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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

Kobieta usiłowała dokonać 
kradzieży portfela z pieniędzmi 
oraz dokumentami. Policjan-
ci z Komisariatu Policji w Bo-
guszowie-Gorcach ustalili, że 
seniorka był już wcześniej za 
tego typu przestępstwa kara-
na. Teraz po raz kolejny odpo-
wie przed sądem. Grozi jej kara 
pozbawienia wolności do lat 5.

- Pokrzywdzony z powiatu 
wałbrzyskiego na szczęście w 
tym przypadku zorientował 
się, że ktoś około godziny 12:00 
wszedł do jego mieszkania. Kil-
kadziesiąt sekund później mo-
gło być już za późno i zostałby 
okradziony. Policjanci, którzy 
przyjechali na miejsce zgłosze-
nia, zatrzymali 77-letnią kobie-
tę. W toku wykonanych czyn-
ności ustalili, że w poprzednich 
latach kobieta popełniała już 
podobne czyny na terenie 
całego naszego regionu. Z 
uwagi na powyższe zdarzenie 
wałbrzyscy funkcjonariusze 
po raz kolejny przypominają, 
abyśmy za każdym razem po 
wejściu do mieszkania zamyka-
li drzwi na zamek, aby uniknąć 
kradzieży na właśnie na tzw. 
klamkę. Aby uniknąć kradzieży 
mieszkaniowych pamiętajmy 
również o tym, by nie zosta-
wiać kluczy pod wycieraczką, 
gdyż złodzieje tylko czekają na 
okazję, aby dokonać przestęp-
stwa. Załóżmy domofon przed 
wejściem do budynku lub 
domku jednorodzinnego. Za-
instalujmy dobrej klasy zamki 
do drzwi wejściowych oraz za-
dbajmy o oświetlenie na swo-
jej posesji, dookoła budynku i 
na korytarzu. Zapiszmy cechy 
charakterystyczne oraz numery 
fabryczne wszystkich cennych 
urządzeń. Nie chwalmy się 
swoim bogactwem i nie zapra-
szajmy do swojego mieszkania 
osób, których dobrze nie zna-
my. Oczywiście zwróćmy uwa-
gę na obcych ludzi kręcących 
się w okolicach naszych posesji 
lub na klatkach schodowych. 
W przypadku osób podających 
się za pracowników różnych 

Nie daj się okraść
- Zawsze zamykajmy drzwi na zamek, gdyż możemy paść o�arą złodziei. O tym właśnie 

przekonał się w miniony wtorek 34-letni mieszkaniec Sokołowska, który w swoim mieszkaniu 
ujął na gorącym uczynku przestępstwa 77-letnią mieszkankę powiatu kamiennogórskiego – 

mówi Marcin Świeży, o�cer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

instytucji, zawsze sprawdzaj-
my tożsamość i wiarygodność 
osób, z którymi rozmawiamy. 
Nie tolerujmy na klatkach 
schodowych, w piwnicach i na 
strychach tzw. melin pijackich. 
Pamiętajmy również o do-

brej komunikacji z sąsiadami. 
Współdziałajmy ze sobą. Zwra-
cajmy uwagę na ich miesz-
kanie podczas nieobecności. 
Oczywiście nie pozostawiajmy 
widocznych oznak swojego 
dłuższego pobytu poza miej-

scem zamieszkania. Poprośmy 
sąsiadów, aby np. włączali 
wieczorem na jakiś czas świa-
tło, w którymś z pomieszczeń 
– wylicza podkomisarz Marcin 
Świeży.

(RED, fot. KMP)
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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

W poprzednim odcin-
ku przedstawiłem pierwszą 
wątpliwość, której nie da się 
usunąć, sygnalizując brak 
jednoznacznych dowodów, 
na podstawie których można 
było ustalić, czy 24 stycznia 
2008 r. Janusz Laskowski (na-
zwisko zmienione – dop. red) 
żył, czy też nie. Ma to zasadni-
cze znaczenie dla Wojciecha 
Pyłki (skazanego za zabójstwo 
Laskowskiego), ponieważ sąd 
uznał, że przed świtem 24 
stycznia Laskowskiego mię-
dzy żywymi już nie było. Na 
nieusuwalną wątpliwość, co 
do prawdziwości tego stwier-
dzenia, wskazują niekwestio-
nowane przez sąd fakty, któ-
re podczas przesłuchiwania 
świadków, policjanci zapisy-
wali w protokołach. Fakty te 
tworzą podstawy istotnych, a 
nieusuwalnych wątpliwości, 
które - niestety - przez pro-
kuraturę i sąd były całkowicie 
lekceważone i organa te po 
prostu głowy sobie nimi nie 

W sidłach prawa (4)
Janusz
Bartkiewicz

zawracały. Czy postępowały 
słusznie, bardzo wątpię, a wąt-
pię dlatego, że myślę.

Zanim jednak przystąpię 
do chronologicznego przed-
stawienia przebiegu wyda-
rzeń, z których niewątpliwie 
wynika, że istnieje wysoce 
uzasadnione prawdopodo-
bieństwo, iż Janusz Laskowski 
żył nie tylko 24 ale i 25 stycz-
nia 2008 roku, muszę zwrócić 
uwagę na jeden niesamowicie 
istotny fakt. Otóż prokuratu-
ra i sąd swe przekonanie, że 
śmierć nastąpiła w nocy z 23 
na 24 stycznia, oparły jedynie 
na treści zeznań tylko dwóch 
świadków, którzy na kilka dni 
przed ujawnieniem zwłok, 
widzieli w oknach jego miesz-
kania palące się cały czas świa-
tło. Nikt z tych świadków nie 
wskazał na 24 stycznia, jako 
na dzień, od którego w jego 
mieszkaniu światła świeciły 
się bez przerwy, a na dodatek 
Jerzy Ch. zeznał, że ostatni raz 
Janusza widział żywego około 
godziny 10-tej rano 24 albo 
nawet 25 stycznia. Natomiast 
drugi świadek, czyli Teresa J. 
zeznała, że 23 stycznia około 
22:30 w oknie Janusza widzia-
ła wspomnianego wcześniej 
Bogumiła K., co dla organów 
ścigania, a później i dla sądu, 

stanowiło podstawę prze-
konania, że to właśnie po tej 
godzinie w nocy z 23 na 24 
stycznia doszło do tragicznie 
zakończonych wydarzeń. I to 
przekonanie, bez zawracania 
sobie głowy szczegółową ana-
lizą zeznań, zaważyło nie tylko 
na śledztwie, ale też i na wyro-
ku sądu.

Stało się tak ponieważ ani 
policjanci, ani prokuratorzy, 
ani w konsekwencji sąd, ja-
kimś dziwnym trafem, nie 
zainteresowali się pewnym 
niesamowicie istotnym wąt-
kiem, dotyczącym perskiego 
kota Janusza Laskowskiego, 
którego - według świadków - 
nigdy nie wypuszczał z domu. 
A ja twierdzę, że to ten kot 
właśnie odgrywa w tej historii 
niebagatelną rolę. Otóż Teresa 
J. zeznała, że pod dom Janusza 
Laskowskiego przyszła wła-
śnie z uwagi na tego kota, któ-
rego ktoś podrzucił pod drzwi 
jej mieszkania. Jeżeli więc 
kot ten znajdował się poza 
mieszkaniem Laskowskiego, 
to wydaje się, że nie mogło 
to być 23 stycznia, ponieważ 
bez wątpliwości na taką datę 
wskazuje zeznanie Roksany L., 
która przesłuchana 31 marca 
zeznała, że z opowieści jednej 
znajomej (chodzi oczywiście 

o Teresę J.) wynikało, że 3 dni 
przed tym jak Jerzych Ch. za-
wiadomił policję, była ona pod 
budynkiem Janusza Laskow-
skiego i w oknie jego mieszka-
nia widziała pewnego Cygana, 
z którym rozmawiała właśnie 
na temat tego kota. A ponie-
waż Jerzy Ch. policję powia-
domił 31 stycznia, to wygląda 
na to, że Teresa J. pod oknami 
mieszkania Laskowskiego była 
28 stycznia (w poniedziałek), a 
więc kilka dni po dniu, jaki sąd 
uznał za datę jego zabójstwa.

Zwracam też uwagę na 
fakt, że Teresa J. zeznała, iż 
opisywane przez nią zdarzenie 
miało miejsce „najprawdopo-
dobniej” 23 stycznia, co jed-
noznacznie wskazuje, że daty 
tej nie jest całkowicie pewna. 
Przy okazji podkreślam, że w 
śledztwie znaczenie ma każde 
wypowiedziane przez świadka 
słowo, a więc dowodem może 
być tylko to, co jest wskazane 
przez niego jako pewne. W tym 
przypadku nie ma się zresz-
tą czemu dziwić, ponieważ ta 
jej niepewność była efektem 
tego, że przesłuchana została 
dopiero 8 sierpnia, a więc pra-
wie 7 miesięcy po zdarzeniu. 
Natomiast Roksanę L. przesłu-
chano 31 marca, a więc znacz-
nie wcześniej, co powodowało, 
że znacznie lepiej zapamiętała 
opowieść Teresy J., w której 
wskazała ona datę tego zda-
rzenia. Nie wiem dlaczego wał-
brzyscy policjanci nie byli w 
stanie przez 7 miesięcy ustalić 
jej personaliów, chociaż miesz-
kała w budynku oddalonym 
zaledwie kilkadziesiąt metrów 
od miejsca zamieszkania La-
skowskiego. Może gdyby się 
bardziej postarali, to jej zezna-
nie nie odbiegałoby tak bardzo 
od tego, co opowiadała Rok-
sanie i przyjęta przez organa 
ścigania i sąd data zabójstwa, 
była by przesunięta o kilka dni 
do przodu.

Ktoś kto zna akta sprawy 
powie, że Teresa J. zeznając 
w Komisariacie V Policji w 
Wałbrzychu posługiwała się 
swoim gra�kiem pracy, a więc 
jej zeznania muszą być uzna-
ne za bardzo wiarygodne, ale 
mam na to kontrargument nie 
do obalenia. Gdyby ten gra�k 
był naprawdę wiarygodny, to 
Teresa J. nie miałaby żadnych 
wątpliwości, co do tego, że 
pod oknami Laskowskiego 
była dokładnie 23 stycznia. 
A tymczasem ona zeznała - i 
zostało to zaprotokołowane 
- że było to najprawdopodob-
niej w tej dacie. Mało tego, 
w porządnie prowadzonym 
śledztwie taki gra�k zostałby 
z miejsca zabezpieczony jako 
istotny dowód w sprawie, cze-
go - niestety - policyjny spec 
od przesłuchań nie uczynił. 
Dlaczego? Z głupoty, czy być 

może dlatego, że data ta pa-
sowała do pewnego wyda-
rzenia, które bez wątpliwości 
23 stycznia rozegrało się pod 
domem Janusza Laskowskie-
go i miało z nim oraz Cyganem 
Bogumiłem K. ścisły związek. 
Ale o tym będzie w kolejnym 
odcinku.

Tak więc zeznanie Teresy 
J. w zakresie dotyczącym daty 
opisywanego zdarzenia, jest 
całkowicie niewiarygodne. 
Tym bardziej, że Roksana L. 
- przesłuchana ponownie 23 
maja w Komendzie Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu - powtó-
rzyła prawie dokładnie to, co 
zeznała 31 marca, a konkretnie, 
że Teresa J. mówiła jej, że roz-
mawiała z tym Cyganem mniej 
więcej w drugim lub trzecim 
dniu od chwili, kiedy w tym 
mieszkaniu świeciły się światła. 
Przypomnę więc raz jeszcze, że 
według Jerzego Ch. ostatni raz 
Janusza Laskowskiego widział 
w swoim biurze 24 lub 25 stycz-
nia, a światło w jego mieszka-
niu świeciło się oknach właśnie 
od 25 stycznia. Niestety, Sąd 
Okręgowy w Świdnicy, aby 
jakoś te wszystkie daty dopa-
sować, przeprowadził całkiem 
dla niego wygodny proces my-
ślowy, który pozwolił mu przy-
jąć, że do spotkania w biurze 
Jerzego Ch. doszło nie 23 a 22 
stycznia, ale uczynił tak nie na 
podstawie dowodów, czy cho-
ciażby poszlak wynikających 
z materiału dowodowego, ale 
dlatego, że tak mu pasowało, 
aby całość jakoś, nawet na siłę, 
domknąć.

Myślę jednak, że po tym co 
przedstawiłem, chyba nikt nie 
może mieć już wątpliwości, że 
rozmowa z Cyganem widzia-
nym w oknie, miała miejsce 
właśnie w dniu 28 stycznia, a 
nie w dniu, w którym według 
sądu dokonano zabójstwa. A 
że do zabójstwa nie doszło w 

nocy z 23 na 24, świadczy sze-
reg innych wydarzeń, które 
zostały udokumentowane w 
aktach procesowych, a których 
wiarygodności żaden sąd nie 
podważał.

Na koniec tego odcinka 
wspomnę, że Sąd Okręgowy 
w Świdnicy w uzasadnieniu 
wyroku bardzo stanowczo 
podkreślił, że zeznania Teresy 
J. miały dla niego kluczowe 
znaczenie. Zwłaszcza, że w ich 
efekcie Bogumił K. przyznał, że 
to on z okna z nią rozmawiał. 
Owocem tego przyznania się, 
było przekonanie sądu, że 
jeżeli rozmawiał, to musiało 
to być właśnie w dacie wska-
zanej przez Teresę J. (chociaż 
akurat ona tego nie była abso-
lutnie pewna), albowiem wła-
śnie w tym dniu miało miej-
sce to zdarzenie, które opiszę 
w kolejnym odcinku. Jego 
przebieg został bardzo moc-
no i wiarygodnie procesowo 
udokumentowany. Od razu 
jednak zaznaczę, że śledztwo i 
przewód sądowy, nie wskazał 
jednakże jakiegokolwiek do-
wodu, który wiązałby te wyda-
rzenia z domniemanym zabój-
stwem Janusza Laskowskiego, 
a na dodatek zgromadzone 
przez wałbrzyskich śledczych 
dowody wskazywały i wska-
zują nadal, że pomiędzy wy-
darzeniami z 23 stycznia, a 
śmiercią Laskowskiego nie ma 
- i nie było – żadnego związku. 
Trzeba było tylko chcieć to do-
strzec.

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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Na mieszkańców Świebo-
dzic oraz na osoby odwiedza-
jące to miasto w najbliższych 
dniach czeka wiele cieka-
wych wydarzeń.

Już w czwartek (20 sierpnia) 
o godz. 17:00 zapraszamy do 
Miejskiego Domu Kultury na 
spotkanie autorskie z Sobiesła-
wem Nowotnym - tłumaczem 
książki Fedora Sommera „W le-
śnym młynie” oraz Andrzejem 
Dobkiewiczem - redaktorem 
Świdnickiego Portalu Histo-
rycznego. Organizatorem wy-
darzenia jest Miejska Biblioteka 
Publiczna.

Z kolei w piątek (21 sierp-
nia) o godz. 19:00 w Miejskim 
Domu Kultury zaplanowany 
jest koncert zespołu Ślad „Ka-
wałek Mrągowa”. Członkowie 
zespołu zaprezentują repertu-
ar, który wykonywali na tego-
rocznym 39. Festiwalu Piknik 
Country Folk w Mrągowie. W 
związku z ograniczoną liczbą 
miejsc, organizator koncertu 
- Miejski Dom Kultury prosi o 
zgłoszenie chęci udziału w wy-

Kulturalnie i smacznie

- Dziękuję wszystkim Czy-
telnikom Tygodnika DB 2010 
i portalu db2010.pl za wspar-
cie i wpłaty w zbiórce pienię-
dzy na czekającą mnie ope-
rację ratującą życie – mówi 
Pani Karolina. 36-letnia wał-
brzyszanka zbiera pieniądze 
na operację wycięcia złośli-

wego nowotworu macicy, 
którą mogą przeprowadzić 
lekarze w Berlinie.

 – Niestety, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia nie zrefunduje 
kosztów tej operacji, dlatego 
jeszcze raz proszę Państwa o 
wsparcie w zbiórce, która jest 
prowadzona pod adresem ht-

Czytelnicy pomagają tps://pomagam.pl/karolawal-
czy – apeluje mama 16-letnie-
go Fabiana, któremu trzy lata 
temu zmarł ojciec.

Na łamach Tygodnika DB 
2010 walcząca o życie wałbrzy-
szanka opisała swoją historię:

– 6 marca 2020 r. dowie-
działam się, że mam złośliwego 
raka szyjki macicy. Niestety, 
wielkość zmiany jest powyżej 
4 cm wraz z zajęciami. Jestem 
mamą 16-letniego syna. Trzy 

lata temu zmarł mój mąż, a 
dziś sama walczę o życie… Na 
początku załamałam się i po-
myślałam: co teraz? Co z moim 
dzieckiem? On mnie bardzo 
potrzebuje! I postanowiłam: 
muszę walczyć, muszę żyć dla 
niego! Wszystkie moje plany 
zmieniły się w jeden cel – wy-
zdrowieć! Mój syn Fabian dłu-
go nie wiedział o mojej choro-
bie, bo bardzo bałam się mu o 
tym powiedzieć… Na początku 

płakał, później powiedział, że 
nie chce iść do domu dziecka, a 
teraz wspiera mnie i mówi:

 – Mamo walcz!!! Razem po-
konamy chorobę. Ja będę przy 
Tobie! Kiedy ja płaczę on wycie-
ra moje łzy, jest bardzo dzielny. 
Walczę o siebie i o Fabiana.

W szpitalu proponowano 
mi radioterapię, ale nie podej-
mą się operacji. Na początku 
proponowano mi prywatną kli-
nikę w Warszawie, ale – nieste-

ty – i tam operacja nie będzie 
możliwa. Od niedawna pojawi-
ła się nowa szansa w Berlinie. 
Wszystko jednak wiąże się z 
dużymi kosztami. Mój przypa-
dek nie mieści się w ramach 
refundacji NFZ, dlatego muszę 
sama zadbać o zebranie środ-
ków na leczenie. Z góry dzięku-
ję za każdą wpłaconą złotówkę 
– napisała w liście do naszej 
redakcji Pani Karolina.

(RED)

Porady 
dla obcokrajowców
• Od sierpnia wprowadzone zo-
stały bezpłatne porady prawne 
dla obcokrajowców. Na wizytę 
z prawnikiem należy umówić 
się telefonicznie pod numerem 
telefonu 883 538 966 lub przez 
pro�l na Facebooku Stowarzy-
szenia Ukraina - Wałbrzych. Po-
rady są udzielane w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu (pl. 
Magistracki 1, pokój nr 22) w 
każdy 2 i 4 czwartek miesiąca w 
godzinach 12.00-17.00. Na wi-
zytę należy przyjść z paszpor-
tem lub kartą pobytu. Z porad 
mogą skorzystać również oso-
by, które chcą zatrudnić obco-
krajowców.

• Jak wydać 10 mln euro?
- Możesz mieć wpływ na rozwój 
Wałbrzycha - wypełnij kartę 
zgłoszenia pomysłu. Pomysły 
mogą być:inwestycyjne oraz  
nieinwestycyjne (m.in. opra-
cowanie dokumentacji, analiz, 

diagnoz, strategii, itp., szkole-
nia, doradztwo, koszty wyna-
grodzeń, koszty bieżące, itd.). 
Łącznie na działania mamy do 
dyspozycji 10 mln euro (6 mln 
na projekty inwestycyjne i 4 
mln na nieinwestycyjne). Nie 
są określone maksymalne i mi-
nimalne wartości zgłaszanych 
projektów. Preferowane są pro-
jekty partnerskie. Zapraszamy 
do zaprezentowania swoich 
pomysłów poprzez wypełnie-
nie formularza onlin https://
tiny.pl/75drz. Propozycje przed-
sięwzięć można zgłaszać do 21 
sierpnia 2020 r. W przypadku 
pytań należy kontaktować się 
z Biurem Zarządzania Strate-
gicznego, Nadzoru Właściciel-
skiego, Funduszy Europejskich 
i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta w Wałbrzychu, 
tel. 74 66 55 324 lub rozwojlo-
kalny@um.walbrzych.pl – mówi 
Edward Szewczak, rzecznik pra-
sowy prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Raport z Wałbrzycha

darzeniu drogą elektroniczną 
(mdk.kultura@interia.pl) lub te-
lefonicznie: 74 666 95 70.

Sobota i niedziela (22 i 23 
sierpnia) zapowiada się smacz-
nie, w związku z organizowa-
nym Food Truck Vibes. Do Świe-
bodzic przyjadą furgonetki z 
pysznym jedzeniem i napojami, 
zaparkują one w Rynku, obok 
ratusza. Wydarzeniu będzie to-
warzyszyła muzyka. W sobotę 
food trucki można odwiedzać 
w godzinach 12:00-22:00, a w 
niedzielę w godz. 12:00-21:00. 
Organizatorem wydarzenia 
jest Food Truck Spotting przy 
wsparciu Gminy Świebodzice.

(WPK)
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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

R E K L AMA

List żelazny to dokument, 
wydany przez sąd, który za-
pewnia odpowiadanie przed 
wymiarem sprawiedliwości, z 
tzw. wolnej stopy (będąc na 
wolności). Dokument ten po-
zwala podejrzanemu lub oskar-
żonemu na przyjazd do Polski 
z gwarancją, że nie zostanie on 
tymczasowo aresztowany.

List żelazny, jako postanowie-
nie, wydaje właściwy miejscowo 
sąd okręgowy. Procedura wyda-
nia listu jest dość skomplikowa-
na. Podstawowym warunkiem 
uzyskania listu żelaznego jest 
przebywanie poszukiwanej oso-
by za granicą. Nie musi to być 
pobyt stały, może to być pobyt 
czasowy. Nie ma również zna-
czenia to, dlaczego i jak długo 
dana osoba przebywa za grani-
cą. Nie jest możliwe otrzymanie 
listu żelaznego, jeżeli przebywa 
się w Polsce. Żeby otrzymać list 
żelazny należy złożyć oświad-
czenie, w którym trzeba zapew-
nić, że stawi się w określonym 
terminie przed prokuratorem 
lub przed sądem. Oświadczenie 
musi być złożone na piśmie i na-
leży je osobiście podpisać.

Istnieją dwa rodzaje listu że-
laznego. Pierwszy to list żelazny 
bezwarunkowy. Jego nazwa 
może być myląca, ponieważ 
istnieją jednak pewne warun-

ki, które należy spełnić, by list 
otrzymać. Podstawowym jest 
obowiązek nie oddalania się 
bez pozwolenia z miejsca poby-
tu. Miejsce pobytu, na terenie 
Polski, musi zostać oczywiście 
określone przez osobę ubiega-
jącą się o wydanie listu żelazne-
go. Miejsce pobytu rozumiane 
jest jako miejscowość, która 
została wskazana, jako miejsce 
pobytu. W żadnym wypadku 
nie wolno również wpływać 
na toczące się postępowanie, 
np. nakłaniać innych do skła-
dania fałszywych zeznań, czy 
wyjaśnień oraz w inny sposób 
utrudniać prowadzonego po-
stępowania karnego. Drugim 
rodzajem jest list żelazny wa-
runkowy. Otrzymanie listu żela-
znego uzależnione jest od zło-
żenia poręczenia majątkowego. 
Poręczenie majątkowe polega 
na wpłaceniu, określonej posta-
nowieniem, kwoty pieniędzy na 
wskazany rachunek bankowy.

List żelazny pełni funkcję 
gwarancyjną. Osoby, wobec któ-
rej wydano list, nie można aresz-
tować. Nie można też stosować 
innych środków zapobiegaw-
czych np. dozoru policji. Policja 
ani służby graniczne nie mogą 
także takiej osoby zatrzymywać 
i doprowadzać. Należy jednak 
mieć na uwadze, że list żelazny 

dotyczy tylko postępowania, w 
którym go wydano. Nie doty-
czy innych postępowań. Jeżeli 
toczy się w stosunku do danej 
osoby więcej postępowań, to 
należy postarać się o wydanie 
listu żelaznego obejmującego 
każde z tych postępowań. Warto 
wiedzieć, że tymczasowe aresz-
towanie nie przeszkadza w wy-
daniu listu żelaznego. Nawet, je-
żeli wydano wobec danej osoby 
postanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu (np. przy okazji 
wystawienia za nią listu gończe-
go), to nadal może się ona starać 
uzyskać list żelazny. Konieczne 
jest jednak w takiej sytuacji, w 
pierwszej kolejności, doprowa-
dzenie do uchylenia tymcza-
sowego aresztowania. Nie ma 
także przeszkód, by otrzymać 
list żelazny, gdy został wydany 
Europejski Nakaz Aresztowania 
(ENA). Co jednak istotne, wobec 
osoby prawomocnie skazanej 
na karę pozbawienia wolności, 
lub której zawieszoną uprzednio 
karę pozbawienia wolności od-
wieszono, list żelazny nie zosta-
nie wydany.

List żelazny zostanie odwo-
łany, gdy objęta nim osoba bez 
usprawiedliwienia nie stawi się 
na wezwanie sądu lub prokura-
tora. Odwołany zostanie rów-
nież wtedy, kiedy naruszy się 

Prawo w pigułce: list żelazny

warunki jego otrzymania, opi-
sane wyżej. W wypadku odwo-
łania listu żelaznego, pieniądze 
wpłacone w ramach poręczenia 
majątkowego ulegają przepad-
kowi. Na odmowę wydania listu 
żelaznego lub jego odwołanie 
przysługuje zażalenie.

List żelazny pozostaje w mocy 
do czasu prawomocnego zakoń-
czenia postępowania, w którym 
go wydano. Traci też ważność, 
jeżeli zostanie odwołany.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Tylko do końca sierpnia 
osoby, które straciły pracę z 
powodu epidemii koronawi-
rusa mogą wystąpić do ZUS 
o dodatek solidarnościowy. 
- Zostały niecałe dwa tygo-
dnie, więc trzeba się spieszyć 
żeby pieniądze nie przepadły 
– przypomina Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

- Wniosek o dodatek solidar-
nościowy można złożyć do 31 
sierpnia. Trzeba to zrobić przez 
Internet, za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE) 
– dodaje rzeczniczka. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wy-
płacił Dolnoślązaków 378 218 
559 zł. W tym Oddział ZUS w Le-
gnicy: 66 991 866, Oddział ZUS w 
Wałbrzychu: 111 766 687 zł i we 
Wrocławiu: 199 360 006 zł.

Dodatek solidarnościowy 
to pomoc dla osób, z którymi 

Dodatek solidarnościowy 
– wnioski do końca sierpnia

po 15 marca 2020 roku pra-
codawca z powodu COVID-19 
rozwiązał umowę o pracę za 
wypowiedzeniem lub po tym 
terminie ich umowa o pracę na 
czas określony zakończyła się. 
Warunkiem otrzymania dodat-
ku solidarnościowego jest też 
podleganie ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy o 
pracę przez łączny okres, co naj-
mniej 60 dni w 2020 roku. Do-
datek solidarnościowy wynosi 
1400 zł miesięcznie i przysługu-
je od miesiąca złożenia wnio-
sku. Można go było uzyskać za 
czerwiec, lipiec i sierpień.

(IKM)
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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

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

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

- Wałbrzych jest miastem, 
w którym komunistyczna 
hołota stanowi większy od-
setek wśród mieszkańców 
niż w innych miastach. I ci 
ludzie wyją jak pokręceni 
gdyż muszą „tolerować” 
to, że Polska to już nie jest 
kraj który mogą bezkarnie 
rozkradać - takiego określe-
nia mieszkańców naszego 
miasta użył były bardzo ak-
tywny w przeszłości działacz 
opozycji demokratycznej 
pan Jacek Pilichowski, ko-
mentując uwagi forumowi-
czów jednego z lokalnych 
portali internetowych do-
tyczące smutnego wyda-
rzenia, jakim była śmierci 
byłego powstańca warszaw-
skiego, zasłużonego dla 
naszego miasta dyrygenta, 
kompozytora, założyciela i 
wieloletniego dyrektora Fil-
harmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu Józefa Wiłkomir-
skiego.

Można by ten podły wpis 
pominąć milczeniem bo pan 
Jacek Pilichowski jest obecnie 
nikim. Każdy ma prawo do wła-
snych opinii, byle by tylko nie 
zmuszał innych do ich przyj-
mowania… Nawet w struk-
turach związku zawodowego 
NSZZ Solidarność go nie chcą. 
Najlepszym dowodem jest to, 
że reaktywowane z wielkim 
szumem parę lat temu „Nieza-
leżne Słowo”, którego redakto-
rem wraz z obecnym radnym 
rady miejskiej z ramienia PiS 
przestało się ukazywać, bo od 
kogo miałoby być niezależne? 
Celowo nie wymieniam nazwi-
ska tego radnego, bo zażądał 
ode mnie kategorycznie, aby 

nie szargać jego nazwiska pu-
blicznie w swoich wypowie-
dziach. Pisząc o byłym koledze 
związkowym, mogę jedynie 
powiedzieć Jerzy L. Zapomniał 
jednak o tym że stając się oso-
bą publiczną staje się przed-
miotem publicznej oceny tak-
że byłych przyjaciół.

Bez wątpienia do tak nie-
prawdziwego i nienawistnego 
nazwania społeczności Wał-
brzycha przez pana Pilichow-
skiego przyczynił się fakt, że 
w wyborach prezydenckich 
społeczeństwo regionu wał-
brzyskiego zdecydowanie 
opowiedziało się za Rafałem 
Trzaskowskim - kontrkandyda-
tem jego wybrańca. Głosowali 
na niego pomimo tego, że 
wśród tej „hołoty” jest wielu 
bene�cjentów 500+, trzynastej 
emerytury i obiecanych oczek 
wodnych, którzy wiedzą, że to 
nie są żadne prezenty od PiS, 
gdyż nie pochodzą ze składek 
partyjnych, tylko stanowią 
zwrot części podatku. Ta „hoło-
ta” nie gardząca „kiełbasą wy-
borczą” pamięta jeszcze o tym, 
co to jest solidarność i przy-
zwoitość, prawo i sprawiedli-
wość, a o tym, kto jest złodzie-
jem decyduje sąd, a nie trybuni 
ludowi. Uznawani przez pana 
Jacka Pilichowskiego za komu-
nistyczną hołotę mieszkańcy 
Wałbrzycha wcale nie „wyli jak 
pokręceni”, tylko oddali głos w 
demokratycznych wyborach, 
o które przecież walczył w la-
tach 80-tych i pan Jacek. Oni 
wykorzystali prawo, które „po 
prostu im się należało”. Jedyny 
zawód, który sprawili mu pod 
jego nieobecność w kraju to 
fakt , że „na drzewach zamiast 

liści nie zawiśli komuniści”. 
Byli członkowie Solidarności 
z lat 80-tych pamiętają pana 
Jacka - kolportera prasy nie-
zależnej, w tym Tygodnik Ma-
zowsze i biuletynów Komitetu 
Obrony Robotników, z którym 
utrzymywał kontakt, jeżdżąc 
często do Warszawy. W tych 
„bibułach” - jak wtedy mówili-
śmy - bezustannie poruszany 
był temat likwidacji cenzury, 
wolności prasy, kłamstwa tele-
wizji reżimowej i konieczności 
demokratycznych wyborów 
bez wstępnej selekcji kandy-
datów przez Front Jedności 
Narodu. Jakże łatwo pan Jacek 
przyjął retorykę prezesa, nazy-
wając społeczeństwo hołotą. 
Zapomniał tylko, że ta „hołota 
komunistyczna” Wałbrzycha 
tworzyła w latach 80- tych 
struktury, dzięki którym mógł 
stroić się w piórka niezłomne-
go i prześladowanego przez 
władzę antykomunisty, który 
musiał z powodu represji opu-
ścić ojczyznę. Szkoda tylko, że 
po wygranych przez opozycję 
demokratyczną wyborach w 
1989 roku nie wrócił do Polski 
z USA (gdzie jako uchodźca po-
lityczny wiódł żywot biznesme-
na), aby razem z pozostałymi w 
kraju przyjaciółmi budować 
nową Polskę i dopilnować zło-
dziei, by nie kradli. Mamy teraz 
nową metodę zbijania fortuny. 
Po co narażać się na miano zło-
dziei. W myśl dawno ogłoszo-
nego przez braci Kaczyńskich 
hasła ”teraz k...a my”, gdzie 
po zwolnieniu wszystkich ”ko-
munistycznych” fachowców 
, zlikwidowaniu służby cywil-
nej i konkursów, przydziela 
się posady w spółkach skarbu 

państwa według zasług poli-
tycznych. Towarzysz Lenin też 
mawiał, że nawet kucharka 
może być prezydentem. Moż-
na by ponownie parafrazować 
twierdzenie pani premier Szy-
dło: „te posady im się po prostu 
należały”.

Jak to łagodnie brzmi, 
mimo identycznego efektu 
„bezkarnego rozkradania Pol-
ski” przez różnego rodzaju 
ma�e .Dzieje się to przy po-
mocy przydzielania posad w 
spółkach skarbu państwa oraz 
pieniędzy budżetowych i fun-
duszy unijnych dla specjalnie 
zakładanych przez kolegów 
partyjnych fundacji i poza-
rządowych organizacji, które 
dzięki odpowiednio dobranej 
komisji z reguły wygrywają 
konkursy na granty pomimo 
tego, że nie mają żadnego 
doświadczenia w przeciwień-
stwie do działających o lat 
organizacji i fundacji specja-
listycznych niezależnych od 
rządu, których jedynym man-
kamentem jest to, że nie mają 
patrona na Nowogrodzkiej, 
ani uczelni toruńskiej ojca biz-
nesmena.

Celem prasy podziemnej w 
PRL aktywnie propagowanej 
przez pana Pilichowskiego, 
było niewątpliwie obnaża-
nie kłamstwa partii rządzącej 
przez walkę z cenzurą, źró-
dłem kłamstwa o opozycji 
demokratycznej. Czym, jak nie 
cenzurą, jest przy braku moż-
liwości zgromadzeń z powo-
du ustawy koronawirusowej 
praktycznie włączenie TVP 
uważanej za narodową do ko-
mitetu wyborczego Andrzeja 
Dudy w sytuacji, kiedy opozy-

cja była pozbawiona dostępu 
do ogólnodostępnej telewizji 
dającej  możliwość bezpłatnej 
prezentacji pozostałych kan-
dydatów przez ich komitety 
wyborcze? Kilkusekundowe 
wspominanie o pozostałych 
kandydatach przez dyspozy-
cyjnych w stosunku do władzy 
dziennikarzy miało na celu tyl-
ko ich pomówienie albo ten-
dencyjne przekręcenie wypo-
wiedzi bez możliwości riposty 
na antenie. Dostrzegła to na-
wet Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji.

Brak zgody na debatę te-
lewizyjną pomiędzy kandyda-
tami II tury wyborów prezy-
denckich prowadzonej przez 
niezależnych dziennikarzy 
dobitnie świadczy, że przed-
stawiciele władzy najchętniej 
odpowiadają na pytania, które 
znają przed programem TVP i 
TVP Info, lub które wcale nie 
zostały zadane. Rządzący bali 
się tego , że niezależni dzien-
nikarze zadadzą pytania w 
imieniu wyborców nie zawsze 
sprzyjających władzy.

Nie lepiej było, po powro-
cie do kraju, wrócić do Ostro-
łęki, gdzie kandydat Zjedno-
czonej Prawicy wygrał, niż do 
„komunistycznej hołoty Wał-
brzycha”?

Jan Kołodziejczyk

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
liście nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

Listy do redakcji:

Co nam zostało z tych lat?
Utrudnienia 
w Witkowie
W związku z przebudową 
drogi powiatowej nr 3367D 
w Witkowie w Gminie Czarny 
Bór, wykonawca prac wpro-
wadził tymczasową organi-
zację ruchu. 19 sierpnia br. 
zamknięta została droga przez 
most (przy remizie strażackiej) 
i wyznaczony został objazd. – 
Prosimy o zachowanie ostroż-
ności i zastosowanie się do no-
wego oznakowania – apelują 
drogowcy.

(JJ)

Bez pierogów
Dolnośląskie Święto Pieroga 
w Czarnym Borze tym roku 
się nie odbędzie. Natomiast 
dożynki gminne zostaną ogra-
niczone do dziękczynnej mszy 
świętej, która zostanie odpra-
wiona 30 sierpnia 2020 r. (nie-
dziela) o godz. 12.00 w kościele 
Para�alnym w Witkowie. Po na-
bożeństwie zostanie rozstrzy-
gnięty konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy, w którym 
udział wezmą sołectwa Gminy 
Czarny Bór.

(JJ)

Wakacyjne warsztaty
Wycieczki, zabawy w detek-
tywów, szalonych naukow-
ców, warsztaty kulinarne, 
kowbojska przygoda, a na-
wet hawajskie party to tylko 
niektóre atrakcje, z których 
skorzystać mogli młodzi 
mieszkańcy Gminy Czarny 
Bór. Warsztaty, jak co roku, 
realizuje Biblioteka + Centrum 
Kultury. Przepełnione zabawą i 
pozytywną energią zajęcia od-
bywają się nie tylko w B+CK, ale 
również we wszystkich świetli-
cach wiejskich na terenie Gmi-
ny Czarny Bór.

(KB)
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

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

Żeby żyć i podejmować de-
cyzje, musimy dostrzegać w 
otaczającej rzeczywistości pe-
wien porządek zgodny z naszy-
mi oczekiwaniami i przyzwycza-
jeniami (w tym poznawczymi). 
Dzięki temu świat nabiera dla 
nas sensu, który jest zrozumiałą 
i oczekiwaną relacją pomiędzy 
obiektami oraz zdarzeniami. Kie-
dy wokół dzieje się coś, co wy-
raźnie odbiega od owych ocze-
kiwań, np. nie możemy wyjść z 
domu z powodu szalejącego wi-
rusa, sens nam umyka i czujemy 
potrzebę, by go jak najszybciej 
przywrócić (szerzej o strategiach 
przywracania sensu i kontroli 
napiszę w kolejnych wydaniach 
Tygodnika DB 2010 – dop. MG). 
Nie bez powodu w takiej psycho-
logicznej sytuacji niepewności 
górę biorą uczucia oraz ucieczka 
w spekulacje, których przykła-
dem są teorie spiskowe. Dzięki 
iluzji odkrycia ukrytych wzorów 
i mechanizmów rządzących rze-
czywistością (np. koronawirus 
to sprawka Billa Gatesa) staje się 
ona znowu zrozumiała.

Zespół psychologów z Uni-
wersytetu Jagielońskiego: M. 
Kossowska, E. Szumowska, P. 
Szwed poddając analizie zjawi-
ska nietolerancji, zamkniętości 
poznawczej zastanawia się: dla-
czego właśnie dziś całe grupy 
społeczne poczuły, że otaczają-
ca rzeczywistość przestała być 
zrozumiała i straciły nad nią 
kontrolę? (str. 60). Stawiając to 
pytanie w kontekście obecnej 
sytuacji w Polsce, przychodzą 
do głowy różnorodne wyjaśnie-
nia. Ich wspólnym mianowni-
kiem - jak sądzę - jest poczucie 
zagrożenia kluczowych dla 

Okiem psychologa: Don Kichot w każdym z nas (2)
Marek 
Gawroń

własnej tożsamości wartości i 
opowieści, które przenika dzi-
siejszą rzeczywistość społeczną 
Polski i dotyka jej mieszkańców. 
Słowem: wokół dzieje się coś, 
co nas niepokoi, oburza, budzi 
sprzeciw, wyzwala negatywne 
emocje. Rzeczywistość przesta-
ła być stabilna i przewidywalna, 
nie wiadomo co może zdarzyć 
się jutro, za miesiąc lub za rok 
i jaki to będzie miało wpływ na 
nasze życie, realizację posta-
wionych celów i marzeń. Taka 
sytuacja powoduje utratę po-
czucia kontroli, przejawiającą 
się w zwątpieniu, czy jesteśmy 
w stanie osiągnąć zamierzone 
cele i uchronić się przed tym, 
co niezamierzone i niechciane 
(Kossowka, str. 49). Bowiem aby 
kontrolować rzeczywistość, mu-
simy znać reguły nią rządzące 
oraz mieć przekonanie, że oto-
czenie, w którym żyjemy, jest 
zrozumiałe, uporządkowane i 
przewidywalne, a nasza tożsa-
mość niezagrożona (szerzej o 
tych mechanizmach traktują np. 
„model utrzymywania sensu” 
Heinego oraz „model opano-
wania trwogi” Pyszczyńskiego i 
innych). Obecna sytuacja w Pol-
sce daleka jest od takiej klarow-
ności, nie dziwi więc rosnący 
społeczny niepokój oraz rady-
kalizacja mocno podzielonych 
poglądów i postaw wobec tego, 
co się dzieje.

Utrata stabilności wiąże się, 
jak już sygnalizowałem, z na-
ruszeniem naszych oczekiwań 
i prognoz, dotyczących w tym 
wypadku sytuacji ekonomicz-
nej, gospodarczej i społecznej 
w Polsce. Owe oczekiwania 
opierają się na systemie osobi-
stych wartości (także na tym, 
jak bardzo obchodzi nas to, co 
dzieje się w kraju, na naszym 
zaangażowaniu politycznym) 
i posiadanej wiedzy, w tym na 
wiedzy o tym, czym jest demo-
kracja i jak należy ją rozumieć. 
Oczywiście, nie wszyscy anga-
żujemy się w równym stopniu 

w sprawy ogólnospołeczne, czy 
polityczne. Duża część obywa-
teli skupia się na swoich małych 
światach, codziennych proble-
mach i często nie zauważa w 
ogóle, że wokół dokonują się ja-
kieś znaczące zmiany (chyba, że 
dotykają ich one bezpośrednio, 
np. rosnąc ceny żywności, czy 
energii elektrycznej). Jak wyni-
ka z badań (np. K. Skarżyńska) 
ta grupa ludzi to osoby słabo 
wykształcone (mające ojców 
z niskim wykształceniem, str. 
47), o niskim dochodzie. Innym 
ważnym czynnikiem braku za-
angażowania politycznego są 
społecznie podzielane wartości. 
Z badań wynika, że większej ak-
tywności politycznej (zarówno 
w postaci partycypacji konwen-
cjonalnej - udział w wyborach, 
jaki niekonwencjonalnej - np. 
udział w manifestacjach) moż-
na się spodziewać po osobach 
ceniących wartości indywidu-
alistyczne (takie jak sukces, 
samorozwój, niezależność) niż 
kolektywistyczne (takie jak życie 
rodzinne, spokój, przyjaźń - K. 
Skarżyńska). Osoby ceniące war-
tości kolektywistyczne, a przy 
tym słabej wykształcone i uboż-
sze albo w ogóle nie uczestni-
czą w życiu politycznym, albo 
ich aktywność ogranicza się 
do udziału w powszechnych 
wyborach (parlamentarnych, 
prezydenckich). Jednak na ogól 
ich wybór polega na potwier-
dzeniu i usankcjonowaniu bie-
żącej sytuacji politycznej i ludzi 
sprawujących władzę, zwłasz-
cza jeśli nie dostrzegają jakiś 
zagrożeń dla swojej codziennej 
egzystencji. Takie osoby, nieza-
leżnie od swoich politycznych 
przekonań (choć najczęściej 
owe przekonania ograniczają 
się do ogólnych oczekiwań i 
wartości) rzadko biorą czynny 
udział w publicznych dysku-
sjach, unikają otwartych debat 
(np. na FB). W przeciwieństwie 
do dobrze wykształconych, 
nieźle zarabiających, którzy w 

ten sposób przy okazji realizują 
własne cele (wpływu, autopre-
zentacji, władzy, osiągnięć) lub 
zaspokajają potrzebę kontaktu 
interpersonalnego, czy społecz-
nej tożsamości (str. 36). W ten 
sposób duża grupa ludzi zostaje 
niejako odcięta od publicznych 
sporów, ale dzięki temu rzadziej 
ulega wpływom innych ludzi i 
zmienia swoje przekonania (już 
wspomniałem, że ludzie w ogó-
le rzadko zmieniają swoje prze-
konania kiedy nie mają po temu 
okazji, tym bardziej kiedy są tak 
dogmatyczne przywiązani do 
swoich obrazów świata).

W przypadku ludzi mniej 
lub bardziej zaangażowanych 
politycznie ich postawy wobec 
tego, co dzieje się w Polsce, są 
- jak wspomniałem - ugrunto-
wane miedzy innymi w wiedzy 
na temat tego czym dla nich 
jest demokracja. Klasyczna, de-
liberatywna, konstytucyjna, pro-
ceduralna, radykalna, elitarna, 
feministyczna to tylko kilka z 
pięćdziesięciu czterech określeń, 
które w ramach teorii polityki 
były lub nadal są łączone z demo-
kracją (np. Dryzek „Democratic 
political theory” 2004). Nie ulega 
wątpliwości, że zjawisko demo-
kracji jest złożone i wieloaspek-
towe. Tym bardziej pozostaje 
niejasne i wieloznaczne dla prze-
ciętnego człowieka, który próbu-
je na swój własny użytek jakoś 
demokrację zde�niować. Od-
powiedź na pytanie: jak Polacy 
postrzegają i rozumieją zjawisko 
demokracji? - znajdziemy mię-
dzy innymi w badaniach zespo-
łu psychologów UJ (K. Jaśko, M. 
Kossowska). Wyniki tych badań 
potwierdzają wcześniejsze usta-
lenia (np. badania Reykowskiego 
z początku lat 90-tych XX wieku), 
że złożone zjawisko demokracji 
jest rozumiane i umysłowo kon-
struowane przez jej uczestników 
bardzo różnie. Ludzie posługu-
jąc się tym pojęciem podkładają 
pod nie wielorakie znaczenia w 
zależności od tego jakie wartości 

(standardy) podzielają. Osoby, 
dla których ważne są takie war-
tości, jak poszanowanie praw, w 
tym praw mniejszości, rozumiały 
demokrację przez pryzmat stan-
dardu wolności. Drugi ogólny 
wzór demokracji, określony jako 
opiekuńczy, wiązał się podziela-
niem takich wartości, jak tradycja 
i bezpieczeństwo. Rozumienie 
demokracji w kategoriach so-
cjalnych i autorytarnych (model 
opiekuńczy) wynika z wiary w 
silne państwo narodowe, któ-
re gwarantuje bezpieczeństwo 
we wszystkich obszarach życia i 
wspiera realizację tradycyjnych 
wartości, związanych z rodziną i 
wiarą religijną. Dla ludzi tak poj-
mujących demokrację, rozumie-
nie jej w kategoriach swobody 
ekspresji i samostanowienia 
może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i ładu społecz-
nego Nie dziwi więc, że badania 
ujawniły ujemny związek pomię-
dzy tak interpretowaną demo-
kracją, a takimi wartościami, jak 
życzliwość i samokierowanie.

Sposób w jaki ludzie rozu-
mieją otaczającą ich rzeczywi-
stość (w tym polityczną) i jaki 
sens jej nadają, zależy od ich 
standardów, podzielanych war-
tości, przekonań i wiedzy do-
tyczącej wielorakich obszarów 
życia (w tym np. wiedzy czym 
jest demokracja). Możemy mieć 
bardzo zróżnicowane obrazy 
świata, a to oznacza, że inaczej 
rzeczywistość interpretujemy 
(inną opowieść tworzymy), inne 
wzory w niej dostrzegamy, co 
innego nas zajmuje i wydaje się 
ważne. Opowieści, które snu-
jemy o sobie i życiu, stanowią 
fundament, na którym opierają 
się nasze działania, plany i cele, 
sprawiają, że świat wydaje nam 
się sensowny i uporządkowany.

Sytuacja z jaką mamy obec-
nie do czynienia w Polsce jest 
przykładem kon�iktu dwóch 
odmiennych obrazów świata. 
Z jednej strony neoliberalnego 
indywidualizmu, zbudowanego 

wokół takich wartości, jak sa-
mostanowienie, samorealizacja, 
wolność osobista, z drugiej ko-
lektywistycznego przywiązania 
do wartości wspólnotowych 
- narodowych i rodzinnych. Lu-
dzie w każdej społeczności, każ-
dym ustroju i w każdej cywiliza-
cji będą bronili swojego obrazu 
świata i podzielanych wartości, 
które nadają sens ich życiu, po-
dejmowanym działaniom, bez 
względu na to jaki on będzie i 
na jakich fundamentach będzie 
się wspierał (a wyzywanie się od 
idiotów naprawdę niczego nie 
zmieni). Pamiętajmy, że wiedza 
którą dysponujemy, jest zawsze 
mocno ograniczona i uproszczo-
na (i często nie mająca nic wspól-
nego z prawdą), niezależnie od 
naszego wykształcenia, pozycji 
społecznej i władzy jaką posiada-
my. Tym bardziej należy ostroż-
nie stawiać hipotezy, co do tego 
jak rzeczywistość powinna wy-
glądać, jaki kształt przybrać, gdyż 
z takiej wiedzy (i z żadnej innej) 
nie da się jej racjonalnie wywieść 
(gilotyna Hume’a). To nasze wi-
zje, wartości, standardy i uczucia 
podpowiadają nam jak trzeba 
żyć i co w życiu się naprawdę 
liczy. A to kwestia bardzo osobi-
sta. Jak pisze M. Kundera: „Zrozu-
mieć, wraz z Cervantesem (i jego 
Don Kichotem), że świat jest wie-
loznaczny, stanąć naprzeciw nie 
jednej, absolutnej prawdy (ob-
razu świata), lecz ogromu prawd 
(obrazów) sobie przeczących i 
względnych, za jedyny pewnik 
mieć przeto mądrość niepewno-
ści - wymaga siły”. Tej siły życzę i 
Wam drodzy Czytelnicy.

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 
gabinet. Kontakt: margaw@op.pl
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Joga w parku
• Radna Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego Ramona Bukowska, wraz 
z Wałbrzyską Szkołą Jogi, za-
prasza na bezpłatne ćwiczenia 
jogi. - W każdą sobotę sierpnia o 
godz. 9.00 w Parku Szwedzkim 
w Szczawnie-Zdroju rozpoczy-
namy prawdziwy wakacyjny re-
laks i atmosferę pełną pozytyw-
nej energii. Zajęcia prowadzone 
są przez doświadczonych na-
uczycieli jogi – podkreśla Ramo-
na Bukowska.

Lato z kontrabasem
• Stowarzyszenie Młody Ar-
tysta przy Zespole Szkół Mu-

zycznych im. St. Moniuszki w 
Wałbrzychu oraz Uzdrowisko-
wa Gmina Miejska Szczawno-
-Zdrój zapraszają na wydarze-
nie edukacyjno - muzyczne 
„Lato z kontrabasem”. 22.08 o 
godz. 16:00 w muszli koncer-
towej w Parku Zdrojowym im. 
H. Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju odbędzie się kon-
cert zespołu The Cuban Latin 
Jazz, a  23.08 o godz. 16:00 
w Teatrze Zdrojowym im. H. 
Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju wystąpi zespół The 
String Trio. Na oba koncerty 
wstęp jest bezpłatny.

(RED)

Raport 
ze Szczawna-Zdroju

Na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej w Boguszowie-Gor-
cach, która odbędzie się 20 
sierpnia 2020 roku o godz. 
9.00, odbędzie się debata 
nad raportem o stanie Gminy 
Miasto Boguszów-Gorce za 

2019 rok. Raport będzie obej-
mował podsumowanie dzia-
łalności burmistrza w roku 
2019, w szczególności reali-
zację polityk, programów i 
strategii, uchwał rady gminy i 
budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym rapor-
tem o stanie gminy przepro-
wadzona zostanie debata, w 
której, oprócz radnych, może 
wziąć udział maksymalnie 15 
mieszkańców Gminy Bogu-
szów-Gorce. Po zakończeniu 

debaty nad raportem o stanie 
gminy, Rada Miejska w Bogu-
szowie-Gorcach przeprowadzi 
głosowanie nad udzieleniem 
burmistrzowi wotum zaufania.

W porządku obrad są jeszcze 
uchwały w sprawie: zatwier-

Debata o stanie Gminy Boguszów-Gorce dzenia sprawozdania �nanso-
wego Gminy Boguszów-Gorce 
za 2019 rok wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 
Gminy Boguszów-Gorce za 
2019 rok; udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi Miasta 
Boguszów-Gorce za 2019 rok; 
zmian w uchwale budżetowej 
na 2020 rok; odwołania skarb-
nika miasta; zmiany uchwały 
nr XXIV/130/20 Rady Miejskiej 
w Boguszowie-Gorcach z 15 
lipca 2020 r. w sprawie usta-

lenia dni i godzin otwierania i 
zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastro-
nomicznych i usługowych dla 
ludności na terenie gminy Bo-
guszów-Gorce, a także zmiany 
uchwały nr XXI/120/20 Rady 
Miejskiej w Boguszowie-Gor-
cach z 21 kwietnia 2020 r. w 
sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gmi-
ny Boguszów-Gorce.

(RED)

Przed posiedzeniem Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Szczawna-Zdroju, wła-
dze uzdrowiskowej gminy 
przedstawiły krótkie podsu-
mowanie wykonania budże-
tu gminy Szczawno-Zdrój za 
2019 rok.

- Radni, wchodzący w skład 
komisji rewizyjnej rozpatrują 
przedstawione przez burmi-
strza miasta sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2019 r., 
biorąc pod uwagę działalność 
burmistrza w zakresie wyko-
nania planu dochodów i wy-
datków w kontekście uchwały 
budżetowej. Wykonanie bu-
dżetu za 2019 rok zrealizo-
wano zgodnie z założeniami, 
niemal w 100 procentach 
– podkreśla Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna-Zdroju. - 
Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (RIO), po 
analizie sprawozdania roczne-
go, wydał opinię pozytywną 
na temat wykonania budżetu 
gminy za 2019 r. Opinia jest 
pozytywna, bez uwag – bo 
inna być nie mogła w sytuacji, 
gdy wskaźniki mówią same 
za siebie. Ponadto Szczawno 
– Zdrój znalazło się na pierw-

szych miejscach niezależnego 
Rankingu Finansowego Samo-
rządu Terytorialnego w Polsce, 
co dowodzi, że Uzdrowiskowa 
Gmina Miejska Szczawno-
-Zdrój jest gminą rozwijającą 
się dynamicznie, w której co-
rocznie realizowane są inwe-
stycje służące mieszkańcom i 
uzdrowisku. Członkowie ko-
misji, formułując wniosek o 
udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium burmistrzowi 
Szczawna - Zdroju powinni 
opierać się jedynie o przesłanki 
merytoryczne (ocena wykona-
nia budżetu) a nie polityczne, 
o czym przypomina ekspert 
RIO. Świetne wyniki �nansowe 
to efekt dobrze prowadzonej 
polityki �nansowej miasta i 
efektywnego wykonania za-
twierdzonej przez radę miejską 
uchwały budżetowej, której 
organem wykonawczym jest 
Burmistrz Szczawna - Zdroju. 
Dzięki temu gmina poradziła 
sobie w sytuacji kryzysowej 
związanej z  wybuchem pan-
demii koronawirusa w Polsce, 
wspierając przy tym mieszkań-
ców, lokalnych przedsiębior-
ców i kadrę medyczną.

(KT)

Budżetowe 
podsumowanie
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Gimnastyka relaksująca
• Klub Seniora Młodzi Duchem 
w Mieroszowie zaprasza se-
niorów z Gminy Mieroszów na 
gimnastykę relaksującą. Zaję-
cia pod okiem fachowca od-
będą się 20.08.2020 r. o godz. 
17.00 w ogródku za Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przy ul. Że-
romskiego w Mieroszowie.

Zbudują remizę
• U zbiegu ulic Reymonta i Że-
romskiego w Mieroszowie po-
wstanie nowa remiza strażac-
ka. - Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mieroszowie potrzebuje 
nowoczesnej bazy dla realiza-
cji wysokiej jakości działań na 
obszarze naszej gminy i w tere-
nach przygranicznych. Dlatego 
Rada Miejska Mieroszowa pod-
jęła decyzję o zbudowaniu no-
wej remizy strażackiej swoim 
ochotnikom – mówi Mariusz 
Pawlak, zastępca burmistrza 
Mieroszowa.

Odszedł Zbigniew 
Kolanko
•  12.08.2020 r. z ogromnym 
bólem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Zbigniewa Kolanko. 
W imieniu Gminy Mieroszów 
na ręce rodziny Zbyszka skła-
dam najszczersze kondolencje 
i wyrazy współczucia. Odszedł 
od nas wspaniały Człowiek. 
Nauczyciel z powołania, pełen 
pasji, miłości do ludzi i sportu, 
aktywnie działający na rzecz 

młodzieży z Gminy Mieroszów. 
Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci – mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

Pociągiem do Czech
• Do 29 sierpnia 2020 r. będą 
kursowały pociągi Koli Dol-
nośląskich na trasie Wrocław 
Główny – Wałbrzych Główny – 
Mieroszów – Adrspach. Pociąg 
„Skalne Miasto” rozpoczyna 
bieg na stacji Wrocław Głów-
ny o godz. 6:35, a z kolejnych 
stacji odjeżdża: Wałbrzych 
Główny 7:59 – Boguszów Gor-
ce Wschód 8:05 – Mieroszów 
8:25 – Mezimesti 8:39 – Teplice 
nad Metują 8:59 – Adrspach 
9:11. Drugi kurs rozpoczyna się 
na stacji Wałbrzych Główny o 
godz. 16:36, a z kolejnych sta-
cji pociąg odjeżdża: Boguszów 
Gorce Wschód 16:42 – Mie-
roszów 17:03 – Mezimesti 17:16 
– Teplice nad Metują 17:57 – 
Adrspach 18:09. Z Adrspachu 
pierwszy pociąg odjeżdża o 
godz. 9:14 przez: Teplice nad 
Metują 9;43 – Mezimesti 9:59 
– Mieroszów 10:14 – Boguszów 
Gorce Wschód 10:34 – Wał-
brzych Główny 10:40, a drugi, 
dłuższy kurs zaplanowano na 
godz. 18:49 przez Teplice nad 
Metują 19:07 – Mezimesti 19:20 
– Mieroszów 19:35 – Boguszów 
Gorce Wschód 19:55 – Wał-
brzych Główny 20:05 – Wro-
cław Główny 21:17.

(RED)

Raport 
z Gminy Mieroszów

W malowniczym Soko-
łowsku znów działają dwie 
fontanny: na skwerze im. 
dra Alfreda Sokołowskiego 
oraz przed budynkiem „Biały 
Orzeł”. – Nie tylko w upalne 
dni obie fontanny umilą od-
poczynek mieszkańcom So-
kołowska i turystom odwie-

dzającym ten piękny zakątek 
– podkreśla burmistrz Miero-
szowa Andrzej Lipiński.

7 sierpnia 2020r. z za-
bytkowej fontanny przed 
budynkiem „Biały Orzeł” w 
Sokołowsku, po kilku latach 
przerwy, znów wytrysnęła 
woda. Licznie zgromadzeni 

mieszkańcy Sokołowska i za-
proszeni goście wydarzenie 
przyjęli oklaskami, a następ-
nie wzięli udział w pikniku 
integracyjnym. Uroczystość 
była finałem przedsięwzię-
cia, zrealizowanego w ra-
mach inicjatywy społecznej 
„Parkowe Włóczy-kije z So-

Fontanny w Sokołowsku seniorów z Sokołowska, która 
dwukrotnie spotkała się na 
sprzątaniu przestrzeni par-
kowej. Jednym z zadań było 
również odnowienie i uru-
chomienie fontanny. W tym 
zakresie, młodsi mieszkańcy 
Gminy Mieroszów, pracownicy 
Sanatoriów Dolnośląskich oraz 
przedstawiciele Fundacji Roz-
woju i Dziedzictwa Kulturowe-
go Małej Ojczyzny - SUWEREN, 
w ramach prac społecznych 
spędzili dziesiątki godzin na 
�zycznym wykonaniu prac re-
montowych, odnawiając cen-
tralny obiekt parkowej infra-
struktury.

– Bardzo się cieszę, że to 
miejsce odzyskuje dawny 
blask – mówi Tomasz Macie-
jowski, Prezes Zarządu Sana-
toriów Dolnośląskich, który 
osobiście włączył się w przed-
sięwzięcie. – Ta fontanna i 
park przed budynkiem „Biały 
Orzeł” to jedno z najładniej-
szych miejsc w Sokołowsku i 
mam nadzieję, że wspólnie z 
włodarzami Sołectwa Soko-
łowsko, Gminy Mieroszów, 
zadbamy o to aby przywró-
cić blask już całemu parkowi 
znajdującemu się w samym 

sercu Sokołowska. Wielkie 
podziękowania należą się So-
łectwu Sokołowsko, na czele 
z panią sołtys Zo�ą Przygo-
dą – będącą również jednym 
z wnioskodawców grantu z 
UMWD, społeczności lokalnej, 
która aktywnie wsparła całe 
przedsięwzięcie oraz druhom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sokołowsku za m.in. zapew-
nienie potraw z grilla podczas 
spotkania integracyjnego.

Sokołowsko, pod koniec 
XIX wieku było jedną z naj-
bardziej znanych miejsco-
wości uzdrowiskowych w 
Europie, głównie ze względu 
na wyjątkową wówczas spe-
cjalizację w zakresie leczenia 
chorób płuc. Budynki sana-
toryjne, którymi kierował dr 
Theodor Rompler (obecnie 
DOOM „Biały Orzeł” oraz 
siedziba Sanatoriów Dolno-
śląskich) zostały oddane do 
użytku w roku 1874 i 1876. 
Prawdopodobnie również 
wtedy powstało założenie 
parkowe z fontanną, która po 
latach przerwy, znowu cieszy 
mieszkańców i turystów od-
wiedzających to miejsce.

(RED)

kołowska”. Projekt uzyskał 
dofinansowanie z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go kwotą 4000 zł, w ramach 
programu Dolnośląskie Małe 
Granty. Założeniem projek-
tu była integracja społeczna 
mieszkańców Sokołowska i 
przygotowanie przestrzeni 
do aktywnego wypoczynku.

W przedsięwzięcie zaanga-
żowała się grupa kilkunastu 
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Za rok się uda?
Zaplanowane na 15 – 19 
sierpnia 2020 r. w Głuszycy 
Sudeckie Forum Inicjatyw, 
pod honorowym patronatem 
biskupa świdnickiego Marka 
Mendyka, zostało przenie-
sione na przyszły rok. Na głu-
szyckiej mieli wystąpić między 
innymi: Andrzej Rosiewicz, Pol-
ska Orkiestra Muzyki Filmowej 
oraz Sound’n Grace, Marcin 
Daniec, Eleni z Orkiestrą Arte 
Symfoniko oraz Jacek Wójcicki.
– Po konsultacjach z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym doty-
czących podejmowania działań 
mających na celu minimalizo-
wanie ryzyka rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa Covid-19 
oraz w trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo nas wszystkich 
informujemy, że wydarzenie 
Sudeckie Forum Inicjatyw zo-
staje przeniesione i odbędzie 
się w terminie 12 – 17 sierp-
nia 2021 r. Szczegóły progra-
mu podane zostaną do końca 
września 2020 r. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w 
przygotowania do wydarzenia 
– podkreślają organizatorzy 
Sudeckiego Forum Inicjatyw.
Więcej na https://sudeckiefo-
ruminicjatyw.pl.

(RED)

Warsztaty 
ekologiczne 
Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy organizuje w ramach 
zadania grantowego „Sowio-
górskie skarby - w obiekty-
wie i w sieci” warsztaty eko-
logiczne on-line poświęcone 
tematyce ochrony przyrody 
i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym. - Do udziału 
w warsztatach zapraszamy 
mieszkańców obszaru Lokal-
nej Grupy Działania „Partner-
stwo Sowiogórskie”, czyli gmin 
Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa 
Ruda, Pieszyce, Walim. Warsz-
taty można śledzić na kanale 
YouTube Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy od 20 sierpnia 
2020 r. Zadania grantowe pn. 
„Sowiogóskie skarby - w obiek-
tywie i w sieci” realizowane 
jest jako część projektu gran-
towego pn. „Wzmocnienie i 
wykorzystanie potencjału Gór 
Sowich”. Zobacz, jak możesz 
chronić przyrodę i przeciwdzia-
łać zmianom klimatycznym! 
Zapraszamy! – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury - Miejskiej Biblioteki 
Publiczna w Głuszycy.

(MC)

- 495 689 999,37zł – taka 
jest wartość inwestycji unij-
nych w Gminie Stare Bogaczo-
wice! Tym samym zajęliśmy 
71 miejsce wśród 2477 gmin z 
terenu całej Polski – podkreśla 
Mirosław Lech, wójt Gmimy 
Stare Bogaczowice.

- Blisko pół miliarda zł tra�ło 
do Gminy Stare Bogaczowice, 
a dzięki tym środkom mogły 
powstać świetlice wiejskie, 
lokalne ośrodki integracji spo-
łecznej, siłownie zewnętrzne 
i place zabaw, wieża widoko-
wa na Trójgarbie, nowe szlaki 

turystyczne oraz wiele innych 
inwestycji i działań na rzecz 
rozwoju Gminy Stare Boga-
czowice i jej mieszkańców. To 
ogromna kwota i więcej niż 
pozyskała np. Jelenia Góra, 
Legnica, Świdnica, Leszno, Za-
kopane, Trzebnica, Kamienna 
Góra, Kudowa Zdrój i wiele in-
nych dużych miast! 71 miejsce 
na 2477 gmin z całego kraju 
to powód do dumy! Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tak wspaniałego wyniku 
– podkreśla Mirosław Lech.

(RED)

Wielkie pieniądze
Na zboczach góry, po-

między ul. Rekreacyjną a 
Parkiem Południowym w Je-
dlinie-Zdroju, od kilku tygo-
dni trwają intensywne prace 
przy budowie treningowe-
go toru rowerowego single 
track.

Single track, czyli jednokie-
runkowa ścieżka leśna prze-
znaczona dla amatorów moc-
nych wrażeń rowerowych, 

w Jedlinie – Zdroju będzie 
składał się z trzech tras o łącz-
nej długości 3,5 km. Obecnie 
widać już przebieg dwóch z 
nich. Projektanci toru wyzna-
czyli przebieg ostatniego od-
cinka trasy, na którym pojawi 
się koparka. Warto podkreślić, 
że inwestycja jest tak prowa-
dzona, że nie wymaga wycin-
ki drzew.

(KS)

Bez wycinki drzew
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MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Liga MTB XC 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 
• W sobotę, 22 sierpnia 2020 r., 
zapraszamy do Walimia na ko-
lejną edycję Ligi MTB XC Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Zawody 
odbędą się na ciekawej trasie 
Bike Park Walim MTB Cross Co-
untry. Zapisy w dniu imprezy 
w biurze zawodów (czynne od 
godziny 9.00), które zlokalizo-
wane będzie w hali sportowej 
w Walimiu.

Górale na start
• W ostatni weekend sierpnia 
Górale na Start wystartują z 
najwyżej położonego stadio-
nu w Polsce w Boguszowie-
-Gorcach. - W sobotę - 29.08 
na specjalnie przygotowa-
nej trasie zostaną rozegrane 
pierwsze w historii Mistrzo-
stwa Polski EMTB. Utrudniona 
trasa do cross country sprawi, 
że nie tylko zawodnicy, ale i 
sprzęt będzie musiał się wy-
kazać, aby wyłonić najlepszy 
duet człowiek-rower w Pol-
sce! Kultowe zjazdy i podjazdy 
będą jeszcze bardziej strome 
i widowiskowe. Nie będzie to 
zwykłe ściganie ze wspomaga-
niem silnikowym. A w niedzielę 
zapraszamy na zawody rangi 

międzynarodowej UCI C3 i kra-
jowej w ramach Pucharu Polski 
MTB XCO. Odbędą się wyścigi 
dla dzieci i młodzieży oraz do-
rosłych, zarówno amatorów jak 
i zawodników i zawodniczek 
z licencjami. Dodatkowe in-
formacje oraz regulamin znaj-
dziecie na stronie http://www.
goralenastart.eu/boguszow.
php. Zapraszamy serdecznie! 
- mówią pracpowmnicy OSiR 
Boguszów-Gorce.

Z flagą na Trójgarb
• V Półmaraton Górski z Fla-
gą na Trójgarbie odbędzie się 
5 września. - Zapraszamy do 
wspólnego biegania! Nie bie-
gasz? Rozpocznij swoją bie-
gową przygodę razem z nami! 
Pamiętaj - bieganie zaczyna się 
od głowy. To w niej siedzi Two-
ja moc. Sprawdź się w terenie 
i pobiegnij jedną z najbardziej 
malowniczych tras w Masywie 
Trójgarbu! Będzie fajnie! Chodź 
z nami! Zapisy oraz regulamin 
na stronie: https://online.da-
tasport.pl/zapisy/portal/zawo-
dy.php?zawody=5452 – zachę-
cają organizatorzy imprezy.

Zwycięski sparing
• Za koszykarzami pierwszo-
ligowego Górnika pierwszy 

Sportowy raport

Na zaproszenie prezesa Towarzystwa Lotniczego Dariusza Błaszczyka 
i członka TLS Fabrizio Bosetti do Świebodzic przyjechali: dwukrotny 
mistrz świata w rajdach motocyklowych Jacek Czachor oraz kierowcy 
rajdowi Paweł i Artur Stasiaczek. Goście podczas spotkania otwartego 
z mieszkańcami opowiedzieli o swojej pasji, wyzwaniach jakie stawały 
przed nimi podczas kolejnych etapów sportowej kariery 
oraz najważniejszych chwilach po przekroczeniu linii mety. Miłośnicy 
motocykli mogli obejrzeć maszyny zawodników, posłuchać o detalach 
technicznych, a nawet wsiąść i posłuchać dźwięków silnika. Uczestnicy 
obejrzeli również wystawę zdjęć z takich wydarzeń jak Africa Eco Race 
i Rajd Dakar.

(WPK)

Mistrz świata 
w Świebodzicach mecz kontrolny przed startem 

nowego sezonu w I lidze! W 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego pokonali ze-
spół z czeskiej ekstraklasy - Kra-
lovsti Sokoli Hradec Kralove 
85:73. Punkty dla wałbrzyszan, 
którzy zagrali bez Macieja Bo-
janowskiego, zdobyli: Koper-
ski 15, Ratajczak 11, Durski 10, 
Malesa 9, Zywert 8, Cechniak 8, 
Wróbel 8, Jakóbczyk 8, Kamiń-
ski 8, Jeziorowski 0, Stankie-
wicz 0.

Inauguracja 
w Kołobrzegu
• Zespoły rywalizujące w I lidze 
koszykarzy rozpoczną zmaga-
nia 26 września. W I kolejce no-
wego sezonu Energa Kotwica 
Kołobrzeg podejmie Górnika 
Trans.eu Wałbrzych, 3 paź-
dziernika wałbrzyszan podej-
mie we własnej hali Weegree 
AZS Politechnika Opolska. 
Pierwszy mecz w Wałbrzychu 
Górnik rozegra 10 października 
z Wisłą Kraków.

Medale i rekordy
• Bardzo dobrze spisały się 
dwie zawodniczki LKS Górnik 
Wałbrzych w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Wielobo-

jach: Martyna Sterenga pobiła 
rekord klubu i zdobyła złoty 
medal (3160 pkt.), a Amelia 
Kielar zdobyła srebrny medal 
(2891 pkt.). - Są to dwa naj-
lepsze wyniki w Polsce w kate-
gorii  do lat 16. Gratulacje dla 
dziewczyn i trenera Grzegorza 
Banaszka. A oto pozostałe bar-
dzo dobre wyniki z Mistrzostw 
Dolnego Śląska w Wielobo-
jach: Martyna Sterenga: skok 
w dal - 5,61 m (rekord życio-
wy); Amelia Kielar: skok w dal 
- 5,29 m (rekord życiowy); Ka-
mila Ślawska: kula 3kg - 12,03 
m, dysk 1 kg- 36,31 m (rekord 
życiowy); Kamil Kuczaj: kula 
6 kg- 16,02 m, dysk 1,75 kg - 
47,06 m (rekord życiowy); Ja-
kub Kanik: dysk 1,75 kg- 46,33 
m; Michalina Wróblewska: 
dysk 1 kg - 39,42m (rekord ży-
ciowy); Ada Polerowicz: skok 
w dal - 5,36 m; Maja Olszak: 
100 m ppł - 14,61 sek.; Ola To-
maszewska: skok w dal - 4,98 
m; Wiktoria Nowacka: kula 3 
kg - 8,60 m, dysk 0,75 g - 22,46 
m (dwa rekordy życiowe); 
Maciej Wojciechowski: dysk 
1,5 kg- 44,44 m (rekord życio-
wy); Kacper Kuczaj: dysk 1 kg 
- 38,04 m (rekord życiowy) – 
wyliczają działacze LKS Górnik.

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

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI

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

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

(2) 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. 734 108 163

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

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

KUPIĘ

(14) 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.
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R E K L AMA

Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden 
z najważniejszych fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem 
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:
•  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

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

 KONICZYNKA I •  58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
 JEDYNECZKA •  58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
 KONICZYNKA •  58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
 BAJKA •  58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

przedszkola@onet.pl


