieści”.

„….ile głów, tyle rozumów” - 
Lew Tołstoj „Anna Karenina”.

Kiedy budzisz się rano twój 
mózg natychmiast loguje się 
do rzeczywistości, uruchamia-
jąc szereg programów (celów 
i środków ich realizacji), dzięki 
którym od razu wiesz gdzie je-
steś, kim jesteś i co masz robić. 
Twój świat nabiera znaczenia i 
sensu, a ty nie masz najmniej-
szych wątpliwości, że taki 
właśnie jest. Czujesz, że masz 
nad własnym życiem kontrolę 
i jesteś na ogół przekonany, 
że to, czym się zajmujesz, o 
czym myślisz, co planujesz jest 
ważne, słuszne i odzwierciadla 
jakąś prawdę o rzeczywistości, 
o zasadach i regułach, które 
nią rządzą, wartościach, które 
ją organizują. Ten proces nie 
wymaga od nas wysiłku, dzie-
je się automatycznie. Ustawia 
nas niejako w samym centrum 
życia, w jego naturalnym i 
czytelnym nurcie, pozwala, 
byśmy mogli mu się poddać, 
wyciszając wszelkie niepokoje, 
dylematy i niepewność. Bez 
tego ewolucyjnie wykształco-
nego procesu (czy wielu róż-
nych procesów ) nasze życie 
byłoby chaosem, pozbawio-
nym sensu, w którym każde 

Okiem psychologa: Don Kichot w każdym z nas (1)
Marek 
Gawroń

działanie i decyzja wymaga-
łaby od nas wysiłku poznaw-
czego przekraczającego natu-
ralne zasoby. Nie wiemy jak to 
się dzieje, nie mamy dostępu 
do owych mechanizmów, nie 
możemy w dowolny sposób 
nimi sterować (w istocie to 
jesteśmy tymi mechanizmami 
i procesami). Uświadamiamy 
sobie jedynie ich efekty: po-
czucie dobrze znanej, oswo-
jonej rzeczywistości, w której 
zajmujemy określone miejsce. 
Ujawnienie tych procesów nie 
zmieni wprawdzie ich charak-
teru i funkcji, ale - jak każda 
użyteczna wiedza - pozwoli 
nam na szersze spojrzenie 
na nasze życie i życie innych 
ludzi. Może nam na przykład 
ułatwić zrozumienie zjawisk 
społecznych rozgrywających 
się obecnie w Polsce i których 
jesteśmy równocześnie świad-
kami jak i uczestnikami.

Fundamentem, na którym 
opiera się nasze rozumienie i 
niekwestionowana znajomość 
świata, jest nasza wiedza. W 
jej skład wchodzą wiedza jaw-
na, deklaratywna - obejmująca 
ogromną liczbę danych, two-
rzących skomplikowany obraz 
własnej osoby i obraz świata 
(wiedza co) oraz wiedza pro-
ceduralna, utajona - będąca 
pewnego rodzaju programami 
działania na różnych pozio-
mach ogólności (wiedza jak) i 
aktywizowana automatycznie 
w trakcie realizacji celów (np. 
przygotowanie kolacji, przy-
gotowanie raportu itd) lub 
poprzez wskazówki tkwiące 
w bieżącej sytuacji (np. przej-
ście przez jezdnię). Wielkość 
zasobów wiedzy nie jest bez 
znaczenia dla skutecznego 
poruszania się w rzeczywisto-

ści, ale równie ważne jest np. 
jej zróżnicowanie treściowe 
i wewnętrzne zintegrowanie 
(wiedza z różnych dziedzin 
powiązana ze sobą logicznie i 
tematycznie).

Ważnym aspektem wiedzy 
są standardy, które nabywa-
my w sposób niejawny we 
wczesnym dzieciństwie i któ-
re bywają artykułowane jako 
osobiste wartości. Standardy 
jako ogólne wartości określa-
ją kierunki naszego działania. 
Inne cele będziemy sobie sta-
wiać i staną się one dla nas 
ważne, kiedy u ich podstawy 
leży standard władzy niż wów-
czas, gdy jest nim przynależ-
ność. Od standardów zależeć 
będzie też na przykład to, czy 
zdanie egzaminu będzie trak-
towane jako realizacja marze-
nia i wyzwania osobistego, czy 
jako obowiązek lub powin-
ność. W tym pierwszym przy-
padku zdany egzamin wiązać 
się będzie z uczuciem dumy 
i radości, a w drugim z ulgą i 
odprężeniem (w psychologii 
mówimy o standardach pro-
mocyjnych i prewencyjnych. 
Istnieje narzędzie, dzięki któ-
remu możemy je u siebie zdia-
gnozować). Warto wiedzieć, 
że standardy określają nasze 
cele, działania i środki ich re-
alizacji w sposób automatycz-
ny i często nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że to czym się 
w życiu kierujemy, to co nas 
motywuje jest nabytym, nie-
świadomym programem (po-
mijam tu kwestie związane 
z biologiczną podstawą pro-
cesów nabywania wiedzy np. 
rolą cech temperamentalnych 
- to być może temat na inny ar-
tykuł). Mamy wrodzoną skłon-
ność do przyczynowo - skut-

kowego wyjaśniania własnych 
działań (jesteśmy przekonani, 
że tego właśnie chcieliśmy) 
dlatego często padamy o�arą 
odczuwania własnej woli, tam 
gdzie jej zwyczajnie nie ma.

Choć prawdziwe do pew-
nego stopnia jest przekonanie, 
że uczymy się całe przez życie, 
to przyswajanie wiedzy (jej 
asymilacja i akomodacja) jest 
zróżnicowane w zależności od 
wieku i właściwości jednost-
ki. W dzieciństwie i młodości 
wiedza płynie do nas szerokim 
strumieniem, by w wieku doj-
rzałym kapać powoli, pojedyn-
czymi kroplami niczym woda z 
kranu. Na starość dokonujemy 
raczej nieznaczących korekt w 
obrębie własnej wiedzy (w tym 
przekonań, wartości) i to tylko 
najczęściej wówczas, gdy rze-
czywistość napiera zbyt moc-
no, odsłaniając naszą igno-
rancję, potęgując niepewność 
i utratę kontroli. Im bardziej 
stabilne i przewidywalne jest 
środowisko w jakim żyjemy i 
mniej mamy okazji do nowych 
doświadczeń, tym mniej się 
uczymy nowych rzeczy. Kiedy 
świat nie stawia nam zbyt du-
żych wymagań i nie podwa-
ża naszego o nim obrazu, nie 
mamy motywacji, by cokol-
wiek w nim zmieniać. Istnieje 
silna wewnętrzna presja do 
utrzymywania stabilnego ob-
razu rzeczywistości, zwłaszcza 
gdy skutecznie realizujemy 
swoje cele. Oczywiście, jak za-
wsze w przypadku ludzi, różni-
my się stopniem otwartości na 
nowe doświadczenia (wymiar 
osobowości) niezależnie od 
wieku, potrzebą posiadania 
pewnej i spójnej wiedzy, czy 
otwartością poznawczą (rozu-
mianą jako mózgowy proces 

nabywania wiedzy). Dlatego są 
ludzie, którzy do końca swoich 
dni trzymają się kurczowo swo-
ich przekonań, przyzwyczajeń 
oraz tacy, którzy uczą się nie-
ustannie, poszerzając swoje 
horyzonty myślenia i własną 
mądrość, choć - jak wspomnia-
łem - jakieś spektakularne, re-
wolucyjne zmiany w obrębie 
własnej wiedzy wraz z wiekiem 
zdarzają się niezwykle rzadko.

Nasza wiedza, mimo że 
nie budzi w nas zwątpienia 
co do swojej prawdziwości i 
adekwatności (tzw. naiwny 
realizm), wcale nie musi być 
prawdziwa. I zwykle nie jest 
lub jest mocno uproszczona. 
Bardzo często przyjmuje po-
stać kategoryczną i  subiek-
tywnie pewną. „Taki jest świat 
i już”, „nikt mi nie powie, że 
jest inaczej”, „tak to się robi” 
itp. - to myśli, które towarzy-
szą niemal każdemu z nas. 
Ta potoczna wiedza z natury 
swojej jest aprioryczna (W. 
Łukaszewski), nie potrzebuje 
dowodów, wystarczą jej przy-
kłady. Ważne tylko, by dawała 
nam poczucie sensu, kontro-
li i pewności. Im bardziej w 
coś wierzymy, tym mniejsza 
szansa, że coś innego przyj-
dzie nam do głowy. Utrwa-
lone przekonania, schematy 
poznawcze i standardy są 
wyznacznikiem naszych ocze-
kiwań względem rzeczywisto-
ści. Świat nigdy nie jawi nam 
się w swojej bezpośredniości 
i obiektywności, zawsze jest 
zniekształcony poprzez nasze 
prognozy odnośnie tego co 
może, powinno i w jaki sposób 
się wydarza  oraz jaki owe wy-
darzenie ma dla nas sens.

Co zatem dzieje się, kie-
dy napływające informacje 

(o świecie, naszych własnych 
działaniach) są wyraźnie 
sprzeczne z naszą wiedzą 
(przekonaniami, wartościami)? 
Mówiąc najogólniej: pojawia 
się niespójność w obrębie 
naszego systemu przekonań, 
wywołując niepewność. Nie 
wiemy co mamy robić, bo nie 
jesteśmy pewni tego, czy na-
sze opinie i sądy mogą stano-
wić podstawę do działania. W 
takich sytuacjach odczuwamy 
zwykle lęk, dyskomfort, frustra-
cję. Owa niespójność, czy też 
niezgodność w obrębie naszej 
wiedzy, powoduje awersyjny, 
wymagający redukcji stan psy-
chiczny, zwłaszcza, gdy doty-
czy ważnych dla nas kwestii: 
naszej samooceny, tożsamo-
ści, przekonań i wartości (np. 
ważne jest dla mnie bezpie-
czeństwo moje i mojej rodziny, 
które moim zdaniem zapew-
nia uszczelnianie granic przed 
emigrantami, a na ulicach 
miast widzę osoby o odmien-
nym kolorze skory lub mówią-
ce językiem np. arabskim, albo 
uważam, że moje przekonania 
religijne lub dotyczące życia 
seksualnego są moja sprawą 
a słyszę w telewizji, że rząd 
wprowadza ustawy, które ude-
rzają w poczucie mojej wolno-
ści, itd.).

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w 
czasopismach naukowych z za-
kresu psychologii emocji, em-
patii i relacji terapeutycznych. 
Prowadzi prywatny gabinet. 
Kontakt: margaw@op.pl
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Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ

przedszkola@onet.pl

Nauka oparta na programie „Dar zabawy”
Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy 
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem • Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody • Tańce

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

Stowarzyszenie Pasjo-
natów Historii Ziemi Miero-
szowskiej zaprasza miesz-
kańców miasta i gminy do 
współtworzenia wystawy 
„Szli na zachód osadnicy... 
Mieroszów 1945-1950” przez 
nieodpłatne użyczenie pa-
miątek, dokumentów i zdjęć 
związanych pierwszymi la-
tami powojennymi (1945 
- 1950) Mieroszowa i Gminy 
Mieroszów.

- Pomysł wystawy „Szli na 
zachód osadnicy... Mieroszów 
1945-1950” zrodził się blisko 

dwa lata temu, kiedy otwiera-
liśmy wystawę faktogra�czną 
zdjęć archiwalnych i repro-
dukcji „Mieroszowian - drogi 
do Niepodległej” dla upamięt-
nienia stulecia odzyskania nie-
podległości. Czas nieuchronnie 
upływa. Ubywa też osób, które 
wałczyły, odbudowywały wol-
ną, niepodległą i suwerenną 
Polskę. Obowiązkiem, nas żyją-
cych jest ocalić od zapomnienia 
pamięć o tych, którzy swoją 
postawą i zaangażowaniem 
dawali przykład bohaterstwa 
i patriotyzmu. Potrzeba było 

jednak czasu, aby roboczy tytuł 
wzięty z tekstu piosenki „Szli na 
Zachód Osadnicy” nabrał real-
nych kształtów, gdyż losy Pola-
ków są bardzo pogmatwane... 
Zapraszamy mieszkańców mia-
sta i gminy do współtworzenia 
wystawy „Szli na zachód osad-
nicy... Mieroszów 1945-1950” 
przez nieodpłatne użyczenie 
pamiątek, dokumentów i zdjęć 
związanych pierwszymi latami 
powojennymi (1945 - 1950) 
Mieroszowa i Gminy Miroszów. 
Będziemy bardzo wdzięczni, 
jeżeli zechcecie Państwo po-

dzielić się z nami również wspo-
mnieniami. Przekazane relacje 
i pamiątki - zgodnie z Państwa 
wolą - zostaną zaprezentowane 
na planowanej wystawie w spo-
sób bezpośredni, a po skopio-
waniu zwrócone właścicielom. 
Wszystkich, którzy chcieliby 
wnieść swój wkład w przygoto-
wanie wystawy prosimy o kon-
takt pod nr telefonu 74 880 11 
03 oraz biblioteka_mieroszow@
vp.pl – mówią przedstawiciele 
Stowarzyszenia Pasjonatów Hi-
storii Ziemi Mieroszowskiej.

(RED)

Szli na zachód osadnicy

Nastał czas, aby wybrać 
przedszkole dla swojego naj-
cenniejszego skarbu, jakim 
jest dziecko. - Minęły już cza-
sy, gdy robiliśmy to pochop-
nie, bez większego namysłu. 
Dzisiaj wiemy, że ten wybór 
to jeden z najważniejszych 
�larów na drodze do sukcesu 
naszych pociech – podkreśla 
Katarzyna Tomańska, dy-
rektor sieci niepublicznych 
przedszkoli w Wałbrzychu i 
Świebodzicach.

- Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom, za-
praszamy do pierwszego 
przedszkola freblowskiego w 
Wałbrzychu i Świebodzicach, 
którego program został oparty 
na autorskiej metodzie F.Fro-
ebla. Na czym ona polega? 
Nauka oparta jest na progra-
mie “dar zabawy”, który skła-
nia do samodzielnej aktywno-
ści dziecka, kierowanej przez 
nauczyciela. Zabawa ta ma 
charakter poznawczy, badaw-

Czas do przedszkola

czy, ruchowy i konstrukcyjny. 
Pobyt w naszej placówce, to 
niepowtarzalna przygoda edu-
kacyjna, związana z ruchem, 

działaniem twórczym, muzyką, 
śpiewem i wspólną zabawą 
– podkreśla dyrektor freblow-
skich przedszkoli .o pro�le ma-

tematyczno - przyrodniczym 
Koniczynka I w Świebodzicach i 
Jedyneczka w Wałbrzychu oraz 
freblowskich przedszkoli o pro-
�lu sportowo – artystycznym: 
Koniczynka w Świebodziach i 
Bajka w Wałbrzychu.

Oferta, którą proponują 
swoim podopiecznym przed-
szkola freblowskie w Wałbrzy-
chu i Świebodzicach to:
- języki obce: angielski, fran-

cuski, niemiecki
- twórcza rytmika
- akademia dźwięku i ciszy
- spotkania z teatrem
- spotkania z �lharmonią
- lekcje żywej przyrody
- �ay �tness
- tańce

- Zapisy przyjmujemy telefo-
nicznie, pod numerem 602 231 
533lub mailowo: przedszkola@
onet.pl. Zapraszamy do na-
szych placówek w Wałbrzychu 
i Świebodzicach – mówi Kata-
rzyna Tomańska.

(TP)

Nowa droga
Trwa odbudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w 
Witkowie (droga na przeciw 
remizy strażackiej). - Wartość 
prac wyniesie ponad 615 000 zł. 
Gmina Czarny Bór na realizację 
inwestycji otrzymała do�nan-
sowanie z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w formie 
dotacji celowej na ochronę, 
rekultywację i poprawę jako-
ści gruntów rolnych - wyjaśnia 
Adam Górecki, wójt gminy. Za-
kończenie prac planowane jest 
na koniec września br.

(JJ)

Fundusz sołecki
Na podstawie algorytmu, 
który jest wyliczany zgod-
nie ze wzorem określonym 
w ustawie o funduszu sołec-
kim i uzależniony od liczby 
mieszkańców w danym so-
łectwie, ustalane są kwoty ja-
kie zostaną przeznaczone na 
realizację pomysłów mieszkań-
ców w 2021 r w Gminie Czarny 
Bór. Wcześniej te pomysły mu-
szą być zatwierdzone uchwałą 
zabrania wiejskiego. Spotkania 
planowane są na wrzesień. Wy-
sokość funduszu sołeckiego: 
kształtuje się następująco w 
poszczególnych sołectwach: 
Borówno – 36 657,46 zł, Czarny 
Bór – 50 147,00 zł, Grzędy – 36 
807,90 zł, Grzędy Górne – 19 
005,71 zł, Jaczków – 33 799,08 
zł i Witków – 50 147,00 zł. W 
sumie mieszkańcy gminy zade-
cydują o wydatkowaniu ponad 
226 000,00 zł. Tymczasem trwa 
realizacja zadań, które zostały 
zgłoszone podczas ubiegło-
rocznych spotkań z mieszkań-
cami.

(JJ)

Wybierz pociąg
Władze Mieroszowa i czeskie-
go Mezimesti apelują do tury-
stów, by wybierali połączenia 
kolejowe zamiast podróży 
samochodami do Adrspachu. 
Z Wrocławia i Wałbrzycha, przez 
Boguszów – Gorce i Mieroszów 
kursują szynobusy Kolei Dolno-
śląskich, poza tym samochód 
można zostawić na parkingu w 
Teplicach nad Metują, a stamtąd 
co pół godziny odjeżdża pociąg 
do Adrspachu.

(RED)

Dezynfekcja w MCK
Biblioteka Publiczna w Mie-
roszowie będzie nieczynna 
13 i 14 sierpnia. W tych dniach 
obiekt zostanie poddany dezyn-
fekcji. Z tej samej przyczyny 14 
sierpnia nieczynne będzie Miero-
szowskie Centrum Kultury.

(RED)

Pojadą nad morze
Mieroszowski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, przy wsparciu 
Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu, w bieżącym roku zor-
ganizował letni wypoczynek 
dla 10 dzieci z terenu Gminy 
Mieroszów. Dzieci będą wypo-
czywały nad morzem Bałtyckim.

(RED)

Remontują trybuny
W Mieroszowie trwają przy-
gotowania do inauguracji roz-
grywek piłki nożnej. Pierwszym 
krokiem było powołanie nowego 
klubu piłkarskiego, który działa 
przy Mieroszowskim Centrum 
Kultury pod nazwą KP MCK Mie-
roszów. Kolejnym krokiem jest 
poprawa komfortu oglądania 
zmagań sportowych na miero-
szowskim stadionie. Od kilku dni 
trwa remont trybuny, która już 
dawno wymagała odnowienia.

(RED)
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W dniach 15 – 19 sierp-
nia 2020 r. Głuszyca będzie 
gospodarzem Sudeckiego 
Forum Inicjatyw pod hono-
rowym patronatem biskupa 
świdnickiego Marka Men-
dyka. Na głuszyckiej scenie 
wystąpią między innymi: 
Andrzej Rosiewicz, Polska 

Orkiestra Muzyki Filmowej 
oraz Sound’n Grace, Marcin 
Daniec, Eleni z Orkiestrą Arte 
Symfoniko oraz Jacek Wój-
cicki.

- Sudeckie Forum Inicjatyw 
to wydarzenie organizowane 
w celu wymiany poglądów, 
doświadczeń, działań, a przede 

Gwiazdy w Głuszycy - polityka senioralna; senior w 
akcji. Środa 19.08 - patriotyzm 
przyszłości; wolontariat w służ-
bie niepełnosprawnym.

Koncerty (plac przy kościele 
pw. Chrystusa Króla, ul. B. Chro-
brego 4a): sobota 15.08. – godz. 
16:00 – Andrzej Rosiewicz, godz. 
20:15 – Mała Armia Janosika; 
niedziela 16.08. - 20:15 – Polska 
Orkiestra Muzyki Filmowej oraz 
Sound’n Grace; poniedziałek 
17.08 - 20:15 – Marcin Daniec; 
wtorek 18.08. - 20:15 –45-lecie 
na scenie Eleni z Orkiestrą Arte 
Symfoniko; Jacek Wójcicki; śro-

da 19.08. - 20:15 – Koncert „Mu-
zyczne Lato. Głuszyca 2020”. 
Wejście na koncert – wykupio-
na cegiełka.

Warsztaty: poniedziałek, 
wtorek, środa – wokalne, te-
lewizyjne, kulinarne, pisania 
ikon.

Msze święte odprawiane 
przez bp Ignacego Deca i bp 
Marka Mendyka: godz. 12:00 
– niedziela i środa oraz 12:30 – 
poniedziałek i wtorek.

Więcej na https://sudeckie-
foruminicjatyw.pl

(RED)

Dzieci, młodzież oraz oso-
by pracujące, które nie pla-
nują wakacyjnych wyjazdów 
poza nasz region, mogą ak-
tywnie spędzić czas w Jedli-
nie – Zdroju.

Swoją energię można spo-
żytkować przede wszystkim 
w kompleksie Active przy ul. 
Kłodzkiej, gdzie znajdują się: 
stadion sportowy, skatepark, 
pumptrack, boisko orlik, a tak-
że plac zabaw dla dzieci.

- Za nami półmetek waka-
cji – innych niż zwykle z uwagi 
na pandemię koronawirusa. 
Niestety, nie odbyły się znane 
jedlińskie imprezy jak Festiwal 
Zupy, Międzynarodowy Festi-
wal Petanque, Festiwal kawy i 
ciasta, ani Strefa Sztuki. 7 Pół-
maraton Górski w tym roku 
ma charakter indywidualny, o 
czym piszą organizatorzy na 
swojej stronie internetowej. 
Na szczęście, po deszczowym 
lipcu, mamy dobre prognozy 
na sierpień. To dobry sygnał 
dla aktywnych. Dlatego zapra-
szam wszystkich do korzysta-
nia nie tylko z bogatej oferty 
kompleksu Active. Inną forma 
spędzania wolnego czasu są 
wycieczki piesze i rowerowe 
po naszych licznych trasach 
turystycznych. Nieustannym 
powodzeniem cieszy się wie-
ża na górze Borowej, z której 
rozciąga się panorama całych 
Sudetów środkowych, Karko-
noszy, a przy dobrej widocz-

ności dostrzeżemy nawet Sky 
Tower we Wrocławiu. Dla „le-
niuchów” i nie tylko, w samym 
centrum miasta dostępna jest 
również wieża widokowa w 
kościele przy ul. Jana Pawła II. 
Wejście jest bezpłatne i warto 
zobaczyć nasz piękną Jedlinę-
-Zdrój z czterech stron świata. 
Dla chcących poczuć większą 
dawkę adrenaliny, polecam 
Park Aktywności Czarodziejska 
Góra. Tu działa całoroczny tor 
saneczkowy, park linowy z czte-
rema trasami i wieża wspinacz-
kowa. W pobliżu znajdują się 
punkty gastronomiczne, w któ-
rych można uzupełnić spalone 
kalorie – wylicza Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

Spacer z przewodnikiem
Dla tych, którzy zastana-

wiają się jak spędzić najbliższe 
święto - 15 sierpnia mamy pro-
pozycję: Lokalna Organizacja 
Turystyczna zaprasza do odkry-
wania Jedliny-Zdroju. Start w 
sobotę o godz. 11.00 z parkin-
gu kompleksu Aktive Jedlina 
przy ul. Kłodzkiej. W programie 
wycieczki z przewodnikiem: 
park aktywności, degusta-
cja wody Charlotta w Pijalni 
Wód Leczniczych, spacer Aleją 
Uzdrowiskową, niezapomnia-
ne widoki z wieży kościelnej, 
pałac i browar w Jedlince. A o 
historii uzdrowiskowej miej-
scowości opowie przewodnik.

(LS)

wszystkim propozycji współ-
pracy w obszarze wiary, kultury 
i ekonomii terenu wojewódz-
twa dolnośląskiego. Motywem 
przewodnim spotkania jest ha-
sło: Wiara – Kultura – Ekonomia. 
W trakcie pięciu dni trwania 
Sudeckiego Forum Inicjatyw, 
spotkamy się z przedstawiciela-
mi organizacji pozarządowych, 
samorządowcami, seniorami, 
osobami niepełnosprawnymi, 
młodzieżą. Poświęcimy czas 

wolontariuszom, przedstawi-
cielom wspólnot para�alnych, 
sympatykom i osobom zainte-
resowanym podejmowanymi 
na forum zagadnieniami – wy-
jaśniają organizatorzy głuszyc-
kiego wydarzenia. 

Panele dyskusyjne: Niedziela 
16.08. - adoracja daje życie; od 
adoracji do apostolstwa. Ponie-
działek 17.08 - samorząd – per-
spektywy i szanse; współpraca 
samorządu z NGO. Wtorek 18.08 

Lato w Jedlinie
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Gmina Boguszów-Gorce 
pozyskała 120 424,32 zł na 
realizację programu „Opieka 
wytchnieniowa”.

Głównym celem programu 
jest wsparcie członków ro-
dzin lub opiekunów sprawu-
jących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz oso-
bami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz 
orzeczeniami równoważnymi. 
Opieka wytchnieniowa ma za 
zadanie odciążenie członków 
rodzin lub opiekunów poprzez 
wsparcie ich w codziennych 
obowiązkach lub zapewnie-
nie czasowego zastępstwa. 
Usługa opieki wytchnieniowej 
może służyć również okre-

sowemu zabezpieczeniu po-
trzeb osoby niepełnosprawnej 
w sytuacji, gdy opiekunowie 
z różnych powodów nie będą 
mogli wykonywać swoich 
obowiązków.

- Osoby zainteresowane 
pomocą prosimy o niezwłocz-
ne złożenie dokumentów w 
siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-Gor-
cach, ul. Kasprzaka 7. W przy-
padku pytań lub wątpliwości, 
prosimy o kontakt telefoniczny 
z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Boguszowie-Gorcach, ul. 
Kasprzaka 7, tel. 74 84 41 913 – 
mówi Beata Jackowska, dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Opieka wytchnieniowa

Szczawno - Zdrój jako jed-
no z nielicznych miast w Pol-
sce uchwaliło uchwałę krajo-
brazową.

- Od 2015 roku trwają w 
Polsce prace nad uchwałami 
krajobrazowymi. Do tej pory 
– czyli w ciągu 3,5 roku – nie-
spełna 0,8% gmin w Polsce 
uchwaliło kodeksy reklamowe. 
Do prac koncepcyjnych nad 
tzw. uchwałą krajobrazową 
przystąpiło zaledwie 46 gmin 
w Polsce, etap głosowania ma 
za sobą jedynie 20. Uchwa-
ła krajobrazowa porządkuje 
przestrzeń publiczną w kwe-
stii ujednolicenia elementów 
informacji miejskiej, czyli np. 

tabliczek z nazwami ulic i adre-
sami, elementy małej architek-
tury, ale także szyldy reklamo-
we – wyjaśnia Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna - Zdroju. 
- Mamy nadzieję, że wprowa-
dzona uchwała krajobrazowa 
posłuży Państwu za inspirację 
i da dodatkowe możliwości na 
promocję lokalnych przedsię-
biorstw, nie stając się przy tym 
przykrym obowiązkiem ściąga-
nia nieestetycznych banerów 
reklamowych. Zapraszamy na 
konsultacje dotyczące uchwały 
w każdą środę od godz. 10.00 
do pokoju nr 5 Urzędu Miej-
skiego w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Zadbają o krajobraz

Burmistrz Szczawna – 
Zdroju Marek Fedoruk, wraz 
z zastępcą Markiem Ćmikie-
wiczem, przedstawicielami 
Towarzystwa Miłośników 
Szczawna – Zdroju i Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie-Zdroju, 
uczestniczyli w ceremonii 

odsłonięcia pomnika na-
grobnego generała Józefa 
Benedykta Łączyńskiego na 
cmentarzu para�i pod we-
zwaniem św. Anny w wał-
brzyskiej dzielnicy Szcza-
wienko. Nagrobek doczekał 
się renowacji, wyeksponowa-
nia i oznaczenia insygnium 

Uczcili pamięć bohatera przez IPN „Ojczyzna Swemu 
Obrońcy”. To najstarszy grób 
polskiego bohatera walk o 
wolność i niepodległość na 
Dolnym Śląsku.

- 7 sierpnia 2020 r. obcho-
dziliśmy 200. rocznicę śmierci 
generała Benedykta Józefa 
Łączyńskiego - bohatera naro-
dowego, uczestnika kampanii 
napoleońskich, powstańca 
kościuszkowskiego, żołnierza 
legionów Jana Henryka Dą-

zes Towarzystwa Miłośników 
Szczawna – Zdroju, które - wraz 
z Uzdrowiskową Giną Miejską 
Szczawno-Zdrój - wydało oko-
licznościową broszurę, w której 
przypomniana została historia 
pobytu generała Łączyńskiego 
na kuracji w Szczawnie-Zdroju.

Odnowiony pomnik na-
grobny generała Łączyńskiego 
został po kilkudziesięciu latach 
odsunięty od ściany, dzięki cze-
mu widoczny jest czwarty bok 
nagrobka.

- Przy okazji chcielibyśmy 
zapoznać Czytelników z cieka-
wym pomnikiem nagrobnym 
w kształcie złamanej kolumny 
symbolizującej tragizm prze-
rwanego życia. Na częściowo 
zatartej inskrypcji tejże kolum-
ny można zrekonstruować, 
wspierając się zapisem umiesz-
czonym w księdze umarłych, 
następujący tekst: „Tu spo-
czywają zwłoki śp. Grzegorza 
Zacharyaszewicza, Ces. Król. 
radcy apelacyjnego galicyjskie-
go w Górnym Salcbrunnie d. 
22-go Czerwca 1844 zmarłego 
– dodaje Iwona Czech.

(RED)

browskiego, kawalera Orderu 
Virtuti Militari, odznaczonego 
5 czerwca 1807 roku Krzyżem 
Kawalerskim a 11 maja 1813 
Krzyżem O�cerskim Legii Ho-
norowej. Ze względu na obra-
żenia, których generał doznał 
podczas licznych bitew, jego 
osłabiony organizm nie obro-
nił się, mimo wysiłków lekarza 
zdrojowego, twórcy uzdrowi-
ska Salzbrunn - dra Samuela 
Augusta Zemplina. Generał Łączyński zmarł 7 sierpnia 1820 

roku o godzinie 6.00. Pocho-
wany został 8 sierpnia 1820 
roku na cmentarzu w Dolnym 
Szczawnie (Nieder Salzbrunn 
- dziś: Szczawienko - dzielnica 
Wałbrzycha). Jego imieniem 
została nazwana ulica łączą-
ca Szczawno i Szczawienko 
- ostatnia droga tego wielkie-
go Polaka i Bohatera. Generał 
Benedykt Józef Łączyński wpi-
sany jest na trwałe do rejestru 
wybitnych Polaków walczą-
cych o wolną ojczyznę w okre-
sie legionowym i związanych 
jednocześnie z mającą blisko 
osiemset lat historią dolnoślą-
skiego miasta Szczawno-Zdrój 
– podkreśla Iwonę Czech, pre-
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Z Dakaru do Świebodzic
• 16 sierpnia na Gminnym Lą-
dowisku w Świebodzicach od-
będzie się spotkanie z polskimi 
motocyklistami i kierowcami 
rajdowymi: Jackiem Czacho-
rem oraz braćmi Pawłem i 
Arturem Stasiaczkiem. Goście 
przybędą na wspólne zapro-
szenie prezesa Towarzystwa 
Lotniczego Dariusza Błaszczy-
ka i członka TLS Fabrizio Boset-
ti, rajdowca i przedsiębiorcy. 
Organizację spotkania wsparł 
Urząd Miejski w Świebodzi-
cach. Otwarte spotkanie dla 
mieszkańców, w szczególności 
miłośników motocykli i raj-
dów, odbędzie się w godz. od 
11:00 do 13:00 na gminnym 
lądowisku. Goście będą opo-
wiadać o swoich sukcesach, 
pasji i miłości do motosportu 
oraz imprezach w których brali 
udział m.in. Dakar, Africa Eco 
Race. Sportowcy zaprezentu-
ją również swoje maszyny, na 
których rywalizują, pokonując 
nieraz kilkaset kilometrów w 
ekstremalnych warunkach, 
podczas każdego odcinka raj-
du.

(WPK)

Koszykarze 
bez Glapińskiego
• Rafał Glapiński - wieloletni ka-
pitan koszykarskiego Górnika 
Wałbrzych zakończył karierę. 
W trakcie swojej osiemnasto-
letniej kariery reprezentował 
klub z Wałbrzycha w 456 me-
czach. W sezonie 2020/2021 
wałbrzyskiego pierwszoligow-
ca będą reprezentowali: Kamil 
Zywert (pozycja 1), Krzysztof 

Jakóbczyk (poz. 1/2), Maciej 
Koperski (poz. 1/2), Jan Malesa 
(w poprzednim sezonie Nysa 
Kłodzko, poz. 1/2), Mateusz 
Stankiewicz (poz. 1/2), Łukasz 
Makarczuk (poz. 1/2), Damian 
Durski (poz. 2), Maciej Krzy-
miński (poz. 2), Karol Kamiński 
(poz. 2/3), Marcin Jeziorowski 
(poz. 3), Maciej Bojanowski (w 
poprzednim sezonie Polphar-
ma Starogard Gdański, poz. 
3/4), Bartłomiej Ratajczak (poz. 
4), Marcin Wróbel (poz. 4/5), 
Damian Cechniak (poz. 5), Ma-
teusz Podejko (poz. 5). Sztab 
szkoleniowy: Łukasz Grud-
niewski – trener, Maksym Pa-
pacz - asystent trenera, Paweł 
Ryczel – �zjoterapeuta, Patryk 
Pietraszko - trener przygoto-
wania motorycznego.

Z Górnika do Zabrza
• Karol Garwol - 16 letni wy-
chowanek Klubu Piłkarskiego 
Górnik Boguszów-Gorce, został 
zawodnikiem Górnika Zabrze. 
- To kolejny krok do przodu Ka-
rola. Górnik Zabrze jest świet-
nym miejscem do dalszego 
rozwoju. Warto zauważyć, że 
drużyny Górnika Zabrze świet-
nie sobie radzą w centralnych 
ligach, między innymi w sezo-
nie 2019/2020 drużyna do lat 
18 zdobyła mistrzostwo Polski. 
Karol tra�ł do drużyny U-17 
pod opiekę trenerów Orzeszka 
i Ozgi, którzy mają w dorobku 
trenerskim mistrzostwo Polski 
ze starszą drużyną. Karolowi 
życzymy dużo zdrowia i wy-
trwałości – podkreślają działa-
cze Górnika Boguszów – Gorce.

(RED)

Sportowy raport

- Z powodu epidemii 
koronawirusa, podjęliśmy 
decyzję o odwołaniu tego-
rocznych dożynek gminnych 
– informują organizatorzy 
święta plonów w Gminie Sta-
re Bogaczowice.

- Niestety, codzienne sta-
tystyki nie napawają optymi-
zmem, a sytuacja pandemiczna 
nadal nie wskazuje na rychłą 
poprawę. Wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sto-
sunku do imprez masowych są 

Odwołane dożynki
bezlitosne, a zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców jest dla 
nas priorytetem. Nie możemy 
ich narażać na to zbyt duże ry-
zyko. To była dla nas bardzo 
trudna decyzja, ale jest ona bar-
dzo odpowiedzialna. 30 sierp-

nia o godz. 11.00 odbędzie się 
dziękczynna msza dożynkowa 
w kościele para�alnym w Sta-
rych Bogaczowicach dla rolni-
ków z terenu gminy. – podkre-
ślają organizatorzy dożynek.

(IL)

Rozpoczął się remont sta-
dionu w Starych Bogaczowi-
cach, którego zwieńczeniem 
będzie bieżnia o długości bli-
sko 400 metrów.

Bieżnia zostanie wykona-
na z syntetycznej nawierzchni 
sportowej, czyli z tzw. tartanu. 
Do tego powstanie miejsce do 
skoku w dal. - To bardzo duża 
inwestycja, której koszt wynosi 

aż 520 000 zł!. Realizacja tego 
zadania pozwoli na wzrost 
aktywności sportowej miesz-
kańców i stanie się swoistym 
poligonem ćwiczebnym dla 
uczniów szkoły podstawowej 
oraz miejscem wielu fanta-
stycznych imprez sportowych 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Budują bieżnię
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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

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

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

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

PRACA

(1) Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Pakowanie. 
Wałbrzych. 606 829 141

Opieka. Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 24 89 35

NIERUCHOMOŚCI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

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 sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  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, 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: 599 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 50 m2, 3 pokoje, widna kuch-
nia , 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 
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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

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

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

R E K L AMA

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

R E K L AMA

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

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...

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330


