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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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Do 30 listopada 2020 r. 
organizacje non-pro�t mogą 
składać wnioski o do�nanso-
wanie do 20 tysięcy złotych 
w kolejnej edycji konkursu 
grantowego Funduszu To-
yoty - Dobre pomysły zmie-
niają nasz świat.

Fundusz Toyoty, stworzony 
przez fabrykę Toyoty w Wał-
brzychu, co roku wspiera orygi-
nalne i ciekawe projekty, które 
zakładają trwałą zmianę w oto-

Fundusz Toyoty 
na finiszu

czeniu i związane obszarami 
priorytetowymi dla tej �rmy, 
którymi są: ekologia, edukacja 
techniczna, sport, bezpieczeń-
stwo na drogach oraz poprawa 
mobilności i swoboda porusza-
nia się.

- W tym roku podjęliśmy 
decyzję o rozszerzeniu zasięgu 
Funduszu Toyoty z obecne-
go powiatu wałbrzyskiego do 
aglomeracji wałbrzyskiej oraz 
o wprowadzeniu funduszu na 
terenie powiatu oławskiego, na 
którego obszarze - w Jelczu-La-
skowicach - funkcjonuje nasza 

druga fabryka. Oznacza to, że 
oprócz powiatu wałbrzyskiego, 
także organizacje non-pro�t 
z takich miejscowości jak: Ka-
mienna Góra, Lubawka, Nowa 
Ruda, Świebodzice, Świdnica, 
Jaworzyna Śląska, Strzegom, 
Żarów oraz Oława, Jelcz-lasko-
wice i Domaniów będą mogły 
wziąć udział Funduszu Toyoty 
– podkreśla prezes fabryki To-
yoty Dariusz Mikołajczak.

W konkursie mogą wystar-
tować organizacje non-pro�t, 
czyli jednostki nie nastawio-
ne na osiąganie zysku, takie 

jak: fundacje, stowarzyszenia, 
szkoły, wyższe uczelnie, kluby 
sportowe, wspólnoty samo-
rządowe. Maksymalna kwota 
wsparcia dla jednego projektu 
wynosi 20 000 zł, natomiast 
całkowita pula środków do roz-
dysponowania to aż 100 000 zł 
dla projektów realizowanych w 
aglomeracji wałbrzyskiej oraz 
60 000 zł dla projektów z po-
wiatu oławskiego. Łączna pula 
grantów to 160 tys. złotych.

- Wszystkie zaplanowane 
działania w ramach projektów 
powinny być zrealizowane 
pomiędzy kwietniem a paź-
dziernikiem 2021. Szczegóło-
we informacje znajdują się na 
dedykowanej stronie funduszu 
www.FunduszToyoty.pl, na któ-
rej umieszone są między innymi 
�lmy prezentujące fundusz, inte-
raktywna mapa realizacji projek-
tów z poprzednich edycji oraz 
wniosek online – dodaje Grze-
gorz Kruszyński z Fundacji Edu-
kacji Europejskiej, która jest ko-
ordynatorem Funduszu Toyoty. 
W przygotowaniu i realizacji pro-
jektów organizacjom pomagają 
uczniowie technikum architek-
tury krajobrazu w Zespole Szkół 
nr 5 w Wałbrzychu oraz ucznio-
wie kierunku informatyka w Ze-
spole Szkół im. Jana Kasprowicza 
w Jelczu-Laskowicach.

(PS)

Ogródek Aktywnego Relaksu przy I LO w Wałbrzychu to jeden 
z projektów zrealizowanych w ramach IX Funduszu Toyoty w 2019 r.
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Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?
ZUS zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym.

Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza szkoły podstawowe do udziału 
w ,,Projekcie z ZUS”. W trakcie realizacji Projektu młodzież dowie 
się, jak działają ubezpieczenia społeczne, czym jest solidaryzm spo-
łeczny i dlaczego warto się ubezpieczać w czasie aktywności zawo-
dowej.  

Uczniowie, po wysłuchaniu lekcji o roli ubezpieczeń społecznych 
w życiu każdego człowieka, wykonują pracę wyjaśniającą dlaczego 
ubezpieczenia społeczne są ważne. Prace (komiksy, fi lmy bądź pla-
katy) wezmą udział w konkursie - na zwycięzców czekają nagrody 
rzeczowe.

Projekt może być prowadzony w każdym czasie, również podczas 
nauczania zdalnego. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów 
są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja. ZUS za-
pewnia też wsparcie eksperta. 

Zgłoś swoją szkołę do udziału w ,,Projekcie z ZUS” 
i zachęć uczniów do udziału w konkursie!
Skontaktuj się z koordynatorem Projektu, 

telefon 74 64 97 370 lub 727 690 021.

R E K L A M A

Skarga na czynności komor-
nika, jest prawną możliwością 
obrony przed niewłaściwym 
działaniem lub zaniechaniem 
komornika. Powództwa prze-
ciwegzekucyjne umożliwiają 
obronę, przed niezgodnym z 
prawem działaniem nie tylko 
komornika, ale również wie-
rzyciela. Wyróżnić można dwa 
rodzaje powództw przeciweg-
zekucyjnych. Pierwsze to tzw. 
powództwo opozycyjne, które 
może wnieść dłużnik. Drugim 
jest powództwo ekscydencyj-
ne, które składa osoba trzecia, 
zatem nie jest to dłużnik ani 
wierzyciel. Powództwo w tym 
wypadku przysługuje, jeżeli 
taka osoba chce obronić się 
przed egzekucją, która nie-
słusznie została skierowana do 
jej majątku.

Powództwo opozycyjne
Powództwo opozycyjne jest 

powództwem o pozbawienie 
wykonalności tytułu wykonaw-
czego, który stanowi podstawę 
prowadzonej przez komornika 
egzekucji. Warunkiem nie-
zbędnym dla złożenia tego 
powództwa jest więc istnienie 
tytułu wykonawczego. Tytu-
łem wykonawczym nazywamy 
tytuł egzekucyjny zaopatrzony 

w klauzulę wykonalności. Tytu-
łem egzekucyjnym może być 
np. wyrok, postanowienie czy 
nakaz zapłaty wydany przez 
sąd, zawarta sądownie ugoda 
czy akt notarialny, w którym 
dłużnik poddał się egzekucji. 

Powództwo przeciwegze-
kucyjne przysługuje, gdy: 

1) dłużnik przeczy zdarze-
niom, na których oparto wy-
danie klauzuli wykonalności. 
Na przykład, gdy kwestionuje 
istnienie obowiązku stwier-
dzonego tytułem egzekucyj-
nym niebędącym orzeczeniem 
sądu (wynikającym np. tylko z 
aktu notarialnego) albo, gdy 
kwestionuje przejście na niego 
obowiązku mimo istnienia for-
malnego dokumentu stwier-
dzającego, że przejście takiego 
obowiązku nastąpiło (np. cesja 
wierzytelności);

2) po powstaniu tytułu eg-
zekucyjnego nastąpiło zdarze-
nie, wskutek którego zobowią-
zanie wygasło (np. zapłacono 
żądaną kwotę) albo nie może 
być egzekwowane (np. upłynął 
termin przedawnienia).

Jeżeli tytułem jest orzecze-
nie sądowe, można oprzeć 
powództwo także na zda-
rzeniach, które nastąpiły po 
zamknięciu rozprawy, na za-

rzucie spełnienia świadczenia, 
jeżeli zgłoszenie tego zarzutu 
w toku sprawy było z mocy 
ustawy niedopuszczalne - tak 
jest w przypadku niektórych 
roszczeń wzajemnych, które w 
postępowaniu nie mogą pod-
legać potrąceniu, a także na 
zarzucie potrącenia czy także 
przedawnienia; 

3) małżonek, przeciwko któ-
remu sąd nadał klauzulę wyko-
nalności na podstawie art. 787 
kpc, wykaże, że egzekwowane 
świadczenie wierzycielowi nie 
należy się, przy czym małżon-
kowi temu przysługują zarzuty 
nie tylko z własnego prawa, 
lecz także zarzuty, których jego 
współmałżonek wcześniej nie 
mógł podnieść.

Powództwo 
ekscydencyjne

Powództwo ekscydencyjne, 
jest drugim rodzajem powódz-
twa przeciwegzekucyjnego. 
Przysługuje ono osobie trzeciej, 
która nie jest dłużnikiem, i jest 
jej środkiem obrony w chwi-
li, gdy naruszane są jej prawa 
materialne. Dzieje się tak naj-
częściej, gdy komornik doko-
nuje zajęcia przedmiotów, na-
leżących do osoby niebędącej 
dłużnikiem. Taka osoba może 

domagać się zwolnienia z egze-
kucji przedmiotu lub przedmio-
tów, które zostały jej zajęte.

Właściwość sądu
Jeżeli postępowanie egze-

kucyjne zostało już wszczęte 
to miejscowo właściwym są-
dem jest sąd, w którego okrę-
gu prowadzone jest aktualnie 
postępowanie egzekucyjne. 
Natomiast, jeśli do wszczęcia 
egzekucji jeszcze nie doszło, 
pozew wnosi się do sądu wła-
ściwego dla miejsca zamiesz-
kania pozwanego lub siedziby 
pozwanego. Zwykle sądem 
rzeczowo właściwym będzie 
sąd rejonowy, jednak dla war-
tości przedmiotu sporu po-
wyżej 75000,00 zł właściwym 
sądem do wniesienia powódz-
twa będzie sąd okręgowy.

Powództwo przeciwegze-
kucyjne podlega opłacie są-
dowej. Opłata sądowa wynosi, 
w zależności od wartości rosz-
czenia – od 100 zł do 1 000 zł 
dla roszczeń do 20 000 zł. Jeżeli 
roszczenie jest równie 20 000 
zł lub je przekracza to opła-
ta wynosi 5 % wartości tegoż 
roszczenia.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: powództwa przeciwegzekucyjne
Zakończyła się przebudo-

wa placu postojowego przy 
ul. Grunwaldzkiej 15 w Głu-
szycy. Gmina Głuszyca na to 
zadanie dostała do�nanso-
wanie w ramach Dolnoślą-
skiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej 2020, przekaza-
nego przez Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego w 
kwocie 112 210 zł.

Prace obejmowały napra-
wę istniejącej nawierzchni, 
wzmocnienie siatką z asfalto-
betonu i ułożeniu nowej, do-
datkowej warstwy ścieralnej 
z asfaltobetonu. Wymienio-
ne zostały stare, zniszczone 
obrzeża betonowe i zostały 
położone nowe, betonowe kra-

wężniki. Zamontowane zostało 
również nowe oświetlenie, a 
cały teren został odwodniony.

– Jest to niezwykle potrzeb-
na inwestycja dla mieszkańców 
– mówił burmistrz Głuszycy 
Roman Głód. – Plac postojowy 
znajduje się w centrum Głu-
szycy, tuż przy przedszkolu 
samorządowym, więc jest du-
żym ułatwieniem dla rodziców 
przywożących tu swoje pocie-
chy. Wokół znajduje się wiele 
punktów usługowych, sklepy, 
na pewno przyda się klientom. 
Jest to drugie - po centrum 
przesiadkowym - miejsce, gdzie 
mieszkańcy i turyści, mogą zo-
stawić swoje samochody.

(MC)

Plac jak nowy
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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 A M A

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

Szczawieńskie 
kolędy
Mieszkańcy Szczawna – Zdro-
ju, Wałbrzycha i okolicznych 
miejscowości wzięli udział w 
nagraniu płyty z kolędami. 
Pomysłodawcą albumu „Be-
tlejem w Szczawnie-Zdroju” 
jest Mirosław Kowalik, dy-
rektor Tetru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.
- Wspólnie z zespołem Liko 
Max Band (w skład którego 
wchodzą muzycy ze Szczawna-
-Zdroju, z Wałbrzycha i regionu 
wałbrzyskiego), dziećmi z chó-
ru „Fantazia” z Miejskiej  Szkoły 
Podstawowej w Szczawnie-
-Zdroju (prowadzonego przez 
Katarzynę Francuziak), przed-
stawicielami mieszkańców i 
seniorów, radnymi i Urzędem 
Miejskim w Szczawnie-Zdroju 
(na czele z burmistrzem Mar-
kiem Fedorukiem) i przyjaciół-
mi Szczawna-Zdroju, tworzymy 
świąteczną płytę pt. „Betlejem 
w Szczawnie-Zdroju” – mówi 
Mirosław Kowalik. - Do współ-
pracy przy nagraniu płyty za-
prosiliśmy znamienitych gości 
jak Ernest Bryll, Marcin Pospie-
szalski, Jan Trebunia-Tutka, Jo-
anna Fesler, Adam Lemańczyk. 
Utwory zaaranżowali Mieczy-
sław Noskowiak, Paweł Kociub-
ski i Marcin Pospieszalski. Płyta 
ma się ukazać na początku 
grudnia, ale plany były trochę 
inne, lecz obecna sytuacja nie-
co skomplikowała ich realiza-
cję. Święta Bożego Narodzenia 
są wyjątkowym czasem, kiedy 
ludzie podają sobie ręce, skła-
dają życzenia i wspólnie śpie-
wają kolędy. Powstaje płyta, 
która ma nas zbliżyć do siebie 
i dać radość tym, którym bę-
dzie po drodze. Będzie można 
ją kupić w biurze Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie-Zdroju i 
w wybranych sklepach inter-
netowych – wyjaśnia dyrektor 
teatru Mirosław Kowalik, który 
zajął się produkcją muzyczną, 
a Teatr-Zdrojowy - jako insty-
tucja - jest producentem wyko-
nawczym.
Większość materiału muzycz-
nego na płytę nagrano w M:23 
Studio w Wałbrzychu, a część 
pracy wykonano w Studiu Pro-
gramu Trzeciego Polskiego Ra-
dia im. Agnieszki Osieckiej oraz 
w Waras Studio w Zaskalu. Ca-
łość zgrał i zmasterował Jacek 
Gładkowski, m.in. Realizator 
Polskiego Radia w Warszawie.

(MK)

Trwa kontrola segregacji 
odpadów komunalnych w 
Gminie Czarny Bór. Na zwe-
ry�kowanych pojemnikach, 
gdy segregacja odbywa się 
w sposób nieprawidłowy, 
pracownicy zawieszają żółtą 
kartkę. Oznacza to, że sorto-
wanie powinno być popra-
wione.

- Kolejnym etapem, w 
przypadku nie podjęcia przez 
mieszkańców działań zmierza-
jących do prawidłowej segre-
gacji, będzie czerwona naklejka 
na koszu. Będzie to skutkowało 
wszczęciem postępowania 
– mówi Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór. - Przypo-
minam! Zgodnie z ustawą o 
zachowaniu porządku i czy-
stości w gminach, sortowanie 
odbywa się u źródła. Poszcze-
gólne frakcje odpadów po-
winny tra�ć do worków róż-
nych kolorów, dostarczanych 
przez �rmę Sanikom. Dopiero 
te odpady, które nie mogą zo-
stać posortowane tra�ają do 
wspólnego pojemnika. Czę-
sto pytacie nas dlaczego tak 
mało worków otrzymujecie? 
Firma odbierająca odpady do-
starcza określoną liczbę wor-

ków do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych dla 
mieszkańców zabudowy jed-
norodzinnej oraz niektórych 
lokali mieszkalnych w budyn-
kach wielolokalowych, według 
złożonych przez mieszkańców 
deklaracji: do 4 osób włącznie 
– jeden komplet, od 5 do 8 
osób – dwa komplety, co naj-
mniej 9 osób – trzy komplety. 
Komplet worków obejmuje 4 
worki na odpady segregowa-
ne czyli: papier, metal i two-
rzywa sztuczne, szkło i odpady 
ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów (w tym odpadów 
zielonych). Biodegradowalne 
odpady mogą oddawać jedy-
nie mieszkańcy, którzy nie za-
deklarowali kompostownika. 
Po odebraniu odpadów gro-
madzonych w workach, �rma 
odbierająca odpady dostarcza 
do nieruchomości kolejny wo-
rek (worek za worek). W razie 
pytań bądź wątpliwości do-
tyczących segregacji proszę 
o kontakt z Urzędem Gminy 
Czarny Bór pod numerem te-
lefonu: 74 8450-139, wew. 34 
lub 26.

(JJ)

Żółte kartki za śmieci

- Zgodnie z informacjami na 
znakach D-48 „zmiana pierw-
szeństwa” o skrzyżowaniach 
dróg równorzędnych, zostanie 
wprowadzona w całości (zgło-
szona do Policji i Starostwa 
Wałbrzyskiego) zmiana w or-
ganizacji ruchu dla obszaru 
w obrębie ulic: Równoległej, 
Tadeusza Kościuszki, Juliusza 
Słowackiego, Klonowej, M. 
Skłodowskiej-Curie, Słowiań-
skiej, O�ar Katynia, Słonecz-
nej, Boh. Warszawy, Lipowej, 
Kwiatowej, Wczasowej, Buko-
wej, Jesionowej, Topolowej, 
Wojska Polskiego, Adama 
Mickiewicza i Fryderyka Cho-
pina w zakresie utworzenia 
strefy ograniczonej prędkości 
do 30 km/h i porządkowania 
postoju pojazdów na podsta-
wie zatwierdzonego projektu 
przez Starostę Wałbrzyskiego 
pismem nr SD.7120.97.2020 z 
17 sierpnia 2020 r. - wyjaśnia 
Artur Godziewski, kierownik 

Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego w 
Szczawnie-Zdroju. - W ramach 
tych zmian spowolniono pręd-
kość do 30 km/h i zastosowano 
skrzyżowania równorzędne ce-
lem wyeliminowania przejazdu 
tranzytowego w tym rejonie. 
Uporządkowanie postoju po-
jazdów miało na celu oznako-
wanie już istniejących miejsc 
parkingowych np. w ul. Hen-
ryka Sienkiewicza przy posesji 
25, ul. Juliusza Słowackiego w 
rejonie posesji nr 11,13 i 23, 
jak również postoju po jednej 
ze stron niektórych dróg dwu-
kierunkowych, np. ul. Bukowej 
i Topolowej z uwzględnieniem 
istniejących wjazdów i udroż-
nieniem przejazdu, który jest 
blokowany głównie w trakcie 
imprez na obiektach sporto-
wych. Ponadto umożliwiono 
przejazd rowerem w stre�e ob-
jętej znakiem B-1 „zakaz ruchu 
w obu kierunkach” oraz na nie-

których drogach jednokierun-
kowych np. Henryka Sienkie-
wicza i Juliusza Słowackiego. 
Dopuszczony będzie przejazd 
odcinkiem jednokierunkowym 
ul. Boh. Warszawy między ul. 
Skłodowską-Curie a pl. Wolno-
ści w obu kierunkach.

- Każda wprowadzana zmia-
na ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ruchu i 
zapewnić komfort odwiedza-
jących nas gości. Preferencja 
uspokojonego ruchu to ukłon 
w stronę kuracjuszy i mieszkań-
ców. Wprowadzana koncepcja 
docelowej organizacji ruchu 
dla wszystkich dróg na terenie 
miasta jest wynikiem wielolet-
nich starań mających na celu li-
kwidację ruchu tranzytowego, 
który takimi działaniami stara-
my się wyeliminować w kon-
tekście budowy obwodnicy za-
chodniej Wałbrzycha – dodaje 
Artur Godziewski.

(RED)

Zmiany w ruchu
26 listopada 2020 roku nastąpią zmiany w organizacji ruchu 
w Szczawnie – Zdroju. Na 18 ulicach zostanie wprowadzona 
strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h i uporządkowany 

zostanie postój pojazdów.
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Kolejny odcinek historii wał-
brzyszanina Wojciecha Pyłki, któ-
ry został skazany za morderstwo, 
którego… nie mógł popełnić.

Analizując akta sprawy Woj-
ciecha Pyłki, wielokrotnie za-
stanawiałem się: dlaczego tak 
oczywisty obraz wydarzeń, wy-
łaniający się z całości materiału 
dowodowego, zebranego prze-
cież przez prowadzących śledz-
two policjantów i nadzorującej 
je prokurator, nie zwrócił uwagi 
sądu? Dlaczego sąd, którego 
przecież nie tylko moralnym, ale 
i prawnym obowiązkiem było 
badanie oraz uwzględnianie 
okoliczności przemawiających 
zarówno na korzyść, jak i na 
niekorzyść oskarżonego (art.4 
k.p.k.), nie zwrócił uwagi no to, 
że zamknięty łańcuch dowo-
dów (nie poszlak, ale dowodów), 
wskazuje, że do opisywanego 
przez Bogumiła K. zabójstwa 
nie mogło dojść w nocy z 23 na 
24 stycznia 2008 r.? Takiej dacie 
przeczą wszystkie zeznania naj-
ważniejszych świadków, którzy 
ze zdarzeniem mieli bardziej lub 
mniej osobisty związek. Data 

W sidłach prawa (16)
Janusz
Bartkiewicz

tego zdarzenia nie została poda-
na przez świadków. Ona została 
wyinterpretowana przez funk-
cjonariuszy policji, a następnie 
bezre�eksyjnie przyjęta przez 
prokuraturę i sąd. W mojej oce-
nie, wbrew obowiązkowi wyni-
kającemu z wskazanego już art. 
4 k.p.k. Została przyjęta, ponie-
waż w sposób najwygodniejszy 
dla tych organów wskazywała 
na sprawstwo Pyłki. Ktoś powie, 
że zbyt wielką uwagę zwracam 
na różne szczegóły i szczególiki 
zapisane w protokołach prze-
słuchania świadków. Owszem, 
czynię tak, albowiem wielolet-
nie policyjne (i nie tylko zresztą) 
doświadczenie nauczyło mnie, 
że powiedzenie „diabeł tkwi w 
szczegółach” dla osób prowa-
dzących wszelkie dochodzenia i 
śledztwa winno mieć szczegól-
ne znaczenie, a najlepiej, aby 
zapisane było na obwolutach 
każdej prowadzonej przez nich 
sprawy. Nie mam wątpliwości, 
że śledczy wszelkiego rodzaju i 
formatu, winni szczególną uwa-
gę zwracać na drobiazgi, różne 
niekiedy zdawałoby się drob-
ne szczegóły, ponieważ to one 
mogą odegrać decydującą rolę 
w prawidłowej i obiektywnej 
ocenie całości. Bo to, co z pozo-
ru wydaje się oczywiste i proste, 
w gruncie rzeczy wcale takie nie 
jest.

Aby to jakoś bardziej to zo-
brazować, powrócę na moment 

do wyjaśnienia złożonego 11 
sierpnia 2008 roku przez Bo-
gumiła K., kiedy to pod wpły-
wem konfrontacji z Teresą J., 
dotyczącej nocnej rozmowy w 
sprawie kota, nagle przyznał, że 
opisywane przez nią zdarzenie 
miało miejsce dokładnie 23 
stycznia 2008 r. Dociekliwy po-
licjant, prokurator, a zwłaszcza 
sędzia, z miejsca zastanowiłby 
się, na jakiej podstawie Bogu-
mił K. tak stanowczo określił tę 
datę, skoro do tej pory - tak jak 
wszyscy inni współpodejrzani 
- nie posługiwał się nią, a jedy-
nie opisem zdarzenia. Niestety, 
nikt takim dociekliwym nie był, 
bo nikt nie był zainteresowany 
w dłubaniu w szczególikach, 
zwłaszcza gdy się samemu 
datę tę przyjęło, zresztą na wąt-
pliwej wartości zeznaniach Te-
resy J. Wątpliwej, albowiem nie 
popartej dowodem w postaci 
wspomnianego przez nią ter-
minarza, jakim rzekomo miała 
się posługiwać przy określeniu 
daty tego zdarzenia. Przecież 
z akt wynika, że ani policjant, 
ani prokurator, ani też i sędzia, 
terminarza tego na oczy nie 
widział. Szczególik taki, ale bar-
dzo istotny. Nikt więc nie zwró-
cił uwagi na to, że wskazując 
na tę datę, użyła stwierdzenia 
„najprawdopodobniej”. Drob-
ny szczególik, ale wywraca całe 
to zeznanie do góry nogami. W 
sądzie nie można posługiwać 

się takim terminem, zwłaszcza 
kiedy dotyczy sprawy mającej 
dla prawidłowego orzeczenia 
fundamentalne znaczenie. 
Rzecz w tym, że ten szczegó-
lik i jego znaczenie trzeba było 
chcieć, a może tylko potra�ć, 
dostrzec…

Efektem dążenia do szybkie-
go ujęcia sprawcy, a więc osią-
gnięcia sporego sukcesu, była 
rzucająca się w oczy niechęć (a 
może niezdolność) do bardziej 
szczegółowej analizy, która mo-
głaby przecież całą konstrukcję 
przyjętą przez organa ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości obró-
cić w perzynę. Dlatego śledczy 
zatrzymali się na najbardziej 
wygodnych dla nich momen-
tach, które w istotny sposób 
pomogły im uprawdopodobnić 
– bo nie udowodnić – spraw-
stwo Pyłki. I dlatego np. wręcz 
triumfalnie zakrzyknęli „hurra”, 
kiedy odzyskali telefon komór-
kowy, który zdawał się im być 
własnością Janusza Laskow-
skiego (według śledczych i sądu 
zamordowanego przez Pyłkę). 
Z tego dominującego poczucia 
sukcesu nawet nie sprawdzili 
numerów IMEI jego telefonów 
(podanych przez siostrę), któ-
re absolutnie nie pasowały do 
tego, jaki dzielni policjanci z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu wytropili u jednego z 
mieszkańców Wałbrzycha. Wy-
starczyło tylko je porównać, ale 

nikomu się takich drobiazgów 
sprawdzić nie chciało. Telefon 
ten został zakupiony przez nie-
go w lombardzie w Szczawnie 
Zdroju, gdzie pozostawiła go ja-
kaś kobieta. Niestety, kobiety tej 
już nie udało się w żaden spo-
sób namierzyć. Być może do-
brze się stało, bo - jak wiadomo 
- telefon ten do Janusza nie na-
leżał. Może się funkcjonariusze 
zresztą „kapnęli” i nie chcąc się 
ośmieszać, po cichutku ze spra-
wy tego telefonu się wycofali. 
Mogę to zrozumieć, bo nie było 
się czym chwalić, ale dlaczego 
dokumentacja dotycząca tego 
„sukcesu” nie została wycofana 
z akt sprawy? Prawdopodobnie 
w całym tym bałaganie proce-
sowym nikt na tak drobny szcze-
gół (?) nie zwrócił uwagi. Tak jak 
nikt nie zwrócił uwagi na kolejny 
„drobny szczególik”, związany 
z numerem telefonu Wojciecha 
Pyłki. Chodzi o to, że składając 
wyjaśnienia powiedział, iż na 
początku lutego zadzwonił do 
Janusza, ale skrzynka głosowa 
była już zapchana i nawet nie 
uzyskał połączenia z pocztą 
elektroniczną. A dzwonił do nie-
go (kilka razy), ponieważ nie wie-
dział, że Janusz nie żyje. Oczy-
wiście wystąpiono o stosowne 
billingi, tylko nikt nie zauważył, 
że pomylono jedną cyferkę, w 
rezultacie czego uzyskano bil-
lingi telefonu osoby nikomu nie 
znanej! Błąd można było szybko 

skorygować, ale żaden  „orzeł” z 
Mazowieckiej (daruję już sobie 
prokuraturę) nie zastanowił się 
nad tym, że był to billing kogoś 
mieszkającego w Gdańsku, w 
związku z czym zdecydowana 
większość połączeń dotyczyła 
różnych �rm z terenu tego wo-
jewództwa. Wyglądać by mogło, 
że panie i panowie policjanci byli 
przekonani, iż Pyłka prowadził 
tak szeroko zakrojone interesy i 
może handlował na wielką ska-
lę z przemytnikami narkotyków. 
Wszak to Gdańsk, „królestwo” 
takich handlarzy. I zamiast za-
dzwonić pod ten numer, zaczęli 
przepytywać go z jego intere-
sów w tym mieście, wypytywać 
o posiadane tam kontakty etc. 
etc. A wystarczyło, aby postąpi-
li tak, jak ja, kiedy w 2018 roku 
pod ten numer zadzwoniłem i 
w rozmowie z jego właścicielką 
bez trudu ustaliłem, że jest ona 
mieszkanką Gdyni, a telefonem 
z tym numerem dysponuje od 
2005 roku, z tym, że wówczas był 
on przypisany do jej prywatnej 
�rmy, którą prowadziła. Wojcie-
cha Pyłki, ani Janusza Laskow-
skiego nie znała i nigdy o nich 
nie słyszała. Tak samo „orłom” 
z Mazowieckiej nie przyszło do 
głowy zabezpieczenie billin-
gów telefonów Laskowskiego 
z grudnia 2007 r., aby ustalić 
wszystkie jego kontakty. Mało 
tego, nie przyszło nikomu do 
głowy, aby ustalić i przesłuchać 
wszystkie osoby, które z Janu-
szem Laskowskim kontaktowa-
ły się telefonicznie, aby rozpo-
znać charakter tych kontaktów 
i sprawdzić, czy wśród nich nie 
kryje się właśnie zabójca. Nie 
zdobyli się również na odrobi-
nę inwencji i nie sprawdzili baz 
danych stacji BTS, dzięki czemu 
mogliby uzyskać w miarę pre-
cyzyjne informacje, dotyczące 
lokalizacji poszczególnych tele-
fonów w trakcie prowadzonych 
z Januszem rozmów lub wysyła-
nych wiadomości SMS.

Piszę o tych „szczególikach” 
dlatego, że w przyszłym tygo-
dniu przedstawię najbardziej 
bulwersujący tego rodzaju fakt, 
który być może, dokładnie po 
latach obiektywnie osądzony 
przez Sąd Najwyższy, pozwo-
li Wojciechowi Pyłce wyjść na 
wolność. A dotyczy on właśnie 
szczegółów połączeń tele-
fonicznych Laskowskiego ze 
stycznia 2008 roku oraz tego, ja-
kie dla ustalenia winy Wojciech 
Pyłki miały znaczenie.

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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W stosunkach międzyludzkich 
nie ma nic, co czyniłoby je stabil-
niejszymi niż rynek giełdowy, po-
goda, bezpieczeństwo narodowe 
itp. - J. Rainwater, „Self- therapy”.

Związki się rozpoczyna, utrzy-
muje, psuje i w końcu zrywa - 
przede wszystkim jednak się je 
dyskutuje - U. i. E. Beck.
Dialog wewnętrzny
Ja: - Dlaczego bycie samotną, jest takie prze-
rażające?
Ja: - Gdy nie kocha mnie żaden mężczyzna, nie 
mam tożsamości.
Ja: -Wiesz, że znienawidziłabyś mężczyznę, 
który by cię posiadł absolutnie i zabierał ci 
powietrze do oddychania?
Ja: - Wiem, ale rozpaczliwie tego pragnę.
Ja: - Ale gdybyś to miała, czułabyś się jak w 
pułapce.
Ja: - Wiem
Ja: - Pragniesz rzeczy sprzecznych.
Ja: - Wiem.
Ja: - Chcesz jednocześnie wolności i bliskości.
Ja: - Wiem.
E. Jong, „Strach przed lataniem”

W oku 1995 nakładem „War-
ner Books” światło dzienne ujrzał 
jeden z najbardziej kontrowersyj-
nych podręczników rozwojowych 
jakie wydano na świecie z końcem 
XX wieku, zatytułowany „Rules” 
(Zasady), będący zbiorem porad, 
strategii i technik, które mogło-

Okiem psychologa: z dala od ludzi (1)
Marek 
Gawroń

by pomóc kobietom wyznaczać i 
ustanawiać granice własnej inte-
gralności wobec mężczyzn. „Nie 
zagajaj rozmowy z mężczyzną 
nie dzwoń do niego i rzadko od-
powiadaj na jego telefony, prze-
stań się z nim umawiać jeśli ci nie 
kupi romantycznego prezentu” 
- to tylko niektóre z takich porad 
zamieszczonych w tym dziele. 
Zaskakujące jest jednak nie to, 
że ktoś wpadł na pomysł i napisał 
taką książkę, lecz to, że podręcz-
nik ten odniósł spektakularny 
sukces wydawniczy i sprzedał się 
w ponad dwóch milionach eg-
zemplarzy. Słowem: tra�ł w spo-
łeczne oczekiwania (głównie ko-
biet) dotyczące budowania relacji 
romantycznych, ukazując tym sa-
mym pewien charakterystyczny 
dla współczesności rys kulturo-
wych mechanizmów kształtu-
jących związki międzyludzkie. 
Jednym z takich mechanizmów 
jest stwarzanie i utrzymywanie 
odpowiedniego dystansu wobec 
płci przeciwnej i wstrzymywanie 
się z zaangażowaniem w trwały 
związek. Inny wniosek, który na-
suwa się po lekturze podręczni-
ka jest taki, że budowanie relacji 
to swoistą grą pozorów, uników, 
zastawania pułapek i kontroli, by 
nie dać się za szybko wciągnąć w 
związek, który ograniczałby zbyt 
mocno jednostkową autonomię. 
Jak zauważają w swoim znakomi-
tym studium o miłości U. Beck i E. 
Beck-Gernsheim: „nie nawołuje 
się już do tego, aby się dopaso-
wać. Teraz nawołuje się do świa-
domego odgrodzenia” (str. 65), 

gdyż oparte na braku zaufania do 
wszelkich form wiązania unikanie 
bliskości, minimalizuje doświad-
czenie rozczarowania. Wpraw-
dzie książka ma już przeszło 25 
lat, to jej przekaz ciągle wpływa 
na współczesne rozumienie bu-
dowania relacji, a wymienione 
mechanizmy nadal - a może jesz-
cze bardziej - nadają kształt i cha-
rakter kontaktom międzyludzkim.

Relacje, zamiast dawać 
wsparcie, gotowy obraz świata, 
stanowić bezpieczny kontekst 
życia tworzący jego sens, stają 
się współcześnie polem walki o 
uznanie, uwagę, potwierdzenie 
własnej wartości, okazją do przy-
glądania się sobie i wzmacniania 
własnego ego, zakreślania gra-
nic ja, swojej indywidualności i 
autonomii. Nic dziwnego, że tak 
często bywają niszczące. Staliśmy 
się bardzo ostrożni w nawiązywa-
niu bliskich związków, przesadnie 
wrażliwi na wszelkie przejawy 
zbyt dużego i - jak sądzimy - 
uciążliwego oraz niebezpieczne-
go zaangażowania. Badamy się 
dokładnie, analizujemy, (także 
własne uczucia - kulturowa presja 
nieustannej introspekcji), oma-
wiamy, negocjujemy, obwąchuje-
my się nawzajem zanim w ogóle 
zdecydujemy na kontynuowanie 
znajomości. Najmniejszy sygnał, 
będący zapowiedzią ewentualne-
go kon�iktu, jest traktowany jak 
poważne ostrzeżenie i urucha-
mia mechanizmy wycofywania 
się. Znacznie częściej (niż jeszcze 
półwieku temu) wybieramy sa-
motność (choć dla wielu, lecz nie 

wszystkich, równie bolesną), niż 
niepewne relacje (ponad poło-
wa Amerykanów, Szwedów żyje 
samotnie, a mieszkańcy Szwe-
cji - jak pokazuje �lm „Szwedzka 
teoria miłości” - coraz częściej 
umierają w zupełnej samotności), 
które mogą nas narazić na ból i i 
cierpienie. Decydujemy się na ży-
cie dla samego siebie (lub coraz 
bardziej powszechne w świecie 
zachodnim, samotne rodziciel-
stwo), „podążanie za marzeniami 
o niezależności, zmianie, wszech-
stronności, aby móc otwierać 
coraz to nowe strony JA, również 
wtedy, gdy to marzenie daw-
no już nabrało cech koszmaru” 
(U i E. Beck). Niekiedy potrzeba 
wymknięcia się innym i życia na 
własny rachunek poza wspólno-
tą, przybiera postać radykalną. Hi-
storie Christophera Mc Candlessa 
vel Alexa Supertrampa (historia 
opowiedziana w świetnym �lmie 
„Wszystko za życie”), czy Christo-
phera Knighta (swoistego rekor-
dzisty „uchodźstwa od rasy ludz-
kiej”, jak pisał o nim dziennikarz 
M. Finkel- Knigt, który przeżył sam 
w dziczy 27 lat) stanowią egzem-
pli�kację tej skrajnej postawy wy-
rażającej się - jak zauważa Ł. Naj-
der - w przekonaniu, że „człowiek 
może być człowiekiem już tylko z 
dala od ludzi i poza układem wza-
jemnych niszczących relacji”.

Niewątpliwy kryzys relacji, o 
którym mówią i piszą psycholo-
gowie, socjologowie i wszelkiej 
maści analitycy współczesności, 
ukazuje jakieś pękniecie we-
wnątrz, wydawałoby się natural-

nego procesu tworzenia więzi 
międzyludzkich, które dokona-
ło się w epoce ponowoczesnej 
(określenie Z. Baumana) i które 
sprawiło, że coś, co wydawało 
się oczywiste, proste i pozba-
wione zbędnej narracji, stało się 
wątpliwe, niepewne wymagają-
ce ponownego zde�niowania, 
omówienia i przedyskutowania. 
Relacje nie są już naturalną kon-
sekwencją niekwestionowanych 
reguł, zasad i schematów życia 
we wspólnocie, stały się nato-
miast projektem, który trzeba 
dopiero wypracować, stworzyć 
w oparciu o introspekcję, aser-
tywne negocjacje, bez najmniej-
szej gwarancji na ich stałość. 
Przywykliśmy uważać, że bliska 
relacja musi opierać się na au-
tentycznym uczuciu (cokolwiek 
to znaczy) i jeśli tego nie „czu-
jemy” mamy prawo (ba! nawet 
obowiązek) w imię naszego do-
brostanu zrezygnować z niego. 
Ten reżim autentyczności każe 
ludziom wnikać w emocje wła-
sne i innych, aby można było 
rozstrzygnąć o doniosłości, in-
tensywności i przyszłości danej 
relacji (czy to co czuję jest praw-
dziwe, czy on darzy mnie sympa-
tią, czy tylko udaje, czy przyjaźń z 
nim jest mi potrzebna do czegoś, 
czy może jest toksyczna). Kiedyś, 
twierdzi E. Illouz - inna badaczka 
współczesnych relacji, ludzie byli 
ze sobą bez re�eksji nad swoimi 
uczuciami, dziś od owej re�eksji 
zaczyna się budowanie relacji - 
relacje nie są po prostu, lecz - po-
dobnie jak własne ja - zaczynają 
być zarządzane.

Zrywanie więzi nie ma już, jak 
dawniej, charakteru moralnego 
(rozwody wśród klasy średniej 
były potępiane moralnie, a ktoś, 
kto nie dotrzymał małżeńskiej 
obietnicy, bywał karany społecz-
nym ostracyzmem) i sami - jak 
zauważa Z. Bauman - „a priori 
zwalniamy siebie i innych z od-
powiedzialności za skutki owych 
aktów”. Nie zaskakuje nas już i 
nie bulwersuje popularny dziś, 

nowy sposób porzucania part-
nera, nazywany „metodą na du-
cha” i polegający na tym, że po 
kilku randkach porzuca się drugą 
osobę, urywa kontakt i całkowi-
cie znika z jej życia. Rozwój sieci 
społecznościowych umocnił tyl-
ko te postawy. Sieć - powiada Z. 
Bauman - „jest elastyczna, mo-
bilna, można ją zabrać ze sobą 
w dowolne miejsce. Daje po-
czucie kontroli - zawsze można 
w dowolnej chwili wejść w sieć 
i równie szybko i bezboleśnie z 
niej wyjść”. Kontynuując myśl 
�lozofa: w jednej chwili zaprosić 
dowolną osobę do grupy swoich 
„znajomych”, by kilka minut póź-
niej zablokować ją lub ostatecz-
nie usunąć, kiedy jej poglądy, 
przekonania stoją w wyraźnej 
sprzeczności z naszymi, co może 
stanowić dla nas zagrożenie wła-
snej tożsamości (klik - i witamy w 
gronie znajomych, klik - żegna-
my się bez żalu). Negocjowanie 
wspólnych znaczeń, jakiekolwiek 
próby porozumienia w sieci wy-
dają się tylko stratą czasu, niepo-
trzebnym wysiłkiem - w końcu 
czeka na nas potencjalnie nie-
skończona liczba nowych, zgod-
nych z naszymi oczekiwaniami, 
znajomości. Spotkania w realu 
takich sieciowych znajomych 
należą do rzadkości. Codziennie 
kilkanaście razy na dobę scrolu-
jemy posty znajomych, ślemy la-
iki, serduszka, zachwyty, komen-
tujemy zdjęcia z wakacji itd., ale 
wolne chwile spędzamy w bar-
dzo wąskim gronie rodzinnym 
lub samotnie z kieliszkiem wina i 
�lmem na Net�ixie.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psycho-
logiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych
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Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków 

o  przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych 

z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz pracowników objętych zwolnieniami 

monitorowanymi. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl 

lub pod numerem telefonu (74) 84 – 07 – 384

- Pomimo panującej pande-
mii realizujemy projekt „Tu 
jest mój dom” – Ławeczka 
Stanisława Michalika – Pro-
pagatora Lokalnej Kultury - 
informuje koordynująca pro-
jekt Sabina Jelewska.
W korytarzu głównym Cen-
trum Kultury-Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy stoi 
już ławeczka, która będzie upa-
miętniać postać śp. Stanisława 
Michalika – regionalisty, miło-
śnika lokalnej kultury i histo-
rii, autora wielu publikacji na 
temat historii Głuszycy i Ziemi 
Wałbrzyskiej oraz wieloletnie-
go felietonisty Tygodnika DB 
2010.

- Obecnie trwają prace zwią-
zane z wykonaniem tablicy 
pamiątkowej, która będzie 
zamontowana przy ławeczce. 
W realizacji zadania pomaga-
ją mieszkańcy, między innymi 
studenci głuszyckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
Przygotowujemy także sce-
nariusz spotkania poświęco-
nego twórczości literackiej 
śp. Stanisława Michalika. Wie-
czór autorski planowany jest 
w styczniu 2021 r., jednak z 
uwagi na obecną sytuację epi-
demiczną nie możemy jeszcze 
podać dokładnej daty i formy 
przeprowadzenia wydarzenia, 
na które już dziś serdecznie 

zapraszamy mieszkańców głu-
szycy, rodzinę i przyjaciół śp. 
Stanisława Michalika. Na re-
alizację projektu „Tu jest mój 
dom” – Ławeczka Stanisława 
Michalika – Propagatora Lokal-
nej Kultury, Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy otrzymała darowiznę 
w wysokości 5 tysięcy złotych 
w ramach III edycji programu 
Fundacji Orlen „Moje miejsce 
na Ziemi”. Projekt zostanie w 
całości s�nansowany ze środ-
ków Fundacji Orlen – dodaje 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury-Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Głuszycy.

(MC)

Ławeczka Stanisława Michalika

21 listopada, który usta-
nowiono Dniem Pracowni-
ka Socjalnego, jest świętem 
wszystkich pracowników 
służb społecznych, którzy 
realizują zadania na rzecz 
osób i rodzin potrzebujących 
wsparcia w rozwiązywaniu 
trudnych problemów co-
dziennego życia. W tym roku 
przypada także jubileusz 
30-lecia działalności ośrod-
ków pomocy społecznej.

W tym roku - z uwagi na 
trwająca pandemię – we 
wszystkich gminach Aglomera-
cji Wałbrzyskiej Dzień Pracow-
nika Socjalnego obchodzony 
był w mniejszym gronie, jed-
nak nie mniej uroczyście. 

W Jedlinie – Zdroju burmistrz 
miasta Leszek Orpel odwiedził 
pracowników socjalnych w ich 
nowo wyremontowanej sie-
dzibie i złożył życzenia przede 

30 lat OPS

wszystkim zdrowia, przekazując 
eko -pakiet z artykułami wzmac-
niającymi odporność.

- To polskie święto wyraża 
uznanie dla pracy wszystkich 
pracowników służb społecz-
nych, a w szczególności pra-
cowników socjalnych – pod-
kreślił włodarz uzdrowiskowej 
gminy, składając podziękowa-
nia wszystkim pracownikom za 
ich codzienną, niełatwą pracę, 

za zaangażowanie w realiza-
cji nowych zadań, a także za 
wsparcie w walce z pandemią. 
Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jedlinie – Zdroju 
uczcili jubileusz 30-lecia dzia-
łalności okolicznościowym tor-
tem z uwagi na fakt, że święto 
to jest obchodzone na mocy 
zapisu ustawy o pomocy spo-
łecznej z 29 listopada 1990 r.

(KS)

Koniec roku upływa w 
Mieroszowie pod znakiem 
inwestycji. Dobiegają końca 
prace na ul. Dolnej, a rozpo-
częły się na ul. Leśnej. Trwa 
także przebudowa byłego 
gimnazjum na klub dziecię-
cy.

Dobiegają końca prace dro-
gowe na ul. Dolnej i odcinku 
ul. Przejazd w Mieroszowie. 
Wykonana została kanalizację 
deszczowa, sanitarna i wymie-
nione zostały nieszczelne od-
cinki wodociągu. Nawierzch-
nie ulic zostały wykonane z 
kostki brukowej. 80 procent 
środków na wykonanie tego 

Mieroszowskie modernizacje
Kopernika do ul. Powstańców. 
Przewidywany termin zakoń-
czenia zadania czerwiec 2021 
r, a koszt prac wynosi 2 456 
310 zł.

Ale Gmina Mieroszów reali-
zuje nie tylko inwestycje dro-
gowe. Trwają prace związane z 
wymianą kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej przy adaptacji 
części budynku po byłym gim-
nazjum na Akademię Misiową. 
Klub dziecięcy powstaje w bu-
dynku przy ul. Żeromskiego 
30 i będzie oferował miejsca 
dla 25 dzieci. Wartość tego 
projektu wynosi 780 tys. zł, w 
tym 624 tys. zł to do�nanso-
wanie z budżetu państwa z 
Programu Maluch +, a 156 tys. 
zł wkład własny gminy. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana 
do 31.12.2020 r.

(RED)

zadania Gmina Mieroszów po-
zyskała z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

- Przepraszam za utrudnie-
nia, ale warto było znosić te 
uciążliwości dla końcowego 
efektu – mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa. – A 
w ostatnich dniach rozpoczę-
liśmy przebudowę ul. Leśnej 
w Mieroszowie. Inwestycja 
obejmuje budowę kolektora 
sanitarnego, wymianę wo-
dociągu, budowę kanaliza-
cji deszczowej i oświetlenia 
ulicznego oraz ułożenie nowej 
nawierzchni drogi. Prace obej-
mują odcinek od ul. Mikołaja 

R E K L A M A

Placówka oświatowa 
w Gminie Mieroszów 

poszukuje 
głównego księgowego

Nabór trwa do 26 listopada 2020 r.
 w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Mieroszowie - 1 etat.

Szczegóły naboru w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Mieroszów:
https://bip.mieroszow.pl/nabor/95-inne-nabor/2707-
n a b o r - ka n dyda to w- n a - wo l n e - k i e ro wn i c z e -
stanowisko-urzednicze-w-publ icznej-szkole-
podstawowej-w-mieroszowie
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Pracownicy Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu po 
raz pierwszy opróżnili gmin-
ne serce pełne nakrętek.

- Serduszko napełnialiśmy 
wspólnie przez miesiąc. Uzbie-
rane nakrętki tra�ą do Hani 
Stawinogi, potrzebującej re-
habilitacji. Mała Hania choruje 
na nieuleczalną, metaboliczną 
chorobę - cytrulinemię typu 
1. Stwierdzono u niej również 
szereg innych schorzeń. Jej 
choroba przebiega bardzo nie-

stabilnie, mimo to dziewczyn-
ka dzielnie znosi pobyty w szpi-
talach, gdzie lekarze walczą o 
jej życie. Puste już serce cze-
ka na ponowne napełnienie. 
Przypominamy, że znajdziecie 
je na placu przed Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu. 
Otwórzmy nasze serca, zbie-
rajmy nakrętki i pomagajmy – 
mówi Wioletta Sowa, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

(WS)

Serce czeka 
na napełnienie

21 listopada obchodzo-
ny jest jako Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień, 
dzień dobrych uczynków 
i pozytywnych emocji. 
Uczniowie i nauczyciele Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka  w Ju-
gowicach, po raz drugi wzię-

li udział w obchodach tego 
dnia.

- Idea Dnia Życzliwości i Po-
zdrowień pochodzi ze Stanów 
Zjednoczonych z 1973 r., kie-
dy dwaj bracia: Brian i Michael 
McCormack postanowili za-
reagować na kon�ikt zbrojny 
pomiędzy Egiptem a Izraelem. 

Chcieli pokazać światu, że wal-
ka i nienawiść szkodzą, a nie 
budują. Inicjatywa życzliwości 
miała za zadanie przekonać rzą-
dzących do rozwiązywania pro-
blemów w sposób pokojowy, a 
nie zbrojny. Oryginalna nazwa 
święta brzmi Hello World Day i 
symbolizuje cel tego dnia, czy-

li mówienie „hello” (cześć) do 
przynajmniej dziesięciu osób 
dziennie. Obecnie Dzień Życz-
liwości obchodzony jest w po-
nad 180 krajach. Jego celem jest 
uwrażliwienie ludzi na wzajem-
ną życzliwość, wzbudzenie w 
nich pozytywnych emocji. Jest 
to apel przeciwko problemom 

Dzień życzliwości

i często smutnej rzeczywistości. 
Dzień ten nabiera szczególnego 
znaczenia w czasie obecnym. 
Korzystając częściej z internetu 
spotykamy się z tzw. trollowa-
niem, hejtem. Pamiętajmy, że 
niczemu dobremu to nie służy, 
a wręcz prowadzi do większych 
kon�iktów. Uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Jugowicach , 
aby upamiętnić Hello Day, obej-
rzeli na godzinach wychowaw-
czych którkometrażowy �lm pt.: 
„Przepaść”, mówiący o tym, jak 
życzliwość pomaga pokonywać 
życiowe przeszkody. Na stronie 

internetowej Gminy Walim jest 
galeria zdjęć prac uczniów, re-
klamujących Dzień Życzliwości. 
Pamiętajmy: bądźmy dla siebie 
życzliwi nie tylko od święta! 
Wystarczy uśmiech, miłe sło-
wo i ciepłe spojrzenie. Słowa: 
„Dziękuję za to że jesteś…”, 
„Wszystkiego dobrego…” czy 
„Miłego dnia” to proste, znane 
wszystkim zwroty, dzięki któ-
rym możemy mieć pewność, 
że wywołają radość i uśmiech u 
innych – podkreślają organiza-
torzy tego święta w jugowickiej 
szkole.

(PSP)
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List do Mikołaja
- Zapraszam do udziału w 
konkursie literacko-plastycz-
nym „List do Mikołaja”. Akcja 
skierowana jest dla dzieci w 
wieku od 3 do 12 lat z Gminy 
Boguszów-Gorce – zachęca 
Michał Borzemski, kierownik 
Centrum Kulturalno – Kongre-
sowego Witold w Boguszowie 
- Gorcach. - Konkurs zostanie 
przeprowadzony w 2 katego-
riach wiekowych: dzieci od 3-5 
lat - prace plastyczne, dzieci 
od 6-12 lat – list. Aby wziąć 
udział w wydarzeniu należy 
do 29 listopada wrzucić swoje 
prace konkursowe wraz z kar-
tą zgłoszeniową do specjalnej 
„Skrzynki na listy do Mikołaja” 
mieszczącej się przy Centrum 
Kulturalno-Kongresowym „Wi-
told”. Każdy uczestnik, który 
weźmie udział w konkursie 
otrzyma paczkę Mikołajową 
a najlepsze prace w poszcze-
gólnych kategoriach zostaną 
dodatkowo nagrodzone w dro-
dze głosowania internetowego 
na facebookowym fanpage 
CK-K Witold. Więcej informa-
cji w regulaminie na stronie 
ckkwitold.com.pl oraz pro�lu 
Centrum Kulturalno-Kongre-
sowym Witold na Facebooku – 
dodaje Michał Borzemski.

(MB)

Około 120 zapaśniczek z 
kraju i zagranicy przyjedzie 
do Boguszowa – Gorc na 15 
Międzynarodowy Turniej 
Heros Lady Open, który zo-
stanie rozegrany w dniach 
27-29 listopada. Tegoroczne 
zawody będą połączone z 
Turniejem Nadziei Olimpij-
skich Krajów Wyszehradz-
kich, którego współorgani-
zatorem jest Polski Związek 
Zapaśniczy. Zawody zostały 
objęte Honorowym Patrona-
tem Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Zmagania zapaśniczek, po-
dobnie jak w ubiegłym roku, 
odbędą się w hali sportowej 
przy ul. Waryńskiego 10 w 
Boguszowie-Gorcach. Zawod-
niczki walczyć będą tradycyjnie 
w 3 grupach wiekowych: se-
niorki i juniorki, juniorki młod-
sze oraz młodziczki, a w każdej 
z nich będzie po 10 kategorii 
wagowych. W piątek (27 listo-
pada) odbędzie się ważenie 
zawodniczek, a 28 listopada 
o 9.00 zaplanowane jest uro-
czyste otwarcie, po którym na 
3 matach rozpoczną się walki 
eliminacyjne. Pojedynki o trze-
cie miejsca odbędą się praw-
dopodobnie jeszcze w sobotę 
w godzinach popołudniowych. 
Walki �nałowe o złote medale 

Heros Lady Open

rozegrane zostaną 29 listopada 
(od godziny 9.00).

- Impreza, zgodnie z aktual-
nymi obostrzeniami, odbędzie 
się bez udziału publiczności, 
jednak - podobnie jak w po-
przednich edycjach - cały tur-
niej będziemy transmitować 
na żywo w Internecie. Linki do 
transmisji video oraz wyników 
na żywo będą dostępne na 
stronach: sportzona.pl i he-
rosladyopen.pl. W ubiegłym 
roku, podczas rekordowej 
edycji Heros Lady Open w Bo-
guszowie-Gorcach, w ciągu 
dwóch dni na 4 matach rywa-
lizowało 366 zawodniczek z 
15 państw, które stoczyły łącz-
nie 609 pojedynków. Na 366 
uczestniczek około 200 było 
z zagranicy. W tym roku, z po-

wodu pandemii - jak można się 
spodziewać - impreza będzie 
dużo skromniejsza pod wzglę-
dem liczby ekip zagranicznych. 
Swój udział zapowiedziały 
Chorwacja, Czechy i Włochy, 
a kilka krajów podejmie decy-
zję w ostatniej chwili. Polskie 
kadry narodowe z powodu 
koronawirusa również musiały 
zmienić swoje plany szkolenio-
we, seniorki aktualnie przygo-
towują się do Pucharu Świata, 
zatem tym razem na pewno 
zabraknie najlepszych polskich 
seniorek. W obecnej sytuacji 
liczymy więc na udział około 
120 zapaśniczek z kilku państw 
i kilkunastu polskich klubów – 
mówią organizatorzy turnieju 
w Boguszowie – Gorcach.

(RED)

524 920 zł kosztowała 
modernizacja stadionu spor-
towego w Starych Bogaczo-
wicach.

- Trwające kilka tygodni 
prace przyniosły imponujący 
efekt. Sportowcy mogą już ko-
rzystać z tartanowej bieżni, a 
kibice cieszyć się nowymi try-
bunami. Modernizacja obiek-
tu w Starych Bogaczowicach 
kosztowała 524 920 zł i została 
do�nansowana ze środków 

rządowego funduszu inwesty-
cji lokalnych kwotą 500 tys. zł. 
Gmina Stare Bogaczowice ze 
swojego budżetu dołożyła 23 
tysiące zł. Na tym nie koniec 
inwestycji na tym stadionie, 
ponieważ Klub Sportowy Unia 
ma w planach postawienie 
nowych boksów dla piłkarzy 
rezerwowych – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

(RED)

Nowości na stadionie
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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

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)

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!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

Sprzedam
mieszkanie 

po remoncie: 35,5 m kw., 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, balkon, 4 piętro, 
winda. Wałbrzych - Podzamcze, 

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl/ 
przetargi, ogłoszenia) i na stronie Urzędu 

Gminy Walim – (www.walim.pl / BIP) został 
wywieszony na okres od 24.11.2020 r.

 do 16.12.2020 r.: wykaz nr 6/2020 z dnia 
24.11.2020 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz 
Nr 7/2020 z dnia 24.11.2020 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do dzierżawy 
lub najmu.

Kwali�kacje 
bez Balcerowskiego
Wychowanek Górnika Wał-
brzych Aleksander Balcerow-
ski nie zagra w najbliższych 
meczach kwali�kacyjnych do 
mistrzostw Europy koszyka-
rzy. Pierwszy turniej z udziałem 
reprezentacji Polski zostanie ro-
zegrany w dniach 23 listopada - 1 
grudnia w hiszpańskiej Walencji. 
Polska drużyna pod wodzą tre-
nera Mike’a Taylora rozegra tam 
dwa spotkania: 28 listopada z Ru-
munią i 30 listopada z Izraelem.

7 zwycięstwo 
Szczawna
W 8 kolejce III ligi koszykarze 
Chrobrego Kłodzko ulegli MKS 
Basket Szczawno Zdrój 71:91 
(24:21, 15:25, 15:15, 17:30). Punk-
ty dla ekipy z uzdrowiska zdoby-
wali: Mateusz Podejko 30, Marcin 
Jeziorowski 20, Kuba Niziński 15, 
Łukasz Kołaczyński 11, Mateusz 
Stankiewicz 9, Maciej Krzymiński 
3, Łukasz Makarczuk 2, Michał Ka-
czuga 1, Jakub Bedla, Aleksander 
Sulikowski, Mateusz Frankiewicz. 
Było to 7 zwycięstwo podopiecz-
nych trenera Bratłomieja Józe-
fowicza, którzy w tabeli grupy A 
zajmują 2 miejsce z takim samym 
dorobkiem punktowym (15) jak 
prowadzący KK Oleśnica.

Kluby piłkarskie 
dostaną pieniądze
- Zarząd Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej rozpoczął pra-
ce nad stworzeniem systemu 
wsparcia dla klubów klas okrę-
gowych oraz A i B. Kluby otrzy-
mają środki �nansowe na pokry-
cie bieżących opłat związanych 
z funkcjonowaniem. Szczegóły 
i kwoty zostaną podane po gru-
dniowym posiedzeniu Zarządu - 
zapowiedział Andrzej Padewski, 
Prezes Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej we Wrocławiu.

(RED)

Derbowe starcie w I lidze 
koszykarzy dla Górnika, któ-
ry w Wałbrzychu pokonał 
drugi zespół Śląska Wrocław 
77:70. Teraz podopiecznych 
trenera Łukasza Grudniew-
skiego czekają dwa mecze 
wyjazdowe.

W I kwarcie wyrównana 
walka trwała do 7 minuty. Po 
dwóch rzutach wolnych Seba-
stiana Bożenki goście przegry-
wali 16:17, ale potem nastąpił 
okres znakomitej gry wałbrzy-

Górnik pokonał Śląsk

Górnik Wałbrzych – Śląsk II Wrocław 
77:70 (30:19, 18:15, 16:21, 13:15)
Górnik: Krzysztof Jakóbczyk 21, Maciej 
Bojanowski 17, Kamil Zywert 11, Jan 
Malesa 9, Marcin Wróbel 9, Damian 
Cechniak 8, Damian Durski 2, Maciej 
Koperski 0, Bartłomiej Ratajczak 0.

szan, którzy sparaliżowali po-
czynania ofensywne rywali, a 
sami bezlitośnie punktowali 
niemal z każdej pozycji. Ostat-
nie 3,5 minuty tej ćwiartki Gór-
nik wygrał 13:3, by na przerwę 
schodzić przy stanie 30:19. W 
12 min., po trójce Marcina Wró-
bla, przewaga biało – niebie-
skich wzrosła do 15 pkt., ale na 
kolejne ich punkty trzeba było 
czekać prawie 4 minuty. W tym 
czasie WKS odrobił tylko 4 pkt., 
a w 18 min. – po serii punk-
tów Macieja Bojanowskiego 
– różnica wzrosła do 16 oczek 
(44:28).

Na długą przerwę zespoły 
zeszły przy stanie 48:34 dla 
wicelidera rozgrywek, a po 
zmianie stron konsekwentnie 
grający Górnik powiększył dy-
stans do 20 pkt. (64:44), ale w 

26 min. znów coś zacięło się 
w grze miejscowych. Do prze-
rwy Śląsk II zdołał odrobić 11 
oczek, a po trójce Igora Ko-
złowskiego w 32 min. było już 
tylko 66:60. W końcówce spo-
tkania górę wzięło doświad-
czenie gospodarzy, którzy nie 
pozwolili wrocławskiej mło-
dzieży na więcej, punktujące 
w kluczowych momentach. I 
choć na 29 sekund przed sy-
reną kończącą zawody Kacper 
Gordon doprowadził do sta-
nu 75:70, to dwa rzuty wolne 
najskuteczniejszego na par-
kiecie Krzysztofa Jakóbczyka 
rozwiały nadzieje gości na 
dogrywkę.

Kolejny mecz wałbrzyszanie 
rozegrają 28 listopada w Prud-
niku z Pogonią.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Pochodzący z Jedliny-
-Zdroju Bartosz Gołębiewski 
wywalczył w Wałczu tytuł 
mistrza Polski w boksie olim-
pijskim. 

W �nałowej walce w katego-
rii średniej (do 75 kg) jedlinia-
nin, reprezentujący klub RUSHH 
Kielce, zwyciężył 5:0 Mateusza 
Goińskiego z KB Zagłębie Ko-

nin. To trzeci tytuł mistrza Pol-
ski seniorów wywalczony przez 
Bartosza Gołębiewskiego, który 
pas zdobywał w 2017 i 2018. W 
swoim dorobku pięściarz z Je-
dliny – Zdroju ma także Puchar 
Polski wywalczony w 2019 r. 
oraz dwa tytuły młodzieżowego 
mistrza Polski.

(RED)

W miniony weekend drużyna koszykarzy na wózkach Górnik Toyota 
Wałbrzych, uczestniczyła w corocznym turnieju For Heroes Kraków 
2020. Mimo osłabienia, Wałbrzyski zespół zajął wysokie drugie miejsce. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany łączący obowiązki 
trenera i zawodnika Górnika Marcin Balcerowski.

(RED)

Gołębiewski odzyskał 
mistrzowski pas

Wózkersi na podium
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125 000 zł, (nr.2650), (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 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Głuszycy ul. Ogrodowa. Ogrze-
wanie miejskie, wysoki parter. 
Pow. 36 m2. Czynsz około 500 zł. 
Cena 115 tys. zł

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

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

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 59 tys. zł. 

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

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

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

USŁUGI

(2) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604

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

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

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

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

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

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

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

Oferujemy do wynajęcia mieszka-
nia w Wałbrzychu: 1, 2, 3-poko-
jowe. 

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. Fortecz-
na, 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 miej-
skie, 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, apar-
tament dwupoziomowy, 126m2, 
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481

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

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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna oko-
lica  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 elektrycz-
ne. Cena: 169 000zł. Wynajem-1600 

R E K L A M A

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. 22 m 2 , 1 pokoje z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe typu 
MORA. Cena 85 000 zł ( nr 2645), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie 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, 
przedpokój, łazienka z WC. Cena 86 
000 zł, (nr.2639), (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 

BON – NOWE MIASTO, mieszkanie  
pow. 74,5 m 2, 4 pokoje z kuchnią, 
przedpokój, łazienka z WC. Cena 
219 000 zł, (nr.2644), (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z WC. 
Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 62,5 m2, 8 
piętro, jasna kuchnia otwarta na sa-
lon, 3 pokoje, ogrzewanie miejskie,  
cena: 210 000 zł  (nr:2646) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na sprzedaż  
mieszkanie o pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, 2 alkowy, łazienka z WC. 
Ogrzewanie gazowe. Cena: 89 000 
zł (nr: 2649) , (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 69,7 m 2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka i WC. Cena 

zł (nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

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

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

BON –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 – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 123 
000 zł (nr: 2609)  (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 630 000  
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, ogrze-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
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R E K L A M A

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 oczekiwa-
niom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu opartego na autorskiej 
metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej 
aktywności dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, rucho-
wym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana 
z ruchem, działaniem twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponuje przedszkole 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

Pierwsze przedszkole w miescie z gimnastyką artystyczną i fay filnes 
już od października 2020

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne

BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533              Zapraszamy

przedszkola@onet.pl


