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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

Uwaga! Pre� ks +420 umożliwia 
połączenie do Czech – bez niego 

nie ma możliwości skontaktowania się 
z pracodawcą!

R E K L AMA Mieszkańcy Wałbrzycha 
uczcili 40 rocznicę powstania 
NSZZ Solidarność. 31 sierp-
nia 2020 r. na terenie byłej 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Thorez, a teraz Centrum Na-
uki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu, przy asyście 
wojskowej została odprawio-
na msza święta polowa pod 
przewodnictwem biskupa 
świdnickiego Marka Mendy-
ka. Została też poświęcona 
replika historycznego krzyża, 
który stał na terenie kopalni 
w miejscu odprawionej mszy 
św. podczas strajku w 1980 
roku oraz został odczytany 
apel poległych, a delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów 
przed tablicą upamiętniającą 
wydarzenia z sierpnia 1980 r. 
w Wałbrzychu.

27 sierpnia 1980 r. górnicy 
pracujący na popołudniowej 
zmianie w szybie Chwalibóg 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Thorez w Wałbrzychu, pod ha-
słem „Chcemy chleba i popiera-
my Gdańsk”, rozpoczęli strajk. 
Następnego dnia strajk rozpo-
częli górnicy z szybu Julia. 28 
sierpnia na terenie kopalni za-
wiązany został Międzyzakłado-
wy Komitet Strajkowy. Kopal-
nia Thorez stała się kluczowym 
ośrodkiem strajku 1980 roku 
na ziemi wałbrzyskiej, akcja 
protestacyjna objęła również 
kopalnie Victoria, Wałbrzych, 
a także kopalnię Nowa Ruda. 
Podpisanie porozumienia w 
Gdańsku zakończyło strajk w 
województwie wałbrzyskim. 
2 września 1980 r. podpisany 
został protokół porozumie-
wawczy pomiędzy Minister-
stwem Górnictwa, reprezen-
towanym przez wiceministra 
górnictwa Gerarda Kroczka i 
MKS-em. Porozumienie to było 
pierwszym, poprzedzającym 
szerzej znane porozumienie 
z Jastrzębia, porozumieniem 
branżowym. Również 2 wrze-
śnia MKS przekształcił się w 
Komitet Założycielski Woje-
wódzkiej Międzyzakładowej 
Komisji Związkowej Niezależ-
nych Związków Zawodowych, 
zaś później w Międzyzakłado-

Zapomniane 
porozumienie

wy Komitet Założycielski Wo-
jewództwa Wałbrzyskiego. W 
tym czasie słowo „Solidarność” 
nie było jeszcze o�cjalną na-
zwą nowego związku.

Ważnym elementem dzia-
łań wałbrzyskiej Solidarności 
było przywracanie tradycyjnej 
roli jaką w Polsce pełnił Ko-
ściół Katolicki. Podczas strajku 
w sierpniu 1980 r. na terenie 
KWK Thorez przed postawio-
nym przez górników drew-
nianym krzyżem odprawiona 
została uroczysta msza święta. 
Dla uczczenia obchodów w 40. 
rocznicę wydarzeń sierpnio-
wych, na terenie dawnej KWK 
Thorez, a obecnie Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu, w historycznym 
miejscu postawiona została re-
plika drewnianego krzyża.

- 27 sierpnia 2020 r. przy-
padła 40 rocznica rozpoczęcia 
strajku w Wałbrzychu. W tym 
dniu górnicy z szybu Chwali-
bóg kopalni Thorez rozpoczęli 
protest. Była to pierwsza w Pol-
sce kopalnia, która przyłączyła 
się do strajku zapoczątkowa-
nego przez Stocznię Gdańską. 
Do strajkujących górników z 
Chwaliboga przyłączały się 
kolejne wałbrzyskie kopalnie 
i inne zakłady pracy. Strajk w 
Wałbrzychu na pewno miał 
wpływ na to, że i górnośląskie 
kopalnie zareagowały na ocze-

kiwania płynące z Wybrzeża i 
przyłączyły się do strajkowej 
fali. Strajk wałbrzyskich ko-
palń doprowadził do podpi-
sania trzecich w kolejności, po 
Szczecinie i Gdańsku, porozu-
mień. Porozumienie to zostało 
podpisane 2 września 1980 r. 
Porozumienia Jastrzębskie zo-
stały podpisane dzień później. 
Niestety, Wałbrzyskie Porozu-
mienia Sierpniowe są zupełnie 
pomijane przy kolejnych rocz-
nicach powstania Solidarności. 
Trudno i dzisiaj jest znaleźć 
wzmiankę o tym wydarzeniu. 
Udało mi się znaleźć jedną pu-
blikację o tym wydarzeniu. Za-
pominają o tym historycy, IPN, 
a nawet Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność. 26.08.2020 r. zain-

augurowano funkcjonowanie 
portalu „Twarze Solidarności” 
(https://twarzesolidarnosci.
gosc.pl/), ale nie ma tam Wał-
brzycha, ani daty rozpoczęcia 
strajku, ani wzmianki o zawar-
tym porozumieniu. Wystawa 
„Oni tworzyli Solidarność” 
pewnie też ominie Wałbrzych. 
Dlaczego? Może dlatego, że 
Wałbrzyskie Porozumienia były 
pierwszymi, które po stronie 
społecznej podpisywał nie nie 
mający związków z SB śp. Jurek 
Szulc – wspomina Jerzy Lan-
ger, działacz opozycyjny, były 
wiceprzewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność, a 
obecnie radny Rady Miejskiej 
Wałbrzycha.

(RED, fot. Stara Kopalnia)
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Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. 
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie 
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Ja-
nina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

tel. 693-788-894, 784-609-208

10 września - WAŁBRZYCH, 11 września - LUBIN i GŁOGÓW, 
12 września - BOLESŁAWIEC, 13 września - WROCŁAW

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:
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Nowe tablice
Szczawieński magistrat roz-
począł instalację 12 tablic do 
umieszczania różnego rodza-
ju ogłoszeń oraz komunika-
tów. Nowe tablice wyglądają 
znacznie lepiej niż dotychcza-
sowe i współgrają z estetyką 
przestrzeni miejskiej. - Ważnym 
elementem funkcjonowania 
lokalnych społeczności jest 
dbałość o odpowiednią este-
tykę przestrzeni. Nowe tablice 
staną m.in. przy ulicach O�ar 
Katynia (obok kortów) i Solic-
kiej (obok przystanku autobu-
sowego) – mówi Marek Ćmi-
kiewicz, zastępca burmistrza 
Szczawna-Zdroju.

(RED)

Dla najmłodszych
- Czeka nas modernizacja pla-
cu zabaw w Parku Szwedz-
kim 2020 – 2021 w Szczaw-
nie-Zdroju. Ta wiadomość 
ucieszy zarówno rodziców jak i 
pełne energii maluchy. Jeszcze 
w tym roku gmina rozpocznie 
prace po demontażu jednego 
z urządzeń. Mam nadzieję, że 
już w przyszłym roku najmłodsi 
mieszkańcy Szczawna - Zdroju 
oraz odwiedzający nas goście 
będą mogli cieszyć się nowy-
mi, bezpiecznymi atrakcjami 
– mówi Marek Fedoruk, bur-
mistrz Szczawna-Zdroju.

(RED)

Narodowe 
czytanie
Zapraszamy mieszkańców 
Szczawna - Zdroju i gości w 
nim przebywających na 9 
edycję Narodowego Czytania 
do Teatru Zdrojowego im. 
Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju. 5 września 
o godz. 16.00 „Balladyna” Juliu-
sza Słowackiego będzie czyta-
na w formie inscenizacji z po-
działem na role. Będzie też quiz 
z nagrodami dla publiczności. 
Z kolei Gmina Czarny Bór za-
prasza na czytanie „Balladyny” 
na… szczycie Trójgarbu! Ak-
cja jest zaplanowana w godz. 
12.00 – 15.00, a towarzyszyć jej 
będą gra terenowa i malinowe 
przysmaki. W razie złej pogody 
czytanie odbędzie się on-line. 
- Zachęcamy do wysłuchania 
tekstu dramatu „Balladyna” w 
wykonaniu Głuszyckiej Grupy 
Teatralnej „Po Godzinach”. Na 
transmisję on-line na Facebo-
oku Centrum Kultury-Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszy-
cy już w najbliższą niedzielę 
6 września o godz. 17.00 - za-
praszają burmistrz Głuszycy 
Roman Głód, Głuszycka Grupa 
Teatralna „po Godzinach” oraz 
Centrum Kultury-MBP w Głu-
szycy.

(RED)

4 września 2020 r. odbę-
dzie się uroczyste otwarcie 
krytej pływalni „Dolnośląski 
Del�nek” w Szczawnie-Zdro-
ju. Jest to kolejny element 
kompleksu oświatowo – 
sportowo - rekreacyjnego, 
będący jednym z symboli 
rozwoju miasta.

- O godz. 10:30 spotyka-
my się na ul. Ofiar Katynia, 
by gospodarskim okiem 
spojrzeć na dotychczasowe 
remonty dróg, przejść odno-
wionymi ostatnio ulicami i 
o godz. 11:00 przeciąć sym-
boliczną wstęgę i rozpocząć 
nowy rozdział funkcjonowa-
nia szczawieńskiego base-
nu. Dotychczas swoją obec-
ność podczas wydarzenia 
potwierdzili: Szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Mi-
chał Dworczyk, wojewoda 
dolnośląski Jarosław Obrem-
ski oraz wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego 
Grzegorz Macko – mówi Ka-
rolina Tomza z Urzędu Miej-
skiego w Szczawnie – Zdroju.

Zakres prac budowy krytej 
pływalni obejmował nieckę 
basenową z 4 torami pły-
wackimi o wymiarach 8,5 m x 
16,67 m i głębokości 0,9-1,35 
m wraz z niezbędnym wypo-
sażeniem, brodzik dla dzieci 

i jacuzzi. Parametry niecki 
pozwolą na organizację za-
wodów szkolnych, treningów 
pływackich oraz pływanie 
rekreacyjne osób dorosłych, 
a także na szereg zajęć re-
kreacyjnych i rehabilitacyj-
nych. Głębokość i profil dna 
umożliwiają prowadzenie 
profesjonalnej nauki pływa-
nia dla dzieci w klasach I-VIII 
oraz naukę takich elementów 
sportu pływackiego, jak skok 
startowy czy nawrót. Niecka 
basenowa jest dostosowana 
do prowadzenia zajęć nauki 
pływania dla 30-osobowej 
klasy. Wyposażenie pływalni 
obejmuje również urządzenia 
do masażu, gimnastyki i inne. 
Obiekt posiada pomieszcze-
nia szatniowe, natryski, ma-
gazyn sprzętu sportowego 
itp. Basen połączony jest za 
pomocą łącznika z budyn-
kiem szkolnym i halą spor-
tową, ponadto jest odrębne 
wejście dla osób z zewnątrz. 
Wartość inwestycji to blisko 
9 milionów złotych, a kwota 
dofinansowania ponad 3 mi-
liony złotych (Województwo 
Dolnośląskie – 1 250 000 zł, 
Fundusz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej – 1 742 400 zł, Powiat 
Wałbrzyski – 115 160 zł).

(KT)

Otwarcie Del�nka
W ostatnią sobotę sierp-

nia zakończył się tegoroczny 
cykl Joga w Parku Szwedzkim 
w Szczawnie – Zdroju. Radna 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Ramona Bukowska, wraz z 
Wałbrzyską Szkołą Jogi, już 
od 10 lat cyklicznie organizu-
je bezpłatne ćwiczenia jogi w 
uzdrowiskowej gminie.

- Joga jest surową dyscypli-
ną, uczącą cierpliwości, a proces 
ten  przebiega w dwóch fazach: 
pierwsza to „wolność od”, a 
drugi to „wolność do” tego co 
chcemy osiągnąć - mówi Ramo-
na Bukowska. – Bardzo cieszę 
się, że nasza przygoda z jogą 
w Szczawnie-Zdroju trwa już 
10 lat, a wszytko rozpoczęło 
się od współpracy z Wałbrzy-
ską Szkołą Jogi i jej ówczesnym 
nauczycielem jogi - Lilianną 
Piotrowską,  przy wsparciu wło-

darzy Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno - Zdrój. Z 
okazji tegorocznego jubileusz 
przygotowaliśmy kilka atrakcji 
dla naszych uczestników oraz 
pamiątkowe koszulki z herbem 
Szczawna -Zdroju, które akcen-
tują propagowanie zdrowego 
stylu życia w tej wyjątkowej 
gminie. Tegoroczny cykl zajęć 
rozpoczęliśmy oraz zakoń-
czyliśmy koncertem gongów 
tybetańskich i będzie to w na-
stępnych latach kolejna inicja-
tywa propagująca muzykotera-
pię, która również zbawiennie 
działa na nasze bodźce. Plan 
na kolejny rok już jest, a ten ju-
bileuszowy rok jeszcze trwa i na 
pewno niebawem nas jeszcze 
pozytywnie zaskoczy, bo w zdro-
wym ciele zdrowy duch – dodaje 
radna Ramona Bukowska.

(RED)

Szczawno lubi jogę
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Warsztaty 
dla kobiet
Stowarzyszenie Inaczej, Cen-
trum Rehabilitacji Promyk 
oraz Fundacja Dogonić Ma-
rzenia zapraszają na bez-
płatne, ogólnorozwojowe 
warsztaty dla kobiet. Zajęcia 
odbędą się w siedzibie Centrum 
Rehabilitacji Promyk przy ul. 
Wałbrzyskiej 33 w Świebodzi-
cach. Terminy: 04.09.2020 (pią-
tek) w godz. 17.00-19.30 - „Ja w 
różnych rolach - czego jeszcze 
nie wiem o sobie”; 25.09.2020 
(piątek) w godz. 17.00-19.30 
- „Jak skutecznie skłaniać do 
współpracy, jak być zrozumia-
łym?”; 23.10.2020 (piątek) w 
godz. 17.00-19.30 - „Warsztat 
świadomego życia - wzmacnia-
my poczucie własnej wartości”. 
Podczas spotkań prowadzące: 
Anna Krause oraz Alicja Błaszko 
poruszą takie tematy jak: po-
znawanie własnych cech oso-
bowości; moja komunikacja - co 
nam ułatwia, a co utrudnia wza-
jemne zrozumienie; wzmacnia-
nie poczucia własnej wartości; 
jak emocje mogą wpływać na 
myślenie, a jak myślenie może 
mody�kować emocje; trening 
twórczego rozwiązywania pro-
blemów i kon�iktów; warsztat 
świadomego życia - terapia 
uważności.

(AL)

Zawalił się strop w środku 
budynku zlikwidowanego 
Zespołu Szkół Ekonomiczno 
– Gastronomicznych przy ul. 
1 Maja w Wałbrzychu. – Nie 
ma osób poszkodowanych – 
powiedział Tygodnikowi DB 
2010 Paweł Kaliński – zastęp-
ca Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Wałbzy-
chu.

- 31 sierpnia około godziny 
12.30 usłyszeliśmy huk dobie-
gający z budynku dawnego 
ekonomika. Myśleliśmy, że to 
wybuch i ktoś zadzwonił po 
straż pożarną – poinformował 
nas Czytelnik z ul. św. Józefa w 
Wałbrzychu.

Ekonomik wali się

Z inicjatywy radnych Rady 
Miejskiej Wałbrzycha: Pio-
tra Kwiatkowskiego Piotra 
Kraczkowskiego, w centrum 
Wałbrzycha stanął pojemnik 
na plastikowe nakrętki w 
kształcie serca.

- Na placu Grunwaldzkim 
w Wałbrzychu zostało usta-
wione metalowe serce do 
zbierania plastikowych nakrę-
tek. Ten nietypowy pojemnik 

został ustawiony na styku 
ulic Wysockiego i Chrobrego 
w miejscu, gdzie kiedyś stał 
zegar, a potem sprasowane 
kostki z plastikowych butelek. 
Poza tym w dalszym ciągu 
zbieramy nakrętki dla małej 
Hani - odbierzemy je od pań-
stwa, jeśli skontaktujecie się z 
nami - wyjaśnia Piotr Kwiat-
kowski.

(RED)

Wałbrzych ma serce

- Zdarzenie zostało nam 
zgłoszone jako wybuch, ale 
po przybyciu na miejsce na-
szych jednostek okazało się, 
że zawalił się strop między 
pierwszym a drugim piętrem. 
Prawdopodobnie po ostat-
nich ulewach belki zamokły i 
popękały. Jedna z nich wybi-
ła szybę, buchnął przez okno 
kurz, co mogło wywołać efekt 
wybuchu. Strażacy przeszu-
kali miejsce zdarzenia, ale nie 
stwierdzili tam obecności lu-
dzi i po zakończeniu działań 
przekazali obiekt zarządcy – 
wyjaśnia Paweł Kaliński. Budy-
nek zlikwidowanego Zespołu 
Szkół Ekonomiczno – Gastro-

nomicznych przy ul. 1 Maja w 
Wałbrzychu od wielu lat po-
pada w ruinę. Obiekt jest wpi-
sany do rejestru zabytków, co 
uniemożliwia rozbiórkę.

- Władze miasta nie mają 
pieniędzy na zagospodarowa-
nie tego obiektu, a ten niszcze-
je w oczach i stwarza zagroże-
nie dla naszego zdrowia i życia. 
Boimy się przechodzić obok tej 
rudery, bo nie znamy dnia i go-
dziny, kiedy nam coś na głowy 
spadnie. To jest oczekiwanie 
na tragedię – przekonuje nasz 
Czytelnik z ul. św. Józefa, która 
sąsiaduje z budynkiem dawne-
go „Ekonomika”.

(RED)
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Bezpłatny Internet
Gmina Mieroszów otrzymała 
pozytywny wynik oceny for-
malnej i merytorycznej wnio-
sku na realizację projektu 
„Dostęp WiFi dla Mieroszowa”, 
który �nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa Działanie 1.1 
– Publiczny dostęp dla każde-
go. Wartość przyznanej dota-
cji wynosi 64 368,00 zł z prze-
znaczeniem na utworzenie w 
Gminie Mieroszów 11 punktów 
bezpłatnego dostępu do Inter-
netu. Dzięki temu powstaną 3 
wewnętrzne punkty dostępu 
w Mieroszowskim Centrum 
Kultury, hali sportowej i Klubie 
Seniora w Unisławiu Śląskim 
oraz 8 zewnętrznych punktów 
dostępu: Mieroszów - Rynek, 
Góra Parkowa oraz teren w 
okolicy obiektów sportowych 
i hostelu; Rybnica Leśna teren 
przy schronisku Andrzejówka; 
Sokołowsko - Skwer Kieślow-
skiego i skrzyżowanie w oko-
licy DWD Odrodzenie; Golińsk 
- teren przy świetlicy wiejskiej; 
Kowalowa - teren przy przy-
stanku autobusowym. Wszyst-
kie lokalizacje uwzględniają 
wymogi regulaminu konkursu, 
dotyczące prędkości i dostępu 
łączy internetowych. Realizacja 
projektu zakończy się 31 maja 
2021 r.

Nowa wiata
Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania Kwiat Lnu opu-
blikowało listę rankingową 
projektów zakwali�kowanych 
do do�nansowania. Gmina 
Mieroszów dzięki temu zy-
ska nową wiatę oraz upiększy 

okolice Góry Parkowej w Mie-
roszowie. Projekt „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej 
Góry Parkowej w Mieroszowie” 
o wartości 50 000 zł (do�nan-
sowanie 31 815,00 zł ), przy-
gotowany przez Tomasza Szu-
lakowskiego, a nadzorowany 
przez Jakuba Stolickiego, bę-
dzie realizowany w 2021 r.

Centrum edukacji 
lotniczej
Przedstawiciele Aeroklubu 
Ziemi Wałbrzyskiej z preze-
sem Jerzym Siatkowskim oraz 
wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego Stani-
sław Skrzyniarz spotkali się z 
burmistrzem Mieroszowa An-
drzejem Lipińskim. Spotkanie 
dotyczyło powstania Eurore-
gionalnego Centrum Edukacji 
Lotniczej - Mieroszów 2020. Za-
dania centrum to m.in. szeroka 
współpraca ze środowiskami 
naukowymi oraz organizacjami 
cywilnymi i wojskowymi; pro-
wadzenie działalności warsz-
tatowej w dziedzinach technik 
i technologii stosowanych w 
lotnictwie; prowadzenie kur-
sów dla przyszłych kadr anima-
torów i instruktorów lotnictwa 
we współpracy z Urzędem 
Lotnictwa Polskiego. Inicjaty-
wa powstania centrum zosta-
ła zaakceptowana wstępnie 
przez wojewodę dolnośląskie-
go Jarosława Obremskiego. - 
Spotkanie miało na celu także 
omówienie zasad współpracy 
Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej, 
Powiatu Wałbrzyskiego i Gmi-
ny Mieroszów oraz założeń 
centrum – wyjaśnia burmistrz 
Andrzej Lipiński.

(RED)

Raport 
z Gminy Mieroszów

18 i 19 września 2020 r. o 
godz. 19.00 w Starej Kopal-
ni przy ul. Wysockiego 29 w 
Wałbrzychu wystąpi zespół 
IRA, który przedstawi swoje 
najważniejsze utwory w wer-
sji akustycznej.

Trzy dekady aktywności 
scenicznej, 11 albumów stu-
dyjnych, występy na najwięk-
szych polskich festiwalach 
rockowych, trasy koncertowe 
po USA i Kanadzie, supporto-
wanie legendarnej grupy Ae-

rosmith oraz niezliczona ilość 
najbardziej prestiżowych sta-
tuetek przemysłu muzycznego 
- to tylko krótkie podsumowa-
nie muzycznej kariery formacji 
IRA, która od trzydziestu lat 
zajmuje czołowe miejsce na 
polskich listach przebojów. 
Pochodzący z Radomia ze-
spół powstał w 1987 roku, a 
zadebiutował w roku 1988, na 
Krajowym Festiwalu Piosen-
ki Polskiej w Opolu. Pierwsza 
płyta zespołu – „IRA” – ukaza-

ła się w 1989 roku. Wydana w 
roku 1991 płyta „Mój dom”, a 
następnie „1993” i koncerto-
wa „Live” odniosły niebywały 
sukces, zapewniając grupie 
awans do grona czołówki pol-
skich zespołów rockowych. 
Pochodzące z tych albumów 
przeboje, takie jak: „Nadzie-
ja”, „Mój dom”, „Bierz mnie”, 
„Wiara”, czy „California” do dziś 
rozgrzewają publiczność pod-
czas koncertów zespołu. Choć 
na przestrzeni lat grupa zmie-

IRA the best of akustycznie
niała swój styl, 
odchodząc od 
havy metalu w 
kierunku roc-
ka i pop rocka, 
jedno nigdy się 
nie zmieniło – 
Artur Gadowski 
i jego ekipa nie-
ustannie królują 
w sercach pol-
skich słuchaczy, 
gromadząc pod 
sceną tłumy fanów. W maju 2016 zespół wydał płytę „MY”, 

która uzyskała status “Złotej 
Płyty”, a promujący wydawnic-
two pierwszy singiel “Wybacz” 
w sierpniu 2016 uzyskał status 
“Platynowego Singla”. Obecnie 
IRA kończy pracę nad nową 
płytą, która ukaże się nieba-
wem. Mimo upływu dekad for-
macja jest w znakomitej formie 

koncertowej, o czym już 18 i 
19 września przekonamy się w 
wałbrzyskiej Starej Kopalni.

Bilety na koncerty w cenie 
89, 99 i 110 zł dostępne w kasie 
Starej Kopalni oraz na platfor-
mie kupbilecik.pl. Miejsca są 
siedzące i numerowane, a ich 
liczba ograniczona.

(RED)
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Zasadą jest, że rozprawy 
sądowe są jawne. W związku z 
tym każdy ma prawo, jako pu-
bliczność, obserwować prze-
bieg rozprawy. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy osoba taka ma 
zeznawać w sprawie jako świa-
dek, a jeszcze nie zeznawała. 
Dopiero po swoim przesłu-
chaniu może pozostać na sali 
sądowej i obserwować dalszy 
przebieg procesu. Sąd może 
też ograniczyć udział publicz-
ności w jawnej rozprawie, jeżeli 
jest zbyt wielu chętnych, a jed-
nocześnie jest za mało miejsca 
na sali sądowej. Jeżeli rozpra-
wa jest niejawna, lub sąd wy-
łączy jawność rozprawy, która 
normalnie byłaby jawna to - z 
pewnymi wyjątkami - nie moż-
na w takiej rozprawie uczestni-
czyć. Sama sala rozpraw rzadko 
wygląda tak jak w serialu „Sę-
dzia Anna Maria Wesołowska”. 
Często są to pomieszczenia 
małe lub wręcz bardzo małe. 
Nierzadko miejsce dla publicz-
ności stanowi jedna, w dodat-

ku niewielka ławka, ustawiona 
pod ścianą. W większych salach 
znajdują się najczęściej 2-3 rzę-
dy ław dla publiczności.

Jak w takim razie wygląda 
sama sala rozpraw? Central-
ne miejsce zajmuje stół sę-
dziowski. Po prawej i po lewej 
stronie sędziego znajdują się 
ławy dla stron procesu. Zwy-
kle po prawej stronie sędzie-
go siedzi oskarżyciel a po le-
wej stronie oskarżony wraz z 
obrońcą. Chociaż i tu nie ma 
reguły, albowiem zdarza się, 
że organizacja sali rozpraw 
jest odwrotna, a wynika to 
najczęściej z umeblowania 
danej sali sądowej np. specjal-
nie przygotowanego miejsca 
dla oskarżonego. W sprawie 
cywilnej, powód lub wniosko-
dawca, zasiada w ławie, która 
stoi po prawej stronie sędzie-
go - czyli po jego stronie lewej, 
jeżeli stanie przodem do stołu 
sędziowskiego. Pozwany lub 
uczestnik postępowania zasia-
da po stronie przeciwnej, czyli 

w ławie po lewej stronie sę-
dziego. Świadkowie zaś siadają 
na miejscu przeznaczonym dla 
publiczności.

Sposób zachowania się na 
sali rozpraw wynika przede 
wszystkim z podniosłego cha-
rakteru procesu sądowego. 
Należy pamiętać, że sala sądo-
wa to nie miejsce spotkań to-
warzyskich. Należy odziać się 
w schludny strój, wyciszyć, a 
najlepiej wyłączyć telefon ko-
mórkowy i nie prowadzić roz-
mów. To absolutne minimum 
kultury na sali sądowej. Nie 
należy naruszać powagi sądu, 
spokoju lub porządku czynno-
ści dokonywanych przez sąd. 
Zabronione jest komentowa-
nie tego, co się dzieje na sali. 
Nie wolno również przepro-
wadzanych czynności przery-
wać lub wpływać na ich prze-
bieg poprzez podpowiadanie, 
gestykulowanie lub komuni-
kowanie się w inny sposób z 
osobami uczestniczącymi w 
rozprawie, w szczególności z 

osobami składającymi zezna-
nia. Większość sędziów nie 
toleruje sytuacji, gdy przycho-
dzi się w krótkich spodenkach 
(przed kolana), nawet w go-
rący dzień. Sędziowie mogą 
potraktować taki ubiór jako 
naruszenie powagi sądu. Za 
naruszenie powagi sądu, spo-
koju lub porządku czynności 
sądowych sąd może ukarać 
karą porządkową upomnienia 
lub wydalenia z sali sądowej. 
To nie są jednak wszystkie 
uprawnienia sądu. Za cięższe 
naruszenia np. ubliżanie są-
dowi, innemu organowi pań-
stwowemu lub innym osobom 
pozostającym na sali sądowej, 
sąd może nałożyć grzywnę 
w kwocie do 3000 zł lub karę 
aresztu do 14 dni. Osoba, do 
której sędzia zwraca się bezpo-
średnio lub która sama zwraca 
się do sądu, powinna wstać. Z 
różnych przyczyn, najczęściej 
zdrowotnych, sędzia może 
zwolnić z tego obowiązku. 
Składając zeznania świadek 

Prawo w pigułce: obecność i zachowanie na sali rozpraw
stoi chyba, że sąd ze-
zwoli mu na składanie 
zeznań na siedząco. W 
razie opuszczania sali 
rozpraw należy robić 
to po cichu, bez zwra-
cania na siebie uwagi. 
Tak samo należy postę-
pować, gdy wchodzi się 
na salę rozpraw np. bę-
dąc spóźnionym lub po 
jej uprzednim opusz-
czeniu.

W czasie trwania 
stanu epidemicznego 
uczestnicy postępowań 
sądowych mają m. in 
obowiązek dezynfek-
cji rąk po wejściu do 
budynku sądu oraz 
przed wejściem na salę 
sądową. W czasie po-
bytu na terenie budynku sądu 
oraz w czasie obecności na sali 
sądowej obowiązkowe jest 
noszenie maseczek zakrywa-
jących usta i nos lub przyłbic. 
Niestety, ograniczono również 
możliwość udziału w rozprawie 

publiczności. Na korytarzach 
sądowych należy zachować 
odpowiednią odległość w sto-
sunku do innych osób.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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ZAPRASZAMY
PH Spoko Szostak Sp . J.

Lotników 3E, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 295 07

zamowienia@biuro-system.pl

Spoko szkoła

Tegoroczne dożynki w 
Gminie Czarny Bór rozpo-
częła uroczysta msza św. w 
intencji rolników, sadowni-
ków, ogrodników i pszcze-
larzy odprawiona w kościele 
para�alnym w Witkowie. 
Liturgii towarzyszyła opra-
wa w wykonaniu Kapeli Gó-
ralskiej Janicki. Następnie, 
uczestnicy uroczystości udali 
się w wielobarwnym korowo-
dzie na boisko sportowe przy 
szkole podstawowej.

Obchody na płycie boiska 
zostały zainaugurowane od-
śpiewaniem hymnu narodo-
wego. Starostowie dożynek - 
Agnieszka i Robert Rozkocha z 
Witkowa - wręczyli gospodarzo-
wi gminy bochen chleba upie-
czony z tegorocznych zbiorów. 
- Uczynię wszystko, aby chleba 
na stołach mieszkańców Gminy 

Czarny Bór nie zabrakło – zade-
klarował wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki.

Następnie powitał przyby-
łych gości, w tym m.in. Grze-
gorza Macko – wicemarszałka 
województwa dolnośląskiego, 
Sylwestrę Wawrzyniak – prze-
wodniczącą Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego, Stanisława 
Skrzyniarza – wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu Wał-
brzyskiego oraz Andrzeja 
Lipińskiego – burmistrza Mie-
roszowa.

Po części o�cjalnej przy-
szedł czas na rywalizację na 
najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy. Wieńce zostały ośpie-
wane przez grupy wieńcowe 
i ocenione przez komisję kon-
kursową. Różnice punktowe 
były bardzo niewielkie, a zwy-
ciężył wieniec Sołectwa Jacz-

ków, na II miejscu uplasował 
się Czarny Bór, a III miejsce 
przypadło Sołectwu Borówno. 
Wyróżnienia tra�ły do Grząd i 
Grząd Górnych oraz Witkowa. 
Za zajecie I, II i III miejsca przy-
znano kolejno bony o wartości 
1000 zł, 800 zł i 600 zł. Nato-
miast wyróżnione sołectwa 
mają do wykorzystania po 300 
zł. Na zakończenie, do wspól-
nego śpiewania ludowych pie-
śni zaprosiła Kapela Góralska 
Janicki.

- Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organi-
zacji dożynek. Cieszę się, że 
mimo tak wyjątkowej sytuacji 
spowodowanej epidemią Co-
vid-19, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, tradycji stało 
się za dość – podkreśla Adam 
Górecki.

(JJ)

W konkursie organizowa-
nym przez Centrum Kultury 
-Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Głuszycy w ramach zadania 
grantowego „Sowiogórskie 
skarby - w obiektywie i w sie-
ci” wzięło udział siedemnastu 
uczestników. Finał konkursu 
odbył się 28 sierpnia w sie-
dzibie głuszyckiego CK-MBP 
i towarzyszyła mu wystawa 
wybranych przez Jury zdjęć, 
które zostały zgłoszone do 
konkursu. Zdjęcia można 
obejrzeć na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl.

Decyzją jury: I miejsce za-
jął Jan Brzeziński za zdjęcie 
„Góra Jajo Jugów”, II miej-
sce Adam Danel za zdjęcie 
„Walim Grodno”, III miejsce 
Wojciech Żołopa za zdjęcie 
„Rogowiec Głuszyca”, a wyróż-
nienia otrzymali: Paulina Ra-
tajczak za zdjęcie „Głuszyckie 
Kamyki” i Amelia Błaszczyk za 
zdjęcie „Jedlina-Zdrój Posąg 
na Uzdrowisku”. Nagrodzone 
zdjęcia zostały wydrukowane 
i zaprezentowane podczas 
�nału konkursu. Dodatkowo 
do wydruku i prezentacji w 
czasie �nału wybrano nastę-
pujące nadesłane na konkurs 
zdjęcia: Adam Danel: Głuszyca 
- Panorama Sierpnicy, Walim 
- Fregata, Głuszyca - Krzyż na 

Skromne święto plonów Sowiogórskie skarby

Rogowcu, Jedlina-Zdrój – Bo-
rowa; Wojciech Żołopa: Doj-
rzewający rzepak - Głuszyca, 
Ostry cień mgły - las Głuszy-
ca, W drodze na Wielką Sowę 
- Grządki, Pieszyce, Stawy – 
Głuszyca; Jan Brzeziński: Zima 
w Bartnicy, Tajemnicze lasy 
Ludwikowic Kł., Na Włodzicką 
Górę z Ludwikowic Kł., Polana 
Jugowska; Marceli Błaszczyk: 
Jedlina-Zdrój Wodopój – Ser-
pentyny; Łukasz Kusio: Kamyki 
Głuszyca, Kamyki Głuszyca 2, 
Głuszyca ul. Łomnicka; Mag-
dalena Mucha: Głuszyca – Ka-
myki; Aleksandra Jaremenko: 
Po horyzont; Katarzyna Borys: 
Platforma widokowa na Ja-
łowcu; Daniel Jaremenko: Z 
drogi do Pieszyc. Spieszno do 
Pieszyc; Natalia Nowak: Rogo-
wiec; Olga Morawiec: Głuszy-
ca - zachód słońca z Rogowca, 
Widok na Głuszycę, Głuszyca 

- widok z Kamyków; Paulina 
Ratajczak: Pasmo Gór Sowich.

- Gratulujemy zwycięzcom 
konkursu i dziękujemy wszyst-
kim osobom za uczestnictwo. 
Serdeczne podziękowania dla 
wolontariuszy za pomoc w or-
ganizacji wydarzenia i przygo-
towanie słodkiego poczęstun-
ku – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy, które było organi-
zatorem wydarzenia było, przy 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Głuszycy i Gminą Głu-
szyca. Konkurs stanowi część 
zadania grantowego pn. „So-
wiogórskie skarby - w obiekty-
wie i w sieci” w ramach projek-
tu grantowego „Wzmocnienie  
i wykorzystanie potencjału Gór 
Sowich”.

(MC)
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Przebudowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Boguszowie-Gorcach przy 
ul. Brzozowej 1 to część projektu pn. 
„Optymalizacja oraz wdrożenie no-
wych procesów przetwarzania i odzy-
sku odpadów w Środkowosudeckim 
Regionie Gospodarki Odpadami w 
celu zwiększenia poziomów recyklin-
gu”. Nowoczesną Inwestycję realizuje 
lubawska spółka Sanikom. 
Przebudowany zostanie istniejący i dzia-
łający od wielu lat punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Punkt 
ten przyjmuje odpady komunalne od 
mieszkańców Boguszowa-Gorc i w tym 
zakresie nic się nie zmieni. Punkt ten zy-
ska drugą młodość i będzie spełniał naj-
wyższe standardy obsługi mieszkańców.

Czym jest PSZOK?
Mieszkańcy muszą zdawać sobie spra-
wę z faktu, że PSZOK to ważny element 
spójnej, uporządkowanej całości, dzięki 
której w gminie czy nawet regionie pro-
wadzona jest bezpieczna gospodarka 
odpadami, a zwłaszcza tymi, których nie 
segregujemy w domu. 
W PSZOK-u można bezpłatnie oddać, 
np. meble i inne odpady wielkogabary-
towe, a więc odpady komunalne, które 
stwarzają problem ze względu na swój 
rozmiar lub wagę. Ponadto do PSZOK-u 
tra� ą odpady budowlane, powstające 
np. przy wykonywaniu prac remonto-
wo-wykończeniowych, a także zużyty 

PSZOK – bezpieczne miejsce dla odpadów

sprzęt elektryczny i elektroniczny po-
chodzący z gospodarstw domowych, 
baterie i akumulatory, przeterminowane 
leki, chemikalia, termometry rtęciowe, 
farby i lakiery oraz opony pojazdów o 
masie całkowitej do 3,5 t. Co więcej, do 
gminnego punktu zbierania odpadów 
można bezpłatnie przekazać odpady ko-
munalne wytwarzane w gospodarstwach 
domowych, zebrane w sposób selektyw-
ny, w tym: papier, tworzywa sztuczne, a 
także metale i szkło. Wybór lokalizacji 
PSZOK-u ma kluczowe znaczenie dla za-
chęcenia mieszkańców do korzystania 
z niego i ułatwienia im pozbywania się 
niebezpiecznych odpadów. Dostarczane 
odpady będą selektywnie gromadzone w 
przystosowanych do tego celu kontene-
rach, a następnie przekazywane do zago-
spodarowania � rmom zewnętrznym lub 
do instalacji zlokalizowanej w Lubawce. 

PSZOK a bezpieczeństwo
W punkcie selektywnej zbiórki odpady 
magazynuje się jedynie okresowo. Jed-
nym z zadań podmiotu prowadzącego 
PSZOK jest przestrzeganie wymagań z 
zakresu ochrony środowiska oraz bez-
pieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Celem 
PSZOK-u jest stworzenie mieszkańcom 
możliwości całorocznego przekazywania 
do unieszkodliwienia odpadów proble-
matycznych, powszechnie spotykanych 
właśnie na dzikich wysypiskach. Na tere-
nie punktu selektywnej zbiórki odpadów 
nie dokonuje się demontażu, mielenia 
czy innej obróbki zgromadzonych od-
padów, a zwłaszcza opon i elektrozło-
mu. Warunki magazynowania odpadów 
określa art. 25 ust. 1 ustawy o odpadach. 
W miejscach, gdzie może nastąpić wy-
ciek substancji niebezpiecznych, musi 
być przewidziane odpowiednie zabez-
pieczenie środowiska gruntowo-wodne-
go. Dlatego też odpady niebezpieczne, 
które są dziś magazynowane w obrębie 
PSZOK-u, takie jak: akumulatory, baterie 

świetlówki, będą przechowywane w spe-
cjalistycznym kontenerze. Taki kontener 
uniemożliwia przedostanie się substan-
cji płynnych do środowiska – ma wannę 
wychwytującą ewentualne rozlanie się 
substancji (np. kwas z akumulatora lub 
resztki farby).
Dodatkowo teren PSZOK-u musi być 
ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony 
przed dostępem osób niepowołanych. 
Miejsca magazynowania odpadów win-
ny być odpowiednio oznakowane oraz 
nadzorowane, podobnie jak poszczegól-
ne obiekty i instalacje znajdujące się na 
obszarze punktu.
Co ważne, dobrze zaprojektowany i za-
rządzany PSZOK nie emituje żadnych 
zanieczyszczeń do środowiska ani ubocz-
nych efektów zapachowych. Jest funk-
cjonalny, łatwo dostępny oraz w pełni 
bezpieczny dla ludzi i środowiska. Przyj-
mowanie odpadów następuje wg rygory-
stycznych reguł, a odpady niebezpieczne 
są przechowywane w specjalistycznych 
pojemnikach, a także w kontenerach i w 

pomieszczeniach zamkniętych. Magazy-
nowanie odpadów w PSZOK-u odbywa 
się w sposób uporządkowany! 
Należy więc stanowczo podkreślić, że 
znikoma uciążliwość takiego punktu nie 
wykracza poza jego teren.

Drugie życie odpadów
Spółka Sanikom przy PSZOK organizuje 
punkt drugiego życia odpadów. To jest 
miejsce, gdzie wystawione będą meble i 
sprzęty, które po drobnej naprawie mogą 
być ponownie wykorzystane. Każdy 
mieszkaniec będzie mógł wybrać sobie 
nieodpłatnie taki przedmiot, sprzęt.

(MM)

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5A, 

58-420 Lubawka
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Szanowny Komisarzu, 
pełniący funkcję 
Burmistrza Miasta!

W dniu 7 czerwca 2020 
roku, po wielu miesiącach 
działań zmierzających do po-
prawy sytuacji w gminie, nas 
Mieszkańców oraz Radnych z 
KWW Sylwii Dąbrowskiej, od-
było się referendum lokalne w 
sprawie odwołania Jacka Ci-
chury z funkcji Burmistrza Mia-
sta Boguszowa – Gorc przed 
upływem kadencji. Nikomu nie 
trzeba przypominać w jakim 
położeniu znalazło się nasze 
miasto po wyborach w 2018 
roku i co nieudolne zarządza-
nie zastępcy burmistrza i ka-
dry przez niego zatrudnionej 
z naszym Miastem poczyniło. 
Koń jaki jest, każdy widzi! Ku 
zdziwieniu, a może zaskocze-
niu osób, które odstraszały 
nas, mieszkańców od udziału 
w referendum „szalejącą” w 
mieście pandemią, paszkwila-
mi szkalującymi organizatorów 
podrzucanymi do skrzynek na 
listy, skuteczne referendum 
stało się faktem, a organ gminy 
został odwołany. Zgodnie z art. 
474 § 2 Kodeksu wyborczego, 
w sytuacji konieczności prze-

prowadzenia wyborów przed 
upływem kadencji, Prezes Rady 
Ministrów zarządza wybory 
w trybie art. 372 w/w ustawy. 
Przepis ten stanowi, iż wybory 
przeprowadza się w ciągu 90 
dni od daty wygaśnięcia man-
datu. W naszym przypadku jest 
to termin 6 września 2020 roku.

Należy tutaj powiedzieć o 
tym, że odchodzący zarząd 
miasta nie potra�ł z godnością 
przyjąć wyniku referendum. 
Sam uciekł na zwolnienia lekar-
skie (nie nowość), a wykorzy-
stując bezmyślność jednego 
z mieszkańców, zafundował 
nam protest referendalny w 
Sądzie Okręgowym w Świdni-
cy, który zgodnie z przepisami 
prawa powinien być rozpatrzo-
ny w ciągu czternastu dni. Z 
pozyskanych informacji wyni-
ka, że Sąd nawet nie nadał bie-
gu sprawie, ponieważ protest 
zawierał braki formalne i wnio-
skodawca, po wezwaniu do ich 
uzupełnienia, nie poczynił w 
terminie żadnych działań.

Pan, podejmując się za-
szczytnej, ale również trudnej 
funkcji Komisarza Miasta Bogu-
szowa-|Gorc, winien zająć się 
sprawą wyborów w Boguszo-
wie-Gorcach w pierwszej kolej-

ności. Przypominamy Pańskie 
słowa:

”Funkcja, jaką powierzył 
mi pan premier wiąże się z 
tym, bym zapewnił prawidło-
we funkcjonowanie gminy do 
czasu ogłoszenia i przeprowa-
dzenia nowych wyborów, za-
pewnił, aby realizowane przez 
gminę zadania były realizowa-
ne we właściwy sposób i za-
pewnić spokój. I o to chciałbym 
się postarać z całych swoich sił i 
z całych zdolności.”

Szanowny Panie, od przed-
stawiciela reprezentującego 
nas - mieszkańców wymaga-
my nie tylko profesjonalizmu 
w pracy, ale przede wszyst-
kim poszanowania praw 
obywateli wspólnoty samo-
rządowej, którą powinna za-
rządzać osoba z mandatem 
zaufania, powierzonym w 
demokratycznych wyborach. 
Nasze oczekiwania dotyczą 
także pracy urzędników, któ-
rym moralny nakaz wskazuje 
Europejski Kodeks Dobrej 
Administracji. Jego treść dla 
wielu urzędników w naszym 
mieście jest wręcz nieznana, 
a jeżeli nawet znana - to nie 
jest wdrażana w pracy urzęd-
niczej. Pan podpisuje się pod 

przygotowywanymi przez 
nich dokumentami!

Dość dyletanctwa i braku 
transparentności w sferze dzia-
łań władz miasta Boguszowa-
-Gorc!

Przytaczając Pańską wypo-
wiedź, czego Panu brakuje do 
tego, by zająć się przyzwoicie 
obecnym stanem prawnym, w 
jakim jest nasza gmina i orga-
nizacją wyborów na Burmistrza 
Miasta Boguszowa-Gorc? Siły 
czy zdolności?

Z poważaniem
Zaniepokojeni 

Mieszkańcy 
Boguszowa-Gorc

Od redakcji: poprosiliśmy 
Urząd Miejski w Boguszowie – 
Gorcach o komentarz do tego 
listu, ale do zamknięcia tego 
wydania nie otrzymaliśmy od-
powiedzi.

***

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.

W weekend 5-6 wrze-
śnia Centrum Kultural-
no-Kongresowe Witold w 
Boguszowie - Gorcach za-
prasza na wystawę rodem 
z PRL.

- Ekspozycja jak i przed-
stawione na niej treści oraz 
przedmioty będą odnosiły 
się do tematyki z tamtych 
lat - Michał Borzemski, kie-
rownik Centrum Kultural-
no-Kongresowego Witold. 
- Będzie to nie tylko powrót 
do dzieciństwa dzisiejszych 
60, 50 i 40- latków, ale rów-
nież „wehikuł czasu” dla 
wszystkich osób, które od-
wiedzą szyb Witold. Wysta-
wa ma na celu wywołanie mi-
łych wspomnień z dzieciństwa, 
bez wzbudzania złych skoja-
rzeń z epoki PRL. Wydarzenie 
wypełni i uatrakcyjni Dolnoślą-
ski Rajd Zabytków Techniki, na 
trasie którego znalazło się CKK 
Witold. Rajd ten jest pierwszym 
w naszym regionie i jednym 
z niewielu na motoryzacyjnej 
mapie Polski wydarzeniem w 
całości poświęconym i skon-
centrowanym na dawnej tech-
nice motoryzacyjnej i przemy-
słowej. Uczestnicy wydarzenia 
nie tylko przemieszczać będą 
się w historycznych pojazdach, 
ale cała trasa przebiegać bę-

Wehikuł czasuListy do redakcji: 

Quo vadis... Urzędzie Gminy Boguszów-Gorce?

dzie przez Dolnośląski Szlak Za-
bytków Techniki, najcenniejsze 
materialne zabytki dokumen-
tujące historię i rozwój techniki 
na Dolnym Śląsku. Dla uczest-
ników zabawy zaplanowaliśmy 
zagadki i łamigłówki związane 
z tematyką szybu Witold, któ-
rych rozwiązanie będzie na-
gradzane przybiciem pieczątki. 
Mało tego, oprócz zwiedzania 
goście, turyści oraz uczestnicy 
będą mogli skorzystać ze spe-
cjalnego menu dedykowanego 
temu wydarzeniu w ten week-
end w restauracji Szyb Witold 
Pub & Restaurant.

(MB)
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Rozmowa z Krzysztofem 
Machowskim, właścicielem 
najlepszego ośrodka szko-
lenia kierowców w powiecie 
wałbrzyskim.

Czy rok 2019 był udany dla 
prowadzonej przez pana sz-
koły jazdy i uczących się w 
niej przyszłych kierowców?

Krzysztof Machowski: - Tak, 
to był dobry rok. Jesteśmy 
na rynku ponad 23 lata, co 
pozwoliło nam zdobyć bo-
gate doświadczenie, a zaan-
gażowanie całego zespołu 
oraz zaangażowanie naszych 
kursantów powodują, że 
zdawalność jest na zadowa-
lającym poziomie. Cieszy nas 
również fakt, że to z naszego 
ośrodka szkolenia kierowców 
w zeszłym roku najwięcej 
osób uzyskało wymarzony 
dokument, jakim dla wielu 
jest prawo jazdy.

Pana szkoła jest jedną z pier-
wszych w Wałbrzychu i pow-
iecie, która szkoli przyszłych 
kierowców w samochodach 
z automatyczną skrzynią 
biegów. Jakie jest zaintere-
sowanie tą formą?

- Coraz więcej samochodów 
na naszym rynku jest wy-
posażonych w automatyczne 

Najlepsza szkoła jazdy w powiecie

skrzynie biegów. Siłą rzeczy 
coraz większa liczba osób 
jest zainteresowana takim 
kursem, jeśli planuje zakup 
samochodu tego typu.

Czy po takim kursie egzami-
ny też odbywają się w samo-
chodach z automatycznymi 
skrzyniami biegów?

 - Kursanci zdają egzamin 
państwowy w naszym sa-
mochodzie. Trzeba jednak 
pamiętać, że uzyskanie w 
ten sposób uprawnień do 
kierowania pojazdami wiąże 
się z ograniczeniem: posiad-
acz takiego prawa jazdy ma 
możliwości prowadzenia ty-
lko samochodów z automaty-
cznymi skrzyniami biegów. 
W prawie jazdy jest zapisany 

kod 78, który informuje o up-
rawnieniach do kierowania 
pojazdami bez sprzęgła.

Wielu kandydatów na kie-
rowców decyduje się na sz-
kolenie i egzamin właśnie 
na „automatach”, bo – ich 
zdaniem - łatwiej zdać? Jak 
jest w rzeczywistości?

- Nauka jazdy samochodem 
z automatyczną skrzynią 
biegów jest trochę łatwie-
jsza, ponieważ odpada praca 
nad zmianą biegów, a dzięki 
temu można skupić większą 
uwagę na innych elemen-
tach szkolenia. Poza tym tak 
wyposażony samochód nie 
stacza się na wzniesieniach i 
łatwiej jest nim łatwiej ruszyć. 
To są główne zalety. Między 

innymi dlatego w ostatnim 
czasie sporo osób, które pra-
wo jazdy zdobyły kilkanaście 
lub kilkadziesiąt lat temu, a nie 
praktykowały jazdy samocho-
dem, decyduje się na odnow-
ienie umiejętności właśnie w 
pojeździe z „automatem”.

2020 rok dla wielu �rm jest 
bardzo trudny. Jaka pańskiej 
szkole udało się przetrwać 
kryzys?

- Dla nas także jest to trudny 
okres. Jak większość, zos-
taliśmy zaskoczeni tą sytuacją, 
ale postanowiliśmy szybko 
zareagować, wprowadzając 
szkolenie zdalne. Część teore-
tyczna on line spodobała się 
naszym klientom, bo zostali w 
domu i mogli spokojnie pra-
cować nad materiałem. Do 
dziś ta forma cieszy się dużym 
zainteresowaniem. A w maju, 
po „odmrożeniu”, mogliśmy 
zająć się częścią praktyczną.

Jak dziś wygląda szkolenie 
kierowców od strony tech-
nicznej?

- Zostaliśmy zmuszeni do 
ponoszenia dodatkowych 
kosztów, związanych z dezyn-
fekcją pojazdów i wprow-
adzenia obostrzeń w postaci 
maseczek itp. Ale w żaden 

sposób nie zakłóca to proce-
su szkolenia.

A prace drogowe prow-
adzone na wielką skalę w 
Wałbrzychu, w trym budowa 
obwodnicy, utrudniają 
waszą pracę?

- Sytuacja nie jest zła. Przed 
rozpoczęciem budowy ob-
wodnicy obawiałem się, że 
może być dużo gorzej. Duża 
w tym zasługa �rmy Budimex, 

która dobrze zorganizowała 
ruch w newralgicznych mie-
jscach. Podczas szkolenia i 
egzaminowania staramy się 
omijać te miejsca, żeby do-
datkowo nie utrudniać ru-
chu. Nawet władze miasta 
wystąpiły do Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Wałbrzychu, by nie prze-
prowadzać egzaminów w 
tych miejscach.

Rozmawiał Robert Radczak

Z liczb przedstawionych 
przez Wojewódzki Ośrodek Ry-
chu Drogowego w Wałbrzychu 
wynika, że osoby ubiegające 
się o prawo jazdy kategorii B w 
pierwszym półroczu 2020 roku 
lepiej radziły sobie na egzami-
nach państwowych. Zdawalno-
ści części teoretycznej wzrosła 
o 3,17 proc., a praktycznej aż o 
9,29 proc. Według danych na 
29.05.2020 r. (dane pochodzą 
z SI WORD dostarczone przez 
PWPW S.A.) część teoretyczną 
w bieżącym roku zdało 52,98 
proc. osób przystępujących do 
egzaminu państwowego oraz 
43,14% część praktyczną. W 
2019 roku statystyki zdawalno-
ści w obu częściach były gorsze 
i wynosiły: teoria - 49,81 proc., 
praktyka - 33,85 proc. Poprawę 
wyników zdawalności widać 
we wszystkich trzech oddzia-
łach Wojewódzkiego Ośrodka 
Rychu Drogowego w Wałbrzy-
chu, Świdnicy i Kłodzku. Trzeba 

jednak pamiętać, że od połowy 
marca do połowy maja bieżą-
cego roku, z powodu pandemii 
zawieszona była działalność 
ośrodków szkolenia kierowców 
oraz działalność w zakresie eg-
zaminów państwowych w wo-
jewódzkich ośrodkach ruchu 
drogowego.

Dobrze wybierz OSK
Pierwszym krokiem na dro-

dze do uzyskania prawa jazdy 
jest odbycie szkolenia w wy-
branym przez siebie ośrodku 
szkolenia kierowców. – Nie 
powinien to być jednak wy-
bór przypadkowy. Decydując 
się na daną szkołę nauki jazdy, 
warto sprawdzić kwali�kacje, a 
przede wszystkim skuteczność 
w przygotowaniu do egzaminu 
– radzą pracownicy Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Wałbrzychu.

Na podstawie wyników egza-
minów teoretycznych i praktycz-

Skutecznie szkolą kierowców
Wojewódzki Ośrodek Rychu Drogowego w Wałbrzychu opublikował 
dane na temat zdawalności egzaminów na prawo jazdy kategorii B. 

Statystyki pokazują, że – mimo pandemii – więcej osób zdaje egzamin 
teoretyczny i praktyczny.

miejskie miast na prawach po-
wiatu grodzkiego (np. dla szkół 
jazdy w samym Wałbrzychu jest 
to Wydział Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, a dla 
szkół jazdy z gmin powiatu wał-
brzyskiego – Wydział Komuni-
kacji Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu).

Zmiany w WORD
Przypominamy, że 1 wrze-

śnia 2020 roku przestał istnieć 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu. 
Tego samego dnia rozpoczął 
działalność Dolnośląski Ośro-
dek Ruchu Drogowego we 
Wrocławiu, który będzie eg-
zaminował kandydatów na 
kierowców w całym regionie. 
O połączeniu dolnośląskich 
WORD-ów zdecydował Samo-
rząd Województwa Dolnoślą-
skiego.

Do tej pory na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego 
działały: Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Wałbrzy-
chu (z oddziałami terenowymi 
w Kłodzku i Świdnicy), Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Jeleniej Górze (z 
oddziałami terenowymi w Bo-
lesławcu, Głogowie, Kamiennej 

Górze i Miliczu), Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Legnicy (z oddziałami tereno-
wymi w Lubinie i Lubaniu), a 
także Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego we Wrocławiu 
(z oddziałami terenowymi w 
Oleśnicy i Oławie). Połączenie 
wszystkich czterech ośrodków 
ma przede wszystkim uspraw-
nić ich funkcjonowanie.

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

Mimo wprowadzonych 
zmian liczba działających 

ośrodków egzaminacyjnych 
ma pozostać taka jak obecnie.

– Jest to decyzja, nad którą 
pracowaliśmy blisko półtora 
roku, analizując sytuację po-
szczególnych WORD-ów na tere-
nie Dolnego Śląska. Zapewniam, 
że dotychczasowi klienci nie 
odczują zmian. Egzaminy będą 
przeprowadzane we wszystkich 
dolnośląskich oddziałach, jak 
dotychczas – dodał Tymoteusz 
Myrda, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

– Połączenie ośrodków wo-
jewódzkich sprawi, że pomoc 
tym z oddziałów, które znajdą 
się w trudnej sytuacji �nanso-
wej na przykład podczas kolej-
nej fali koronawirusa, będzie 
prostsza. Chcemy wspólnie 
działać na rzecz dolnośląskich 
przyszłych kierowców – mówi 
Dariusz Galik, dyrektor WORD 
we Wrocławiu.

(RED)

nych, co rok sporządzony jest 
ranking ośrodków szkolenia kie-
rowców w Wałbrzychu, odzwier-
ciedlający zdawalność wśród 
osób egzaminowanych. Rankin-
gi dotyczą nie tylko najbardziej 
popularnej kategorii prawa jaz-
dy, czyli B, ale także pozostałych 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Zestawienia publikują wy-
działy komunikacyjne urzędów 
nadzorujących działalność szkół 
jazdy na danym terenie, czyli 
starostwa powiatowe lub urzędy 
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, 

iż otrzymane pożyczki na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

zostaną umorzone z urzędu. 

Umorzenie nastąpi  pod warunkiem prowadzenia 

działalności gospodarczej przez 3 miesiące 

od dnia otrzymania pożyczki.

R E K L AMA

By było bezpiecznie
Przy wzmożonym ruchu 

na drogach i bardzo złych 
warunkach pogodowych 
zwiększona liczba policjan-
tów dbała o bezpieczeń-
stwo podróżujących przez 
Wałbrzych oraz powiat wał-
brzyski. Funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu prowadzi-
li między innymi: kontrole 
prędkości, sprawdzali stan 
techniczny samochodów 
oraz niezbędne dokumenty 
uprawniające do kierowa-
nia pojazdami, a także stan 
trzeźwości uczestników ru-
chu drogowego.

- Przez ostatnie cztery dni 
drogi naszego miasta oraz 
regionu patrolowało po 20 
funkcjonariuszy „drogówki”. 
U każdego kontrolowane-
go kierowcy funkcjonariusze 

sprawdzali stan trzeźwości. 
Efekt działań to zatrzymanie 3 
uczestników ruchu drogowego 
będących pod wpływem alko-
holu. Ponadto policjanci zwra-
cali uwagę na stosowanie się 
przez kierujących do znaków i 
sygnałów drogowych, stosowa-
nie przez kierujących oraz pasa-
żerów pasów bezpieczeństwa 
oraz na właściwe wykonywanie 
manewrów, w szczególności 
wyprzedzania. Są one wciąż 
najczęstszą przyczyną zdarzeń 
drogowych. W ciągu ostatniego 
weekendu doszło do 20 kolizji. 
Funkcjonariusze nie odnotowa-
li natomiast żadnego wypadku 
– podkreśla podkomisarz Mar-
cin Świeży, O�cer Prasowy Ko-
mendanta Miejskiego Policji w 
Wałbrzychu.

Policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu 

podsumowali także całe tego-
roczne wakacje. - W okresie od 
26 czerwca do 1 września tego 
roku funkcjonariusze zatrzy-
mali łącznie 102 kierujących, 
którzy wsiedli za kierownicę 
swoich pojazdów pod wpły-
wem alkoholu. Na lokalnych 
drogach doszło do 346 kolizji 
oraz 17 wypadków, w których 
20 osób odniosło obrażenia, a 
jedna osoba straciła życie. Pod-
czas wakacji policjanci odebrali 
prawo jazdy za przekroczenie 
dozwolonej prędkości o ponad 
50 km/h na obszarze zabudo-
wanym 21 osobom. W trakcie 
10 tygodni tegorocznych wa-
kacji - tak jak w zeszłym roku 
– na terenie naszego miasta 
oraz powiatu wałbrzyskiego 
mundurowi nie odnotowali 
wypadku na akwenach – wyli-
cza Marcin Świeży.

(RED)

R E K L AMA

- Kilka dni temu mieliśmy 
wielką przyjemność gościć 
w swoich progach dyrektora 
WORD Wałbrzych Mariusza 
Szmiela oraz przedstawicieli 
Wydziału Komunikacji Urzę-
du Miejskiego w Wałbrzychu, 
którzy wręczyli nam nagrody 
za wysokie wyniki zdawal-
ności za rok 2019 - mówi Łu-
kasz Sztymala, właściciel Sz-
koły Jazdy Sztymala.

- Niestety, z powodu pan-
demii, nie mogło odbyć się 
uroczyste rozdanie w kwietniu, 
ale co się odwlecze to nie uc-
iecze. Otrzymaliśmy nagrody 
zarówno w kategorii B, jaki i w 
kategoriach wyższych, czyli C 
i CE. Indywidualne wyróżnie-
nia otrzymało również 3 
naszych instruktorów: Patryk 
Antkowiak, Tomasz Łacny 
oraz Grzegorz Giurg, ale w 
naszym odczuciu gratulacje 
za wkład ciężkiej pracy należą 
się wszystkim naszym instruk-
torom – podkreśla Łukasz Sz-
tymala, który - jako instruktor 

nauki jazdy – także odebrał 
odgrodę indywidualną.

Szkoła Jazdy Sztymala to 
wykwali�kowana kadra instruk-
torów i wykładowców, która za 
cel stawia sobie jak najlepsze 
przygotowanie osób ubiegają-
cych się o prawo jazdy.

 - Nasze doświadczenie za-
wodowe jest naszym dużym 
atutem i corocznie procentuje 
kolejnymi bardzo dobrze wysz-
kolonymi adeptami oraz jest 
nagradzane za bardzo dobre 
wyniki w szkoleniu kandydatów 
na przyszłych kierowców – pod-
kreśla Łukasz Sztymala.

Czołowe lokaty, zajmowane 
co rok przez Szkołę Jazdy Szty-
mala w rankingach zdawalności 
ośrodków szkolenia kierowców 
oraz w indywidualnych rankin-
gach przez jej instruktorów to 
efekt wieloletniej, konsekwent-
nej pracy.

- Każdego roku uczestniczy-
my w szkoleniach i kursach, aby 
pogłębiać wiedzę i podnosić 
swoje kwali�kacje, co pozwala 

nam na jeszcze lepsze szkole-
nie kandydatów na kierowców 
– wyjaśnia Łukasz Sztymala. 
- Dzięki dużemu zaangażowa-
niu i pasji kadry instruktorskiej 
oraz sumienności naszych kur-
santów osiągamy coraz lepsze 
wyniki.

O wysokiej zdawalnoś-
ci świadczą liczne nagrody i 
wyróżnienia, przyznawane 
między innymi przez prezyden-
ta Wałbrzycha, starostę powia-
tu wałbrzyskiego czy dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Wałbrzy-
chu.

- Naszym atutem są także trzy 
samochody, które są przystoso-
wane do zdawania egzaminów 
państwowych. W związku z tym 
- ucząc się na aucie ośrodka - 
możemy przystąpić na nim do 
swojego egzaminu, co z pewn-
ością ułatwi opanowanie stresu 
i pomoże w osiągnięciu pozyty-
wnego wyniku. Jeśli myślisz o 
karierze zawodowego kierow-
cy, również się na nas nie zaw-

Szkoła Jazdy Sztymala od lat w czołówce
iedziesz. Nasza wiedza, która 
zostanie Ci przekazana, nie jest 
oparta jedynie na suchej teorii, 
lecz na bogatych doświadczeni-
ach i praktyce. Po ukończonych 
kursach na wyższe kategorie 
pomożemy Ci w otrzymaniu po-
trzebnych świadectw kwali�k-
acji do przewozu osób lub rzec-
zy, abyś stał się pełnoprawnym 
kierowcą zawodowym. Jeżeli 
wykonujesz już zawodowo 
przewóz drogowy, zapraszamy 
na szkolenia okresowe obow-
iązkowe co 5 lat. W naszej sz-
kole w cenie kursu otrzyma się 
gwarancję profesjonalizmu. Z 

nami nie tylko zdasz egzamin, 
ale również uzyskasz wiedzę i 
umiejętność bycia dobrym kie-

rowcą – podkreśla Łukasz Szty-
mala.

(RED)
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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

- Od 14 lat prowadzimy 
Fundację Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Feniks” 
w Wałbrzychu. W zakresie 
świadczenia działalności 
opiekuńczej posiadamy za-
tem ogromne doświadcze-
nie. 1.07.2020 r. otworzyli-
śmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Het-
mańskiej 5G w jednej z dziel-
nic Wałbrzycha – na Podzam-
czu. Placówka czynna jest w 
dni powszednie w godz. 7.00 
– 17.00 – mówi Ewa Mizgal-
ska, prezes fundacji.

- Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z 
czynnościami dnia powsze-
dniego. Zatem jeżeli jesteś 
osobą samotną, potrzebujesz 
opieki oraz pomocy, a przy 
okazji chcesz miło i kreatyw-
nie spędzić czas – skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do 
niewiążącej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Se-
niora” oraz do zapoznania się 
z pełną ofertą. Nasz personel 
chętnie odpowie na każde 
pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp. – dodaje Ewa 
Mizgalska.

Fundacja oferuje także 
możliwość skorzystania z 

odpłatnego transportu. Dys-
ponuje samochodem, który 
przywiezie chętnych do „Oazy 
Seniora”, a po zajęciach odwie-
zie do domu.

- Prosimy o punktualność, 
gdyż o godz. 9.00 zaczynają 
się warsztaty z terapii zajęcio-
wej. Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na 
życzenie przybliży ich spe-
cyfikę. Po terapii zajęciowej i 
krótkiej przerwie, zajęcia pro-
wadzić będzie doświadczona 
rehabilitant, mgr fizjoterapii 
Agnieszka Arumińska-Ja-
nas. Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” wyposażony 
jest w niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Zajęcia będą do-
stosowane do państwa moż-
liwości i chęci. Dysponujemy 
rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PUR-em z oprzy-
rządowaniem, jak również in-
nym sprzętem do rehabilitacji 
jak materacem do  masażu 
ciała. Po zajęciach rehabili-
tacyjnych i przerwie można 
skorzystać z obiadu w formie 
cateringu. Przy Domu Dzien-
nego Pobytu „Oaza Seniora” 
znajduje się też ogródek, do 
którego można wyjść bezpo-
średnio z obiektu. Pozwala 
on na miłe spędzanie cza-

su na świeżym powietrzu w 
ciepłych miesiącach roku. W 
ogródku znajdują się nowo 
zakupione stoliki, krzesła oraz 
parasole ogrodowe. Z oferty 
Domu „Oaza Seniora” mo-
żecie Państwo też korzystać 
częściowo, w wybrane dni 
tygodnia – dodaje prezes fun-
dacji Feniks.

Jak zgłaszać się 
do Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” ?

- telefonicznie – bezpośred-
nio u Prezes Fundacji pod nr 
telefonu 663 171 113,

 lub 
- za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego, dostęp-
nego na stronie internetowej 
Fundacji Feniks www.funda-
cja-feniks.org.pl

W tym przypadku prezes 
fundacji skontaktuje się z oso-
bą zgłaszającą w celu potwier-
dzenia zgłoszenia i omówienia 
warunków uczestnictwa.

- Serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznaw-
czej wizyty w Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. 
Hetmańskiej 5G w Wałbrzychu 
– zachęca Ewa Mizgalska.

(TP)

Oaza Seniora

1 września 2020 r. o godz. 9,00, po kilkumiesięcznej przerwie, uczniowie 
z Jedliny –Zdroju powitali nowy rok szkolny. Z uwagi na wciąż panującą 
pandemię, spotkanie uczniów odbyło się zgodnie z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego. Mimo niesprzyjającej pogody i 
ograniczonej liczbie uczniów, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Janusza Korczaka wraz burmistrzem miasta powitali adeptów klas 
I rozpoczynających naukę w szkole. Każdy z uczniów, otrzymał szkolny 
worek na przybory z paskiem odblaskowym. Burmistrz Leszek Orpel 
przekazał dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza 
Korczaka 32 tablety i 5 laptopów, które za ok. 60 000 zł zostały kupione 
w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Gmina Jedlina-Zdrój złożyła 
dodatkowo wniosek na zakup kolejnego sprzętu o wartości 45 000 zł w 
ramach programu „Zdalna Szkoła +”.

(KS)

Jan, który bezpłatnie wykony-
wał karykatury.

- To był bardzo miły czas, 
spędzony razem z mieszkańca-
mi i turystami. I choć wakacje 
się skończyły, w Gminie Wa-

lim nadal czeka na wszystkich 
moc atrakcji. Zatem do zoba-
czenia w Krainie Sowiogór-
skich Tajemnic – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Aleja Niepodległości 
po nowemu
Zabytkowa aleja Niepod-
ległości w Jedlinie-Zdroju 
zyskała nowe elementy po-
prawiające jej estetykę. Od-
nowiony został słup ogłosze-
niowy, a dzięki umieszczeniu 
na nim wizualizacji najważniej-
szych wydarzeń z historii mia-
sta, zyskał nową funkcję. Warto 
zobaczyć i przespacerować się 
w otoczeniu zieleni i nowych 
nasadzeń.

(KS)

Stypendium 
dla Amelii
Burmistrz Miasta Jedlina-
-Zdrój przyznał stypendium 
Amelii Tomczyk – absolwent-
ce klasy VIII. Stypendium zo-
stało przyznane za szczególne 
osiągnięcia w nauce, wzorowe 
zachowanie, czynny udział w 
życiu lokalnej społeczności, a 
także godne reprezentowa-
nie szkoły w roku szkolnym 
2019/2020.
 - Gratulujemy Amelii oraz jej 
rodzicom i życzymy kolejnych 
sukcesów – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)

Wrócili do szkoły Koniec lata w Gminie Walim
W czasie wakacji dzieci z 

Gminy Walim korzystały z za-
jęć rekreacyjno- ruchowych, 
zajęć komputerowych oraz 
licznych zabaw i wyjazdów.

Nie obyło się bez wypadów 
na basen, zarówno na kryty, 
jak i odkryty do Bielawy. Dla 
uczestników zajęć zostało 
zorganizowane ognisko przy 
Sztolniach Walimskich. Na 
zakończenie odbył się festyn, 
podczas którego czekały na 
małych obywateli liczne atrak-
cje: zabawa z animatorami, 
występ klauna Jejku, pokaz 
iluzji prowadzony przez ilu-
zjonistę wszechstronnego Da-
miana Kość. Na zakończenie 
zostały rozdane pyszne lody. 
Oczywiście organizatorzy im-
prezy nie zapomnieli o pełno-
letnich mieszkańcach. Dla nich 
odbyły się wieczorki tanecz-
ne w Parku Jordanowskim w 
Walimiu. Ponadto w Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
Akwarium w Zagórzu Śląskim, 
co weekend na wszystkich 
odwiedzających gości czeka-
ła Geo- Zabawa. Odbyły się 
również warsztaty dla dzieci 
„Złota rybka”, zajęcia plastycz-
ne, baśnie i legendy oraz gra 
terenowa z nagrodami. Ko-
rzystających z wypoczynku w 
Gminie Walim odwiedził Pan 
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R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, 03.09.2020 r. 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie 

wsi Jabłów w gminie Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. 2020, poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-

le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 

283) oraz uchwały:

 - nr VI/56/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice 

z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 

Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 10 września 2020 r. do 01 października 

2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, 

ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, w godz. 

od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach pla-

nów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 paździer-

nika 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczo-

wice, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i �zycz-

ne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów 

planów. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sta-

re Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 15 października 2020 r.

W poprzednim odcinku 
wskazałem na istotne, ale nie-
dostrzeżone w śledztwie i pro-
cesie fakty, które wiarygodnie 
uzasadniają twierdzenie, że 
śmierć Janusza Laskowskiego 
(nazwisko zmienione – dop. 
red.) miała miejsce w godzi-
nach popołudniowych 25 
stycznia, na co istnieją konkret-
ne dowody. Czas więc najwyż-
szy ku temu, aby opowiedzieć, 
jak sprawa tego zabójstwa się 
zaczęła i jak przebiegała.

Otóż zaczęła się od tego, że 
31 stycznia Jerzy Ch., zaniepo-
kojony świecącymi się od 25 
stycznia światłami w oknach 
mieszkania Janusza, ze swoimi 
obawami podzielił się z Danie-
lem P., który mieszkał na par-
terze tego samego co Janusz 
budynku. Ponieważ obaj nie 
widzieli go od kilku dni, weszli 
po drabinie i przez szyby okien-
ne zauważyli, że kołdra na sto-
jącej naprzeciw okna wersalce, 
ułożona jest w taki sposób, jak-
by spod niej wystawały ludzkie 
nogi. O swoim podejrzeniu, że 
sąsiad nie żyje, powiadomili 
dyżurnego Komisariatu V Po-
licji w Wałbrzychu, który pod 
wskazany adres skierował funk-
cjonariusza z tego komisariatu. 
Ponieważ nikt nie reagował 
na pukanie do drzwi, policjant 
zdecydował się na wezwanie 
pracownika Miejskiego Zarzą-
du Budynków z rejonu dzielni-
cy Biały Kamień, który wyważył 
je przy użyciu łomu. Oględziny 
dwóch zamków (podklamko-
wy i zatrzaskowy) wskazały, że 
drzwi były zatrzaśnięte, co - jak 
zeznawali później świadkowie - 
było zwyczajem Laskowskiego. 
Nie musiał ich zamykać, ponie-
waż od strony klatki schodowej 
nie było klamki i drzwi można 
było otworzyć jedynie odpo-
wiednim kluczem.

Do mieszkania wszedł funk-
cjonariusz policji i towarzyszą-
cy mu Jerzy Ch. I w tym miejscu 
mamy do czynienia z pierw-
szym niewyjaśnionym, a istot-
nym pytaniem, które brzmi: 
o której konkretnie godzinie 
policjant i towarzyszący mu Je-
rzy Ch., weszli do mieszkania? 
Niestety, w żadnym dokumen-

Janusz
Bartkiewicz

W sidłach prawa (5)
cie nie ma o tym najmniejszej 
informacji, a prokuraturę i sąd 
jakoś mało to obchodziło. Ale 
nie mnie. Dla mnie jest to pro-
blem, że tak powiem o zasadni-
czym znaczeniu.

Widomym jest, że funkcjo-
nariusz policji do mieszkania 
Laskowskiego przybył o godzi-
nie 11.00, co potwierdza wła-
snoręcznie sporządzoną no-
tatką urzędową. Nie wiadomo 
natomiast, o której godzinie 
przybył wezwany pracownik 
ADM, ale myślę, że od wezwa-
nia do przybycia nie mogło 
upłynąć zbyt wiele czasu, bo 
gdyby tak było, to policjant 
zapisałby w notatce, że przez 
długi czas oczekiwał przed bu-
dynkiem na przybycie pomocy 
z MZB. Nie byłem w stanie tego 
ustalić, ponieważ policjant w 
ogóle nie został przesłucha-
ny w charakterze świadka (a 
było to konieczne, o czym bę-
dzie dalej), a pracownika MZB 
(przesłuchanego dopiero 20 
czerwca) nikt po prostu o to 
nie zapytał.

Faktem natomiast jest, że 
wysłany z komisariatu funk-
cjonariusz dopiero o godzi-
nie 16.00 dokonał oględzin 
mieszkania i zwłok, z czego 
sporządził protokół dotyczący 
tej czynności. I tenże protokół 
jest jednym z wielu „dziwów” 
występujących w tej sprawie. 
Przede wszystkim zwraca uwa-
gę to, że liczy on zaledwie pół-
torej strony ręcznie pisanego 
tekstu, ale oględziny trwały do 
godz. 17.30. Niby nic dziwne-
go, bo przecież są one bardzo 
czasochłonne (wiem coś o tym, 
bo sam niezliczoną ilość razy 
miałem z tym do czynienia), 
ponieważ wymagają drobia-
zgowego opisania wszystkiego 
tego, co w miejscu zdarzenia 
się znajduje, gdzie się znajduje, 
jak wygląda itp., itd. Tymcza-
sem w tym przypadku proto-
kół zawiera nic nie mówiący 
bardzo ogólny opis mieszkania 
oraz również bardzo ogólny 
opis przedmiotów, które się 
tam znajdowały i jeden jedy-
ny istotny fakt, który policjant 
zauważył. Otóż zauważył on, 
że „Denat pętlę ma na szyi w 
przedniej jej części sznur bie-
gnie za uszami w górę i pod 
brodę. Palce obu dłoni dłoni 
ma włożone między pętlę a 
szyję”.

Ten fragment protokołu, 
jak się później okaże, ma dla 

całej tej sprawy zasadnicze 
wprost znaczenie, o czym 
również później będzie mowa. 
W tej chwili jednak inna rzecz 
wydaje mi się najważniejsza. 
Otóż policjant z V komisa-
riatu nie wykonał żadnej fo-
togra�i, ani poszczególnych 
pomieszczeń, ani rzeczy jakie 
się w nich znajdowały, ani też 
– co jest w tym najważniejsze 
- fotogra�i wiszących zwłok, 
ułożonych rąk i nóg – uwaga, 
uwaga – opartych stopami o 
podłogę i lekko ugiętych w 
kolanach. Wprost niesamowi-
te! Nie można tego tłumaczyć 
brakiem aparatu fotogra�cz-
nego, ponieważ w takim przy-
padku powinien powiadomić 
o�cera dyżurnego, aby przysłał 
mu do pomocy chociażby tylko 
technika kryminalistyki z takim 
urządzeniem. Albo powinien 
wykonać fotogra�e używając 
chociażby telefonu komór-
kowego, bo zakładam, że w 
2008 roku chyba każdy funk-
cjonariusz posiadał taki telefon 
z funkcją robienia zdjęć. Po-
nadto na usta cisną mi się py-
tania: dlaczego oględzin tych 
dokonał funkcjonariusz pionu 
prewencji, nie upoważniony 
do przeprowadzenia czynno-
ści procesowych i dlaczego w 
aktach sprawy nie ma żadnej 
dokumentacji, sporządzonej 
przez grupę policjantów, któ-
rzy po tym, jak zabrano zwło-
ki, przybyli z walizeczkami do 
budynku? Wyraźnie mówi o 
tym fakcie wspomniany Jerzy 
Ch., który zeznając nie mówi o 
pojedynczym funkcjonariuszu, 
tylko używa liczby mnogiej, 
mówiąc o „przybyciu policji” 
i następnie o czynnościach 
wykonywanych w mieszka-
niu „przez policjantów”. Jakie 
czynności? Nie wiadomo, bo 
nikt z przesłuchujących go o 
to nie zapytał. Od razu podkre-
ślam, że przesłuchanie na tę 
okoliczność, tego tak ważnego 
świadka, miało miejsce dopie-
ro 4 lipca, mimo że oględziny 
miały miejsce  – jak wynika z 
protokołu – 31 stycznia 2008 
roku. Nikt nie zapytał o to rów-
nież policjanta, który sporzą-
dził protokół oględzin. Można 
by przyjąć, że Jerzy Ch. używał 
liczby mnogiej, bo potocz-
nie mówi się, że „przyjechała 
policja”, w sytuacji, kiedy fak-
tycznie przyjechał tylko jeden 
jej funkcjonariusz. Ale w tym 
przypadku, jest jeszcze jedno 

zeznanie, z którego wprost wy-
nika, że policjantów na miejscu 
zdarzenia było kilku. Otóż do-
pytywany przez sąd, Jerzy Ch. 
9 lipca 2009 roku zeznał: „W 
mieszkaniu pozostał policjant. 
Panowie z administracji oraz ja 
wyszliśmy. Wiem, że pojawiła 
się w pewnym momencie eki-
pa policyjna, byli panowie z ja-
kimiś walizeczkami, ale bardzo 
szybko też pojawiła się ekipa 
zakładu pogrzebowego”. Pa-
nowie z walizeczkami wskazują 
wprost na policjantów z do-
chodzeniówki i kryminalistyki. 
Wiem, bo niezliczoną ilość razy 
miałem okazję takie ekipy na 
własne oczy oglądać. Czy więc 
ktoś z kogoś robi wariata, czy o 
drogę pyta? Gdzie jest jakakol-
wiek dokumentacja procesowa 
dotycząca tego faktu? Gdzie 
są wyciągi z książki wydarzeń 
prowadzonej przez o�cera dy-
żurnego w Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu jak i w V 
komisariacie? Bo wysłanie ta-
kiej ekipy w książce wydarzeń 
musiało zostać odnotowane. 
Dlaczego więc nikt nie spro-
stował tego fragmentu ze-
znania Jerzego Ch.? Przecież 
gdyby tak nie było, można 
by to bez trudu udowodnić 
na podstawie dokumentacji 
prowadzonej na stanowisku 
o�cera dyżurnego w KMP i 
komisariatu. Ale o tym, co na 
ten temat sądzę i jakie dowo-
dy jestem w stanie wskazać, 
będzie w następnym odcinku. 
Dziś tylko, dla zachęty, aby 
dalej śledzić losy tej niepraw-
dopodobnej wręcz historii, 
postawię pytanie. Z jakich 
powodów, wiele miesięcy po 
tych pierwszych oględzinach, 
po tym jak mieszkanie zostało 
dokładnie przez MZB wysprzą-
tane, policjanci w wałbrzyskiej 
dochodzeniówki przeprowa-
dzili jego ponowne oględzi-
ny, dokumentując, że zastano 
tylko cztery ściany i kawałek 
linki wisielczej, walającej się 
na podłodze? I postaram się 
udzielić na nie odpowiedzi.

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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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, 31.08.2020 r. 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego 

Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. 2020, poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-

le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 

283) oraz uchwały:

 - nr VI/55/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 

7 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Stare Bogaczo-

wice

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego wraz z prognozą oddzia-

ływania na środowisko, w dniach od 10 września 

2020 r. do 01 października 2020 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 

Stare Bogaczowice, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach pla-

nów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 paździer-

nika września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare 

Bogaczowice, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i �zycz-

ne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów 

planów. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sta-

re Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 22 października 2020 r.

„Otóż wszelki humor wyższego 
rzędu zaczyna się od tego, że nie 
bierze się już poważnie własnej 
osoby”. H. Hesse - Wilk Stepowy

„(...) W śmiechu szukać trza le-
karstwa
Na te spazmy, palpitacje,
Serc choroby i kuglarstwa,
Które młodą generację, 
Rozkochaną w ciągłym żalu, 
Wiodą prosto do szpitalu.” (…)
Adam Asnyk – Replika

„Jeśli nie potra�sz śmiać się z sa-
mego siebie, to utraciłeś jedną 
z najciekawszych rozrywek na 
świecie”- C.R Snyder

Sławomir Koper przytacza w 
swojej książce Skandaliści PRL- 
u relację o tym, jak żona Jana 
Himilsbacha (aktora, scenarzy-
sty i pisarza) – Basia - próbowa-
ła walczyć z jego nałogiem (nie 
wylewał alkoholu za kołnierz) 
zamykając męża w domu, kie-
dy wychodziła do pracy:

„Kiedyś Basia wraca z pracy i 
widzi następującą scenę: na ko-
rytarzu przed drzwiami siedzi 
rozparty na krześle Zdzisław 
Maklakiewicz (aktor i prywatnie 
przyjaciel Himilsbacha – dop. 
red.) (wygodne, wyściełane 
krzesło pożyczył od sąsiadów) 
z kieliszkiem w ręku, wizjer 
zdemontowany, a przez rurkę 
prosto z butelki pije wódkę jej 
mąż za zamkniętymi drzwiami” 
(mógłby to być początek nie-
istniejącego �lmu z udziałem 
tych aktorów - najprędzej na-
kręcony przez Kondratiuka).

To, co sprawia, że zdarze-
nie to jest tak uderzająco au-
tentyczne i spontaniczne, jest 
fakt, że oni nie robili tego dla 
jakieś (faktycznej lub wirtual-
nej) publiczności, lecz dla sie-
bie (w końcu chodziło o to, by 
się ukryć i nie dać przyłapać). 
Wyobrażam sobie tę scenę i nie 
potra�ę opanować śmiechu, 
który odsłania nie tylko jej ab-
surdalność, ale przede wszyst-
kim lekkość oraz nieograniczo-
ne niczym poczucie swobody i 
wolności, zawieszenie powagi 
życia i dystans do siebie oraz 
świata jej bohaterów. Na taki 
dystans mogą sobie pozwolić 
nieliczni – ci, którzy o życiu wie-
dzą wystarczająco dużo, by nie 
traktować go zbyt serio.

O zaletach humoru (1)
Marek 
Gawroń

M. Kundera przyznaje śmie-
chowi miejsce szczególne, nie 
tylko w życiu, ale też w kulturze 
zachodu. Przywołując stare ży-
dowskie przysłowie „człowiek 
myśli, Bóg się śmieje” wskazuje 
na pewien paradoks ludzkiej 
egzystencji. Im bardziej czło-
wiek myśli, tym bardziej praw-
da mu się wymyka, stąd nigdy 
nie jest tym, kim myśli, że jest. 
Śmiech jest (estetycznym, me-
ta�zycznym i emocjonalnym) 
komentarzem do tej podsta-
wowej sytuacji człowieka. Ów 
komentarz wedle Kundery 
stanowi fundament, na któ-
rym powstała współczesna po-
wieść zachodu. Rabelais, ojciec 
nowoczesnej powieści, kochał 
humor i nie znosił ludzi, którzy 
nie potra�ą się śmiać (także 
z samym siebie – nazwał ich 
„agelaści”).

Czym jest humor? Nie wda-
jąc się w czysto teoretyczne 
rozważania rzec można, że 
humor to wyłącznie ludz-
kie zjawisko psychologiczne, 
niejednoznaczne i trudne do 
uchwycenia. Jest zarówno 
poznawczą oceną zdarzeń, 
zachowań, jak i pewną ogól-
ną postawą (poczucie, zmysł 
humoru) wobec rzeczywisto-
ści. Jak zauważa profesor John 
Morreall, autor „Comic Relief. A 
Comprehensive Philosophy of 
Humor” do istoty humoru na-
leży towarzyszące rozbawieniu 
zdystansowanie się do tego, co 
nas śmieszy. Oznacza ono od-
cięcie się od przedmiotu żar-
tu. Poczucie humoru pozwala 
nam na spojrzenie na świat, 
innych ludzi lub siebie samego 
z pewnego oddalenia, dzięki 
któremu tracą swą wyrazistość 
wszelkie opozycje i skrajności. 
Humor burzy ustalony porzą-
dek, proste schematy, reaguje 
na to, co niewspółmierne, za-
skakujące, sprzeczne w formie 
lub znaczeniu. Immanuel Kant 
w „Krytyce władzy sądzenia” 
powiada, że śmiejemy się „dla-
tego, że nasze oczekiwanie 
było napięte i nagle obraca się 
w nicość”. Istotą humoru jest 
zatem dostrzeżenie sprzeczno-
ści, niejednoznaczności i zdol-
ność ich utrzymania w umyśle 
w dynamicznym napięciu. Jak 
ujmuje to taoizm: w każdej 
cnocie kryje się jej przeciwień-
stwo- w pięknie brzydota, w 
dobru zło, w powadze żart. 
Humor demaskuje, rozkłada, 
obnaża i zdejmuje nadmierny 
ciężar, sprawiając, że na siebie 
i świat można zawsze spojrzeć 
z wielu różnych punktów wi-
dzenia.

Humor, żart, komizm były 
od wieków przedmiotem ludz-
kiej re�eksji. Sokrates żartował 
często i używał humoru świa-
domie, jako narzędzia dema-
skującego iluzje i zakłamania 
swoich rozmówców. O ile sta-
rożytni dostrzegali w śmiechu 
pewną wartość (np. Arystote-
les), to już w następnej epoce 
nie tyle o nim zapomniano, 
lecz wręcz odrzucono, jako 
postawę godną potępienia, 
odwracającą uwagę od spraw 
ostatecznych. Średniowiecze 
uznało śmiech i żart jako na-
rzędzia szatana, kwestionujące 
ustanowiony przez Boga panu-
jący w świecie ład i porządek. 
Kpienie z takiego świata było 
ciężkim grzechem. Święty Łu-
kasz przestrzega: „Biada wam, 
którzy się teraz śmiejecie, al-
bowiem smucić się i płakać 
będziecie” (Łk 6, 17.20-26). W 
jednej najbardziej znanych po-
wieści Umberto Eco „Imię róży” 
kluczem do rozwiązania głów-
nej zagadki tego średniowiecz-
nego kryminału jest śmiech, a 
ściślej nienawiść jednego z jej 
bohaterów - tj. Jorge z Burgos 
(mnicha benedyktyńskiego) 
- do śmiechu, dowcipu i ko-
medii. Jego zdaniem śmiech 
burzy zastany porządek, odda-
la od myślenia oraz medytacji 
o sprawach najważniejszych 
i doniosłych (koncentrując 
uwagę na błahostkach i błaze-
nadach). Jest objawem ludzkiej 
pychy, która oddala ludzi od 
prawdy objawionej. Śmiech 
wyzwala także od strachu 
przez nabieranie dystansu do 
śmierci. Tymczasem lęk przed 
śmiercią – zdaniem Jorge – jest 
„najmędrszym i najtkliwszym 
z darów boskich”, który chroni 
nas przed zepsuciem i piekłem. 
Jakkolwiek powieść U.Eco to 
tylko literacka �kcja, to jednak 
znakomicie charakteryzuje 
umysłowość ludzi Średniowie-
cza oraz ich stosunek do hu-
moru.

Humor powraca ze zdwojo-
ną siłą w Odrodzeniu, a zwłasz-
cza w Oświeceniu wkracza z 
impetem na scenę życia, ujaw-
niając swoją potęgę i urok oraz 
stając się jednym z wyznaczni-
ków całej epoki. Jak zauważą 
wybitny historyk Paul Hazard 
„wiek siedemnasty kończył się 
brakiem szacunku, osiemnasty 
zaczął ironią. Powieści stawa-
ły się satyryczne, mnożyły się 
komedie, epigramy pam�ety, 
paszkwile” z rozkoszą miotano 
na siebie kpiny, złośliwości, sar-
kazmy... Kpina stała się jedną z 
ulubionych postaw umysłu” 

(P. Hazard „Myśl europejska 
w XVIII wieku”). Świat zrzuca 
z siebie przygniatający ciężar 
powagi, smutku i cierpienia, 
odsłaniając swoje jasne stro-
ny - czystą radość, optymizm 
i przyjemności. Oświecenie – 
jak powiada współczesny mu 
D.Diderot - miało rozproszyć 
wielkie połacie mroku, które 
pokrywały jeszcze powierzch-
nię ziemi (337 Hazard). Śmiech 
miał się okazać, w tym ambit-
nym dziele przemiany świata 
niezwykle pomocny. W tym 
czasie powstało mnóstwo roz-
praw �lozo�cznych poświęco-
nych humorowi. Jeszcze w XVII 
wieku T.Hobbes wyłożył teorię 
komizmu, która wywarła duży 
wpływ na rozumienie zjawiska 
humoru. Na kolejne kilka wie-
ków (do dziś stanowi jedną z 
trzech głównych teorii humo-
ru, zwaną „Teorią wyższości”).

Współcześnie humor, jako 
uniwersalna zdolność czło-
wieka, stał się przedmiotem 
badań interdyscyplinarnych 
i doczekał się nawet własne-
go, odrębnego czasopisma 
- International Journal of Hu-
mor Research (HUMOR). Jak 
czytamy, „HUMOR” powstał 
jako międzynarodowe, inter-
dyscyplinarne forum publika-
cji wysokiej jakości artykułów 
naukowych na temat humoru. 
Badania humoru czerpią z sze-
rokiego zakresu dyscyplin aka-
demickich, w tym antropologii, 
biologii, informatyki, edukacji, 
nauk o rodzinie, �lmoznaw-
stwa, historii, lingwistyki, lite-
ratury, matematyki, medycyny, 
�lozo�i, �zjologii, psychologii i 
socjologii. „HUMOR” publikuje 
oryginalne artykuły z nastę-
pujących dziedzin: interdy-
scyplinarne badania humoru, 
badania nad teorią humoru, 
badania metodologii badań 
humoru, zastosowania jednej 
lub więcej dyscyplin do badań 
nad humorem, zastosowania 
badań humoru w jednej lub 
więcej dyscyplinach, badania 
nad technologią humoru , bazy 
danych materiałów humory-
stycznych.

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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R E K L AMA

Lekkoatleci na medal
• W Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Młodzików w Lekkiej Atlety-
ce w Karpaczu wystartowało 7 
zawodników LKS Górnik Wał-
brzych. Mimo deszczowej pogo-
dy lekkoatleci Górnika zdobyli 8 
medali. Złote krążki wywalczyli: 
Martyna Sterenga - skok w dal 
- 5,51 m oraz bieg 80 m przez 
płotki - 12,39 sek.; Amelia Kielar 
- bieg 300 m - 43,26 sek.; Alicja 
Gnyp - rzut dysk 0,75 kg - 40,32 
m (nowy rekord klubu); Kacper 
Kuczaj - rzut dyskiem 1 kg - 41,86 
m, pchnięcie kulą 5 kg - 13,48 m. 
Srebrne medale zdobyły: Amelia 
Kielar - skok w dal - 5,14 m i Alicja 
Gnyp - kula 3kg- 10,44 m. Pozo-
stałe dobre wyniki: Maja Olszak 
- bieg na 100 m - 12,79 s (nowy 
rekord życiowy); Ola Tomaszew-
ska - skok w dal - 5,02 m; Kamila 
Ślawska – pchnięcie kulą 3 kg- 
12,08 m; Maciej Wojciechowski 
- pchnięcie kulą 5 kg- 14,06 m.

Liga MTB XC 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej
• Ponad 120 uczestników wzię-
ło udział w kolejnym wyścigu 
Ligi MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej, który został rozegra-
ny na trasie MTB Walim Cross 
Country. Zawodnicy rywalizo-
wali w kategoriach wiekowych 
od 3  do 14 lat. Wśród uczest-
ników byli również młodzicy 
z MTB Walim Team Junior, 
którzy dzielnie reprezentowali 
Gminę Walim. Kolejne zawody 
w ramach pucharu odbędą się 
12 września 2020 r. w Świebo-
dzicach. Organizatorami wy-
ścigu w Walimiu byli: Ludowy 
Kolarski Klub Sportowy Gór-
nik Wałbrzych, Gmina Walim, 
Uczniowski Klub Sportowy Or-
lik, Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu, Starostwo Powiato-
we w Wałbrzychu.

(RED)

Sportowy raport

Pochodzący z Wałbrzycha 
Gustaw Dądela wywalczył 
kolejne dwa tytuły mistrza 
Polski w swojej karierze w 
dwóch różnych kolarskich 
konkurencjach.

- W Mistrzostwach Polski 
BMX Racing w Dzierżoniowie 
zająłem pierwsze miejsce, po-
dobnie jak w Mistrzostwach 
Polski Pumptrack Rzyki. Dwa 
weekendy z rzędu dały mi dwa 
tytuły mistrzowskie. Ale sezon 
miał być zupełnie inny… Mia-
łem już zaplanowane wyjazdy 

na zawody Pucharu Świata 
do USA, Szkocji, Belgii. Nieste-
ty, pandemia korona wirusa 
wszystko pokrzyżowała. Czu-
łem delikatny niedosyt po 
zeszłorocznych wynikach w 
mistrzostwach świata (11 miej-
sce) oraz 5 miejscu w rankingu 
UCI, więc chciałem się popra-
wić i spełnić marzenie o tęczo-
wej koszulce. Niestety, będą 
musiał poczekać jeszcze jeden 
sezon – powiedział Tygodniko-
wi DB 2010 Gustaw Dądela.

(RED, fot. Marek Komisaruk)

Podwójne mistrzostwo
Koszykarze Górnika 

Trans.eu Wałbrzych: Damian 
Durski, Maciej Koperski, 
Marcin Jeziorowski i Mateusz 
Podejko wywalczyli w Gdyni 
tytuł mistrza Polski do lat 23 
w koszykówce 3x3!

W ćwierć�nale wałbrzysza-
nie pokonali MKS Pruszków 
22:11, w pół�nale rozprawili się 

21:17 z ekipą 3x3 Gdańsk II, a 
w wielkim �nale – zdobywając 
punkty na wagę mistrzostwa 
Polski na dwie sekundy przed 
końcem meczu – drużynę 3x3 
Gdańsk I.

- Zespół w składzie: Da-
mian Durski, Maciej Koperski, 
Marcin Jeziorowski i Mateusz 
Podejko był prawdziwym 

Górnik mistrzem Polski!

– relacjonuje Polski Związek 
Koszykówki.

(RED, fot. PZKosz)

objawieniem mistrzostw, a 
Maciej Koperski był nie do 
zatrzymania dla większości 
rywali. Srebro jedzie do Gdań-
ska, ekipa 3x3 Gdańsk I w fi-
nale uległa zaledwie 16:17, 
decydujące punkty tracąc 
na dwie sekundy przed koń-
cem. W meczu o brąz także 
wystąpił zespół z Gdańska, 
ale brąz ostatecznie pojechał 
do Radomia. HydroTruck Sky 
Tattoo Radom pokonał po 
dogrywce 3x3 Gdańsk II 15:13 
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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

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

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!

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

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

R E K L AMA
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Sprzedam działkę budowlano- rolną 
w gminie Głuszyca- Sierpnica z wa-
runkami 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 niezależnym 
wejściem, duży pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC i piwnica, strych, 
ogródek, pomieszczenia gospodar-
cze. Mieszkanie bezczynszowe opłata 
za zarząd 73 zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 40,8 
m2 w samym centrum Wałbrzycha, 
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 zabudowa-
ną 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 Jedli-
nie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o 
powierzchni 3544m² cena 166 tys.zł

Informacje dotyczące nieruchomości 
zostały sporządzone na podstawie 
oświadczeń i nie są ofertą w rozumie-
niu przepisów prawa, mają charakter 
wyłącznie informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zapraszamy 
do naszego biura w Głuszycy i na 
stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

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

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

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

PRACA

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

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

KUPIĘ

(12) 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 RYNKU 
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 
!!!

Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu 
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. panorama. 
net. pl pod nr PAN- MS- 1132

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

oferta dostępna na www. panorama. 
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 oferta 
dostępna na www. panorama. net. pl 
pod nr PAN-MS-1020

NOWE MIASTO Do wynajęcia miesz-
kanie 29m2 1piętro, ogrzewanie 
miejskie. Cena 900, -zł 

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

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

Tel do kontaktu 792-549-757 oferta 
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 GOTÓWKĘ 
na Piaskowej Górze lub Podzamczu, 
mogą być zadłużone, lub z zajęciem 
komorniczym !!! tel. 606 976 630

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, 
MAGAZYN Szczawienko ul.Gagarina, 
pow. 239 m2, w tym pow. biurowo-
-magazynowa, 60m2, działka 400 
m2, cena 3900 zł netto/ m-c. Tel. 883 
334 486

Oferujemy do wynajęcia mieszkania 
w Wałbrzychu: 1, 2, 3-pokojowe. 

Więcej informacji pod numerem 
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883 
334 481

MS-4288 Piaskowa Góra 2 pokoje 
39m2, jasna kuchnia, duży balkon, 
ul. Miłosza, cena 147.000 zł. Tel. 883 
334 486

MS-4289 Podzamcze okazja! 40 m2, 
2 pokoje, jasna kuchnia, 11 piętro, 
do remontu, cena 112.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4143 Podzamcze, ul. Forteczna, 
3 pokoje, 56m2, cena 199.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4286 Podzamcze, 3 pokoje, 72 
m2, 10 piętro, cena 240.000 zł. Tel. 
883 334 481

MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żerom-
skiego, mieszkanie z ogródkiem, 2 
pokoje, 45m2, cena 139.000zł. Tel. 
883 334 486

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

MS-4296 Nowe Miasto 3 pokoje, 
ogródek, 68 m2, cena 175.000 zł. Tel. 
883 334 486

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-4240 Szczawno-Zdrój, aparta-
ment 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

DS-4292 Dom, bliźniak, Śródmie-
ście, 160m2, wysoki standard, cena 
749.000 zł. Tel. 606 976 630

DS-4286 Dom wolnostojący Miliko-
wice, powierzchnia 140 m2, działka 
1000 m2, stan idealny! Cena 789.000 
zł. Tel. 606 976 630

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW 
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJE-
MY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, 
MOŻLIWOŚĆ 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 kapitalnym 
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 - PIA-
SKOWA GÓRA, ul. Malczewskiego, 2 
pokoje, 37m2, 4 piętro, cena 1300zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, 
obiekt do własnej aranżacji, 414m2, 
nadaję się na pensjonat, dom wesel-
ny, na kilka mieszkań, ogrzewanie 
gazowe, cena 196.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi, 
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan, 
działka 1614m2 cena 450.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd 
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena 
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd 

do Wałbrzycha, Świebodzic, cena 
199. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE 
WILLOWE z tarasem i zadbanym ogro-
dem (parter) na wynajem wyposażo-
ne, 3 pokoje, aneks kuchenny,60m2, 
piękna okolica  Cena: 1 990  zł,   ( nr: 
2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
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-  mieszkanie 
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, bal-
kon, 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,  łazienka 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 - biurowo- administra-
cyjny usytuowany na działce o pow. 
13 324 m2. Powierzchnia łączna zabu-
dowań 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 zabudowie, 3 
pokoje, ogrzewanie miejskie,  cena: 
189 000 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 miesz-
kanie  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 otwar-
ta 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 –MARCISZÓW gmina 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, ogrzewanie  
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 –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o pow. 
200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z 
WC , Działka 826 m 2.  Cena: 690 000  
zł,   ( nr: 2640)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06   

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  pow. 
63,4 m 2 , 2 pokoje,salon z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka z 
WC, ogrzewanie gazowe. Cena 139 
000 zł ( nr 2636), (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  mieszka-
nie pow. 73,23 m 2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC po remoncie, 
przedpokój, ogrzewanie gazowe. Cena 
215 000 zł (nr.2636), (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  pow. 
38,8 m 2, 1 pokój z kuchnią, przed-
pokój, łazienka a WC. Cena 86 000 zł, 
(nr.2639), (74) 843 33 33, (74) 666 66 06  

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 praw-
nego i kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej 
prezentacji! 

Sprzedam lokal mieszkalny- wysoki 
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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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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 

WYNAJMĘ 
MIESZKANIE
o powierzchni 42 ,7 m2

dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc
strych 3,7 m2., 

piwnica 3,1 m2.

Tel. 793 590 817
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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


