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14 września 2021 r. ruszył 
kolejny konkurs grantowy Fun-
dusz Toyoty – Dobre pomysły 
zmieniają nasz świat, w którym 
organizacje mogą otrzymać 
granty do 20 tys. zł na realiza-
cję projektów małej rewitali-
zacji. Fundusz Toyoty, stwo-
rzony przez fabrykę Toyoty w 
Wałbrzychu, co roku wspiera 
oryginalne i ciekawe projekty, 
które zakładają trwałą zmianę 
w otoczeniu i związane ob-
szarami priorytetowymi �rmy, 
którymi są: ekologia, edukacja 
techniczna, sport, bezpieczeń-
stwo na drogach oraz poprawa 
mobilności/swoboda porusza-
nia się.

– W ubiegłym roku podjęli-
śmy decyzję o rozszerzeniu za-
sięgu Funduszu Toyoty z obec-
nego powiatu wałbrzyskiego 
do aglomeracji wałbrzyskiej 
oraz o wprowadzeniu fundu-
szu na terenie powiatu oław-
skiego, na którego obszarze, 
w Jelczu-Laskowicach, funk-
cjonuje nasza druga fabryka. 
Oznacza to, że oprócz powiatu 
wałbrzyskiego także organi-
zacje non-pro�t z takich miej-
scowości jak: Kamienna Góra, 
Lubawka, Nowa Ruda, Świe-
bodzice, Świdnica, Jaworzyna 

Śląska, Strzegom, Żarów oraz 
Oława, Jelcz-laskowice i Doma-
niów będą mogły wziąć udział  
Funduszu Toyoty – podkreśla 
prezes fabryki Toyoty Dariusz 
Mikołajczak. – W Funduszu 
Toyoty nie chodzi tylko i wy-
łącznie o pieniądze. Dla nas to 
przede wszystkim budowanie 
silnych partnerstw złożonych z 
�rm, instytucji, organizacji oraz 
poszczególnych mieszkańców 
działających wspólnie na rzecz 
lokalnej społeczności – dodaje 
prezes fabryki Toyoty.

Fundusz Toyoty to part-
nerstwo czterech podmiotów. 
W przygotowaniu i realizacji 
projektów organizacjom po-
magają uczniowie technikum 
architektury krajobrazu Ze-
społu Szkół nr 5 w Wałbrzy-
chu oraz uczniowie kierunku 
informatyka Zespołu Szkół im. 
Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę koordy-
natora funduszu, a fabryka To-
yoty w Wałbrzychu i Jelczu-La-
skowicach �nansuje najlepsze 
pomysły.

W konkursie mogły uczest-
niczyć organizacje non-pro�t, 
czyli jednostki, które nie są na-
stawione na osiąganie zysku, 

Fundusz Toyoty 2022
Ukazała się lista projektów złożonych w ramach konkursu Fundusz Toyoty 2022, 

które zdobyły największą liczbę punktów i przeszły do II etapu. 
Łącznie złożonych zostało 18 wniosków o do�nansowanie.

takie jak: fundacje, stowarzy-
szenia, szkoły, wyższe uczelnie, 
kluby sportowe, wspólnoty sa-
morządowe. Maksymalna kwo-
ta wsparcia projektu wynosi 
20 000 zł, natomiast całkowita 
pula środków do rozdyspono-
wania to aż 100 000 zł dla pro-
jektów realizowanych w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej oraz 60 
000 zł dla projektów z powiatu 
oławskiego. Wszystkie zapla-
nowane działania w ramach 
projektów powinny być zreali-
zowane pomiędzy marcem a 
październikiem 2022 r.

Wnioski można było skła-
dać on-line od 20 września do 

3 grudnia 2021 r. Spośród nich 
komisja konkursowa wybrała 
projekty z obu obszarów, które 
utworzyły listę rankingową. W 
II etapie konkursu, w okresie 
od 28.03 do 10.04.2022 r. (do 
godziny 23.59.59) na stronie 
www.fundusztoyoty.pl odbę-
dzie się głosowanie lokalnej 
społeczności na projekty za-
kwali�kowanego do II etapu. 
Do�nansowanie otrzymają 
projekty, które uzyskają naj-
większą liczbę punktów w I i II 
etapie konkursu.

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie fundu-
szu www.FunduszToyoty.pl, 
na której umieszone są między 
innymi �lmy prezentujące fun-
dusz, interaktywna mapa reali-
zacji projektów z poprzednich 
edycji.

(RED)

Lista rankingowa wniosków z powiatu oławskiego:
1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic - projekt: „Chwałowicki Skwerek kieszonkowy- gramy w Teqball!”, 296 punktów;
2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie - projekt: „Ścieżka moto-sensoryczna - spacer w dobrą przyszłość”, 200 punktów;

Lista rankingowa wniosków z Aglomeracji Wałbrzyskiej:
1. PSP nr 5 w Boguszowie - Gorce - projekt: „Kolczasty zakątek- o jeżu nie tylko na papierze”, 415 punktów;
2. PSP nr 2 w Wałbrzychu - projekt: „Miasteczko Ruchu Drogowego”, 385 punktów;
3. MKS Karolina Jaworzyna Śląska - projekt: „Edukacja na rowerze”, 380 punktów;
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku - projekt: „Budowa boiska sportowego w Golińsku”, 380 punktów; 
5. Przedszkole Samorządowe „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej - projekt: „Przedszkolaki znają przepisy ruchu drogowego”, 375 punktów;
6. PSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach - projekt: „Naukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1”, 370 punktów; 7. SP nr 1 w Świdnicy - projekt: „EKOlogicznie, EKOnomicznie, 
kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach”, 365 punktów;
8. OPS w Jedlinie - Zdroju - projekt: „Horti Ogród”, 335 punktów;
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu - projekt: „Rusz ciało i mózg! - gry stolikowe pod chmurką”, 325 punktów.
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13 grudnia 2021 roku mi-
nęło 40 lat o dnia, w którym 
w Polsce wprowadzony został, 
obowiązujący na terenie całe-
go kraju, stan wojenny, który 
najpierw 31 grudnia 1982 r. 
został zawieszony, a zniesiony 
22 lipca 1983 r. Na jego temat 
napisano w Polsce i świecie ty-
siące różnych tekstów, ale tylko 
niektóre z nich (myślę, że się nie 
pomylę mówiąc o wielkości li-
czonej w promilach) przyczyny 
jego wprowadzenia, przebieg i 
skutki, przedstawiają w sposób 
obiektywny, oparty na istnieją-
cych materiałach źródłowych, 
w których zawarty jest praw-

Tajemnice stanu wojennego
Janusz
Bartkiewicz

dziwy obraz tamtych dni. W 
narracji, która w Polsce została 
przyjęta dominuje przekaz, że 
stan wojenny był wypowiedze-
niem przez tzw. komunę wojny 
narodowi polskiemu, że była 
to wojna jaruzelsko-polska i że 
była to wojna zbrodnicza.

W rzeczywistości było zu-
pełnie inaczej, a prawda o tam-
tych czasach została skutecznie 
wymazana i wyparta z świado-
mości znacznej liczby Polaków, 
co najbardziej widoczne jest w 
grupie urodzonych w latach po 
stanie wojennym, a już szcze-
gólnie tych, którzy swoją świa-
domą przygodę z rozumem 
zaczęli w latach, kiedy już ani 
PRL, ani PZPR od dawna nie 
było. Wiele już razy na łamach 
Tygodnika DB 2010 o stanie 
wojennym pisałem i za każdym 
razem spotykałem się ze wście-
kłą nagonką tych, których na 

własny użytek nazywam „kom-
batantami nienawiści”, a któ-
rym zdaje się, że z racji tej, iż w 
wyniku prowadzonej (na różną 
skalę) działalności związkowej 
(w Solidarności), posiedli całą 
dostępną wiedzę, dotyczącą 
genezy oraz przebiegu stanu 
wojennego i tylko ich prawda 
jest najprawdziwsza, bo jest 
prawdą świętą.

Zajmując się analizą wszel-
kich okoliczności związanych 
ze stanem wojennym, któ-
ry przeżyłem osobiście jako 
funkcjonariusz Wydziału Kry-
minalnego Komendy Woje-
wódzkiej MO w Wałbrzychu 
zauważyłem, że dziś najbar-
dziej aktywni są ci „kombatanci 
nienawiści”, którzy w tamtych 
czasach znaczyli niewiele, bę-
dąc małoznacznymi członkami 
lub działaczami ówczesnego 
NSZZ Solidarność. Mówię o 

tych, o których w książce „Ży-
łem szczęśliwie” Aleksander 
Małachowski (współzałoży-
ciel Solidarności i jej bardzo 
aktywny działacz) pisał: ”Zbyt 
często nadawali Solidarności 
ton ludzie wyrośli na krzyku, 
demagogii, którzy egzamin 
zdawali wyłącznie z gadania. Z 
uczciwością, z moralnością też 
bywało różnie”. Zresztą dosko-
nale widać to dziś i sam osobi-
ście z takimi mam często bez-
pośredni lub pośredni kontakt.

Jak wyżej wspomniałem, o 
stanie wojennym pisałem w 
ciągu minionych lat wielokrot-
nie i dlatego nie chcę powta-
rzać tego, co już pisałem, ale 
na kilka najbardziej podstawo-
wych problemów chciałbym 
jeszcze raz zwrócić uwagę, 
wierząc, że wśród czytelników 
Tygodnika DB 2010 znajduje 
się naprawdę szerokie grono 
takich, dla których to, co tu pi-
szę nie będzie jawiło się jako 
jakaś terra incognita, trudna do 
rozumowego ogarnięcia.

Przechodząc więc do tema-
tu (ad rem) podkreślam z całą 
stanowczością, że stan wojen-
ny nie został wprowadzony po 
to, aby zniszczyć Solidarność 
(Okrągły Stół jest tego nieza-
przeczalnym dowodem), lecz 
po to, aby uchronić Polskę, a 
tym samym wszystkich oby-
wateli, przed niechybną „bra-
terską” interwencją zbrojną 
ZSRR, NRD i CSSR, która wisiała 
nad nami już od połowy 1980 
roku. Ale wówczas, z jakiś nie-
znanych do końca powodów, 
zgromadzone rosyjskie czoł-
gi zostały w ostatniej chwili 
cofnięte. Drugi raz miało to 
miejsce marcu i kwietniu 1981 
roku, w czasie kryzysu bydgo-
skiego i ćwiczeń wojskowych 
„Sojusz 81”, kiedy to aby brat-
nią interwencję odciągnąć w 
czasie, w nocy z 3 na 4 kwiet-
nia, w wagonie na bocznicy 
kolejowej w Brześciu, Kania z 
Jaruzelskim podpisali doku-
menty przewidujące wpro-
wadzenie stanu wojennego. 
Trzecim, jeszcze bardziej groź-
nym momentem, był grudzień 
1981 r., o czym wiadomo z 
fragmentów udostępnionych 
w Polsce stenogramów z po-
siedzenia biura polityczne-
go KPZR z 10 grudnia 1981 
roku, kiedy to przywódcy 
radzieccy zdecydowali, że 
wstrzymują się z interwencją, 
jednakże pod warunkiem, że 
Wojciech Jaruzelski załatwi to 
we własnym zakresie. Leonid 

Breżniew, podczas osobistej 
rozmowy z gen. Jaruzelskim 
powiedział mu, że ma wziąć 
Solidarność za mordę, a jak 
trzeba będzie, to oni pomogą. 
Myślę, że groźby zawartej w 
tych słowach i ich znaczenia, 
tłumaczyć nikomu nie muszę.

Generał Jaruzelski znał do-
skonale plany i przebieg ope-
racji „Dunaj”, która dotyczyła 
interwencji w 1968 roku w 
Czechosłowacji. Przeprowa-
dzona została błyskawicznie, 
ponieważ wojsko czechosło-
wackie przebywało w kosza-
rach, a więc praktycznie stało 
się bezbronne. Dlatego też, 
chcąc dać Moskwie do zro-
zumienia, że nie godzi się na 
zaproponowaną „bratnią po-
moc”, rozkazał wyprowadzić 
z koszar pierwszoliniowe od-
działy, które w pełnej goto-
wości bojowej skierowano na 
tzw. zapasowe punkty dyslo-
kacji (w leśnych poligonach), 
a komandosi zablokowali pasy 
lotniska Okęcie oraz zamknię-
to polską przestrzeń powietrz-
ną. Ponadto dla wszystkich 
jednostek marynarki wojennej 
ogłoszono pełną gotowość 
bojową, aby były przygoto-
wane do natychmiastowego 
wyjścia w morze w pełnym 
uzbrojeniu. Także rakietowym. 
Pytanie, po co, jest pytaniem 
retorycznym, ponieważ chyba 
każdy wie, że Solidarności w 
lasach, w powietrzu i na morzu 
nie było. Nie miała przecież 
swoich leśnych oddziałów, sa-
molotów bojowych i uzbrojo-
nych jednostek pływających. 
Komu więc Wojsko Polskie 
miało się przeciwstawić w ra-
zie potrzeby?

Warto to sobie przemyśleć, 
ponieważ już na jesieni 1981 
r. wokół Polski zgromadzono 
wiele dywizji radzieckich, cze-
chosłowackich i enerdowskich, 
czekających tylko na rozkaz ru-
szenia przez granicę. Warto się 
zastanowić, dlaczego w woj-
skowych planach czechosło-
wackich i enerdowskich prze-
widziano utworzenie szpitali 
wojskowych i lądowisk dla lot-
niczego transportu medyczne-
go. Nie sądzę, aby planiści obu 
armii założyli, że będą mieli 
dużą liczbę rannych w wyniku 
starć z bezbronnymi cywilami. 
Pozostałe polskie jednostki 
wojskowe ześrodkowano w 
rejonach dużych miast, aby 
utrudniały ewentualne wej-
ście jednostek armii sojuszni-
czych oraz w celu demonstracji 

siły, patrolowania i - w razie 
potrzeby - blokowania zakła-
dów przemysłowych. Warto 
bowiem wiedzieć i pamiętać, 
że jeszcze przed 13 grudnia 
na teren Polski przybyły o�-
cjalnie (planowane manewry 
Sojusz 81) „grupy rekonesan-
sowe”, ale też tajnie zrzucono 
z samolotów grupy radzieckich 
komandosów, przygotowa-
nych do ewentualnej walki, 
przejmowania budynków rzą-
dowych i dużych zakładów 
pracy w miastach, węzłów 
komunikacyjnych i transporto-
wych. Jakoś dzisiejsi „koman-
dosi nienawiści” nie są w stanie 
przyjąć do wiadomości (bo na 
pewno nie mają o tym poję-
cia), że ZSRR był gotowy do z 
siłowego zniszczenia Solidar-
ności, ponieważ jej awantur-
nicza działalności (np. słynne 
Posłanie do narodów ZSRR) 
zagrażała stabilności ZSRR, a 
także bezpieczeństwu wojsk 
ulokowanych na terenie NRD. 
Bo to przez Polskę przebiegała 
główna linia komunikacyjna z 
NRD, gdzie stacjonowało 337 
000 rosyjskich żołnierzy i po-
nad 200 tysięcy pracowników 
cywilnych, którym trzeba było 
dostarczyć nie tylko żywności 
i paliwa.

I właśnie z tego powodu 
Breżniew był gotowy nawet do 
utopienia Polaków w ich wła-
snej krwi i właśnie temu zapo-
biegł Wojciech Jaruzelski, który 
- jako wojskowy - najbardziej z 
tego zdawał sobie sprawę, al-
bowiem towarzysze radzieccy 
jemu i Kani pokazali swoje taj-
ne plany. I proszę uwierzyć na 
słowo, że Wojciech Jaruzelski i 
inni rządzący wówczas w PRL, 
nie Solidarności się bali, bo naj-
bardziej bali się zbrojnej brat-
niej pomocy, szykowanej nam 
od wielu miesięcy w Moskwie.

http://janusz-bartkiewicz.eu

PS.
Tym, którzy chcą znać całą 

prawdę, proponuję lekturę naj-
nowszej książki Roberta Walen-
ciaka „Gambit Jaruzelskiego. 
Ostatnia tajemnica stanu wo-
jennego”.

***

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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- Kadra Próbna Gromada Zucho-
wa „Mali Wędrowcy” przekazała na 
ręce dyrektora Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu 
Leonarda Górskiego betlejemski 
ogień, życząc całej społeczności 
szkolnej spokojnych, radosnych, 
zdrowych i rodzinnych świąt Boże-
go Narodzenia – relacjonuje Artur 
Marlinga, komendant Hufca ZHP 
Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojze-
go Ciasnochy.

Betlejemskie Światło Pokoju do-
tarło do Wałbrzycha w niedzielę. - 
We Wrocławiu odbyło się spotkanie 
Komendantów Hufców Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP, gra miejska dla 
drużyn, msza święta oraz uroczyste 

przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju, które Naczelnik ZHP odebrał 
z rąk skautów słowackich na granicy 
polsko-słowackiej. W grze miejskiej 
wzięła udział 16 Wałbrzyska Drużyna 
Wędrownicza „ZaSzczyt”, a od po-
niedziałku wałbrzyscy harcerze oraz 
zuchy roznoszą betlejemski ogień do 
szkół, przedszkoli, instytucji miejskich, 
szpitali, służb mundurowych, domów 
pomocy społecznej, organizacji po-
zarządowych oraz do przedsiębior-
ców, a także do wszystkich z całego 
powiatu wałbrzyskiego. Betlejemska, 
Wałbrzyska Sztafeta Światła Pokoju 
ruszyła w tym roku pod hasłem „świa-
tło nadziei” – mówi Artur Marlinga.

(RED)

Pomóż przygotować 
wigilię
Trwa, ogłoszona została przez 
radną Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha Renatę Wierzbicką, akcja 
„słoik”. W ten sposób ruszyły 
przygotowania do Wałbrzy-
skiej Wigilii Miejskiej. - Do świą-
tecznego barszczu, który razem 
z innymi pysznościami będzie 
rozwożony do potrzebujących, 
pilnie poszukujemy słoików 0,5 
oraz 1-litrowych z nakrętkami. W 
sumie potrzebujemy 1000 sło-
ików. Do 21 grudnia można je 
dostarczać do Sali Westernowej 
Hotelu Maria przy ul. Wrocław-
skiej 134b w Wałbrzychu – mówi 
Renata Wierzbicka. Na ten cel 
została także udostępniona sie-
dziba Hu�ec ZHP Ziemi Wałbrzy-
skiej im. hm. Alojzego Ciasnochy. 
Godziny otwarcia hufca: środa 
14:00-19:00, czwartek i piątek 
- 12:00-16:00.- Na 23 grudnia 
szukamy ludzi, którzy nas wspo-
mogą w nalewaniu, nakładaniu, 
pakowaniu paczek dla rodzin 
potrzebujących. A na 24 grudnia 
szukamy kierowców, którzy od 
samego rana do godziny 12:00 
rozwiozą paczki do potrzebują-
cych – dodaje komendant hufca 
Artur Marlinga.

(RED)

- Nieodzowną częścią �nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, oprócz ulicznej kwesty i 
atrakcji ze sceny, są licytacje. By te 
były udane, potrzebujemy jak naj-
większej liczby fantów, przedmio-
tów i usług – przyznaje Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskie-
go Ośrodka Kultury. Co ważne, im 
bardziej oryginalna i wyjątkowa 
usługa czy przedmiot, tym większe 
kwoty udaje się za nie uzyskać.

Pieniądze zebrane z licytacji wiel-
koorkiestrowych fantów zasilają kon-
to zbiórki.

- Im bardziej zakręcony przedmiot 
czy usługa, tym większą kwotę w cza-
sie licytacji uzyskujemy. Mamy już zło-
te serduszko, które, jak co roku, przy-
gotowuje Grzegorz Śmigiel, mistrz 
złotnictwa. Za moment je pokażemy. 
Mamy obrazy, pamiątki osobiste spor-
towców, płyty, wkrótce dotrą do nas 
także gadżety WOŚP – wyjaśnia Jaro-
sław Buzarewicz. - Każdy pomysł na 
przekazanie fantu na licytację WOŚP 
jest dobry. Jeżeli jednak ktoś ma wąt-
pliwości co do przedmiotu czy usługi, 
to wcześniej można skontaktować się 
z ośrodkiem telefonicznie i przedysku-
tować swoją propozycję. Fant zosta-

nie wyceniony, a organizatorzy zbli-
żającego się �nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu 
zrobią wszystko, by został wylicyto-
wany za jak największą kwotę.

Z przedmiotami czy usługami 
można zgłaszać się do Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury na Piaskowej Górze, 
jak i w Starej Kopalni.

- Zachęcamy, zapraszamy, przy-
noście do nas przedmioty, które już 
niedługo pokażemy w internecie, a 30 
stycznia - podczas Finału WOŚP - bę-
dziemy licytować mam nadzieję z du-
żej sceny. Mam nadzieję, że przyszło-
roczny �nał nie będzie tylko w sieci i 
będziemy mogli zaprosić Państwa do 
WOKu – dodaje dyrektor ośrodka.

Co ważne, przedmioty i usługi 
przekazywane na licytacje to rokrocz-
nie ważna część zebranych pieniędzy 
na rzecz WOŚP w Wałbrzychu. Bywa, 
że jest to nawet kilkanaście tysięcy 
złotych. Przypomnijmy, że w czasie 
ostatniego Finału WOŚP Wałbrzych 
zebrał ponad 200 tysięcy złotych.

- Zrobimy co w naszej mocy, by 
podczas 30. �nału było podobnie – 
zapowiada Jarosław Buzarewicz.

(JR)

Wesprzyj WOŚP przekazując 
fanty na licytację

Sztafeta betlejemska
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Ludzki mózg przypomina raczej maszynę 
do wygrywania sporów, a nie do skutecz-
nego poszukiwania prawdy 

- R. Wright „Moralne zwierzę”

Wszystko jest dialogiem 
- Leopold Buczkowski

Mój stosunek do sporów za-
wiera się w re�eksji, jaką zwykł 
dzielić się wybitny �lozof anali-
tyczny W. Quine, a która okre-
śla rodzaj i sens prowadzonych 
dysput. Otóż Quine stwierdza, 
że spory mogą dotyczyć kwe-
stii logicznych i wówczas wy-
starczy przedstawić dowód, by 
od razu jasne stało się kto ma 
rację oraz kwestii pozalogicz-
nych, których rozstrzygnięcie 
jest niemożliwe, gdyż nie ist-
nieją w tym wypadku ostatecz-
ne racje, do których mogliby-
śmy się w sporze odwołać - a 
zatem takie spory z natury są 
nierozstrzygalne. Zdecydowa-
na większość sporów, które 
toczymy na co dzień, dotyczy 
kwestii pozalogicznych. Należą 
do nich między innymi próby 
rozstrzygania, która z opinii 
na tematy polityczne, społecz-
ne, czy kulturowe jest słuszna. 
Spieramy się o to, kto ma rację 
w prognozowaniu przyszłości, 
prowadzimy prawdziwe boje 

Czy możemy spierać się mądrze?
Marek 
Gawroń

o sprawy światopoglądowe, 
czy religijne. W takich sporach 
może się wydawać, że prezen-
towane argumenty, czy tezy 
przez jedną ze stron są bardziej 
lub mniej przekonywujące. 
Ale przekonywające, to nie to 
samo co słuszne, gdyż nie sto-
ją za nimi żadne wiarygodne 
dowody, na podstawie których 
moglibyśmy uznać je za praw-
dziwe.

Poziom toczonych publicz-
nie sporów w mediach, na róż-
norodnych forach i portalach 
społecznościowych wydaje się, 
mówiąc delikatnie, daleki od 
doskonałości. Rosnąca fala hej 
tu, czy jednoznaczne, pozba-
wione jakiejkolwiek re�eksji, 
negatywne ocenianie czyichś 
wypowiedzi, tylko dlatego, że 
mamy na ten temat inne zda-
nie, to niektóre przejawy upad-
ku jakości debat publicznych 
i brutalizacji w komunikacji 
międzyludzkiej. Nie tak daw-
no temu jeden z moich znajo-
mych, osoba publiczna, posta-
nowił dać odpór zjawisku hejtu 
uprzedzając znajomych na Fa-
cebooku, że wszelkie komen-
tarze agresywne i naruszające 
normy poprawnej komunikacji 
będą usuwane, a osoby za nimi 
stojące blokowane, sygnali-
zując tym samym, że problem 
jest poważny. Pojawia się jed-
nak pytanie: czy pozostaje nam 
już jedynie wykluczania i bano-
wanie, które stanowią przykład 
tzw. cancel culture, skądinąd 
zjawiska kontrowersyjnego i 
budzącego szereg wątpliwo-
ści. Wszakże to, czy dany ko-

mentarz zostanie uznany za 
niedopuszczalny jest kwestią 
ustanowionych arbitralnie kry-
teriów jego oceny. Podstawą 
wykluczenia może więc być za-
równo wypowiedz nawołująca 
do przemocy, poniżająca inne 
osoby, jak i po prostu niezgod-
na z czyimiś poglądami. Cancel 
cultur, jak wiele innych, jest 
więc zjawiskiem mającym dwa 
oblicza i pociągającym za sobą 
odmienne społeczne konse-
kwencje - ochronę słabszych, 
mniejszości, walkę z przemocą 
i agresją, ale też polaryzację 
poglądów, zamykanie się we 
własnych bańkach informacyj-
nych, ucieczkę od dialogu, w 
stronę uproszczonych i często 
krzywdzących rozstrzygnięć. 
Jest więc to kolejny dowód na 
to, że coraz gorzej radzimy so-
bie z prowadzeniem otwartych 
dyskusji, których celem jest nie 
postawienie na swoim lecz po-
rozumienie i wzbogacenie na-
szej wiedzy o świecie.

Sensowny namysł nad kon-
kretnym zjawiskiem wymaga 
na wstępie jego zde�niowa-
nia. Czym są spory, jak mamy 
je rozumieć ? Odwołując się 
do słownika języka polskiego 
czytamy, że synonimami po-
jęcia spór są słowa: sprzeczka, 
kłótnia, ale też polemika, czy 
dyskusja. Spór zatem jest rozu-
miany zarówno jako pozytyw-
ne zjawisko społeczne, będące 
formą konstruktywnej komuni-
kacji, gdy myślimy o nim w ka-
tegoriach dysputy czy dialogu, 
ale też jako źródło międzyludz-
kich kon�iktów, zatargów oraz 

przemocy, kiedy spór kojarzy 
nam się z kłótnią czy sprzeczką. 
Jesteśmy ludźmi i komuniko-
wanie się z innymi jest częścią 
naszej natury oraz warunkiem 
sine qua non szeroko pojętej 
kultury i cywilizacji. To jaką for-
mę przybierze spór, czy stanie 
się impulsem do własnego roz-
woju, wzbogacenia swojej wie-
dzy o świecie, czy zarzewiem 
kon�iktu doprowadzając do 
podziałów i wzajemnej wrogo-
ści, zależy od wielu czynników. 
Pewnie nie sposób byłoby 
wskazać je wszystkie. Są jed-
nak wśród nich takie, na które 
nauka zwróciła naszą uwagę i 
my sami możemy w związku z 
tym poddać je własnej re�eksji.

Pierwszy z nich kryje się 
w narracyjnej naturze na-
szych umysłów. Uważa się, 
że mamy dziś duży problem 
z odpowiedzią na pytanie 
czym jest racjonalność, zwa-
żywszy choćby na fakt, iż na-
tura (ewolucja ) nie troszczy 
się o prawdę, lecz o sukces 
reprodukcyjny (przetrwanie ), 
stąd niekoniecznie wzmacnia 
racjonalność. Wnioski płyną-
ce z badań nad myśleniem, 
czy podejmowaniem decyzji 
wskazują, że nasze umysły 
przypominają raczej genera-
tory opowieści o sobie, innych 
ludziach i o świecie, a nie - jak 
jeszcze do niedawna sądzono 
- racjonalne maszyny służące 
do wnikliwego przetwarzania 
napływających danych oraz 
wyciągania z nich logicznych 
wniosków. Jak twierdzi wielu 
psychologów, trzeba pozbyć 

się raz na zawsze powszech-
nego złudzenia, że jesteśmy w 
pełni racjonalni, a nasze życie 
jest wynikiem dokładnie prze-
myślanych decyzji. Dziś wiemy 
ponad wszelką wątpliwość, że 
u podstaw aktywności rozu-
mu leżą procesy afektywne, 
a nasze myślenie przebiega 
często błyskawicznie i na skró-
ty, w oparciu o ograniczone i 
skromne dane, choć jego wy-
niki mogą nam się wydawać 
kompletne i w pełni wiary-
godne. Świadome decyzje czy 
przekonania, które przycho-
dzą nam do głowy, są konstru-
owane na poziomie nieświa-
domym za pośrednictwem 
afektu, który wzmacnia pewne 
opcje, ograniczając równocze-
śnie dostępność wielu innych. 
To, co dzieje się później w na-
szych umysłach, przypomina 
rozprawę sądową, na której 
nasz umysł staje się adwoka-
tem wybranej, nieświadomej 
opcji i jego zadaniem jest już 
tylko znalezienie odpowied-
nich argumentów po to, by ją 
uzasadnić. Ale owe argumenty 
nie muszą odwoływać się do 
wiedzy czy faktów, ważne je-
dynie, by potwierdzały (efekt 
kon�rmacji) wybraną opcję. 
Badaczka emocji, psycholoż-
ka L. Feldman Barrett uważa, 
że zawsze wtedy, kiedy mamy 
poczucie, że coś jest prawdzi-
we, jest to realizm afektywny 
- nieunikniony, uniwersalny 
aspekt umysłu. Sprawia on, że 
sprawy, usłyszane wypowie-
dzi, poglądy i opinie od razu 
wydają nam się oczywiste i 

słuszne lub błędne. Realizm 
powoduje, że wierzymy w coś, 
nawet gdy dowody temu prze-
czą. Jak przekonuje J.P. Sartre 
„emocja jest fenomenem wia-
ry” lub bardziej metaforycznie 
„wszystkie emocje sprowadza-
ją się do tego, że konstytuują 
świat magiczny, posługując się 
naszym ciałem jako środkiem 
zaklęcia”.

Jesteśmy nadmiernie pew-
ni własnej wiedzy oraz bezkry-
tycznie ufamy naszym przeko-
naniom podczas gdy często, 
zwłaszcza w sprawach złożo-
nych i wymagających pogłę-
bionej re�eksji i rozumienia, 
wyciągamy pochopne wnioski 
na podstawie skromnych da-
nych, którymi dysponujemy. 
Jeden z najwybitniejszych 
współczesnych psychologów, 
badacz natury naszych umy-
słów Daniel Kahneman twier-
dzi, że maszyneria skojarze-
niowa ma wpisaną w naturę 
pewną właściwość, polegają-
cą na podsuwaniu umysłowi 
tylko takich idei, które wcze-
śniej zostały aktywowane. Ta 
część naszej wiedzy, nawet tej 
opartej na faktach, która nie 
została choćby nieświadomie 
przywołana z pamięci przesta-
je w danej chwili istnieć i sta-
nowić jakikolwiek kryterium 
oceny aktualnych zdarzeń. 
Nasz umysł, a dokładniej ten 
jego system, który de�niuje 
się dziś jako „system szybki”, 
konstruuje jak najlepszą opo-
wieść z aktualnie aktywowa-
nych danych oraz pojęć i nie 
potra� przy tym uwzględnić, 
choćby chciał, tych informacji, 
których w danej chwili nie ma. 
Nic więc dziwnego, że nasze 
wnioski i wiedza płynąca z tak 
ograniczonych procesów my-
ślenia, mówiąc delikatnie, trąci 
ignorancją. Nie przeszkadza to 
nam jednak toczyć spory do-
tyczące złożonych i różnorod-
nych kwestii tak, jakbyśmy byli 
ekspertami w danych dzie-
dzinach i byli w posiadaniu 
pełnej i wiarygodnej wiedzy 
na określony temat. D. Kah-
neman zwraca uwagę na fakt, 
że „przekonanie o słuszności 
własnego zdania bierze się 
ze spójności opowieści, którą 
konstruujemy z dostępnych 
danych. Opowieść jest dobra 
wtedy, pisze autor, kiedy infor-
macje są spójne, a nie wtedy, 
kiedy są kompletne. Często 
bywa wręcz tak, że im mniej 
wiemy, tym łatwiej jest nam 
ułożyć sobie wszystko w spój-
ną całość”.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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Bezcenna pomoc dla uzależnionych i ich rodzin

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 
„Na Palestynie” - 2021
Dofi nansowany przez Gminę Wałbrzych 
w ramach konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Problem uzależnień jest po-
wszechnie znany w naszych 
czasach. Są one jednym z naj-
większych zagrożeń współcze-
sności. Alkoholizm, narkoma-
nia, lekomania, uzależnienie od 
dopalaczy, palenia papierosów 
– to te najbardziej znane, nie-
malże klasyka. Jednak – szcze-
gólnie młodych ludzi – coraz 
częściej dotykają uzależnienia 
behawioralne, czyli te dotyczą-
ce zachowań. Są równie groźne, 
tym bardziej, że często bagate-
lizowane i rozpoznawane bar-
dzo późno – to uzależnienie od 
Internetu i telefonu komórkowe-
go (fonoholizm).

Problem ten dotyczy coraz 
częściej nawet małych dzieci. Fo-
noholik nie rozstaje się ze swoim 
telefonem, używa go w szkole, 
kinie, a nawet podczas posiłku 
rodzinnego. Każda próba ogra-
niczenia użytkowania telefonu 
powoduje złość i agresję. Gdy 
nie ma ze sobą aparatu, czuje się 
podenerwowany i niespokojny. 
Dla młodych ludzi nowoczesne 
aparaty stają się „centrum do-
wodzenia”: dzięki nim robią nimi 
zdjęcia, kręcą fi lmy, czatują, słu-
chają muzyki, grają w gry, sur-
fują w Internecie. Większość nie 
zdaje sobie sprawy, jakie skutki 
niesie za sobą nadużywanie tych 
elektronicznych sprzętów. Obser-
wujemy gwałtowny wzrost liczby 
osób uzależnionych. Młodzi ludzie 
są podatni na różne „nowinki” – 
często szkodliwe dla ich zdrowia.

Trudno wymieniać wszystkie 
uzależnienia, ale można pokazać 

wspólne ich cechy:
•  uporczywe dążenie do przyj-

mowania danej substancji lub 
wykonywania pewnej czynno-
ści (wewnętrzny przymus),

•  wykonywanie tych szkodli-
wych zachowań, pomimo za-
uważalnych szkód spowodo-
wanych uzależnieniem,

•  występowanie przykrych sta-
nów psychicznych oraz dole-
gliwości fi zycznych w okre-
sach abstynencji i uczucie 
ulgi wywołane przez przyjęcie 
środka lub wykonanie czynno-
ści.
Mogą to być zarówno środki 

poprawiające doraźnie samopo-
czucie (alkohol, leki, narkotyki, 
papierosy), jak i zachowania re-
dukujące napięcie emocjonalne 
(kompulsywne objadanie się, 
ćwiczenia fi zyczne, Internet). Nie 

wszystkie środki wywołujące 
uzależnienie są nielegalne, ale 
wszystkie mogą wywołać nega-
tywne skutki.

- Gdy nas niepokoi (nasze lub 
kogoś bliskiego) picie alkoholu, 
zażywanie substancji psychoak-
tywnych, czy zachowania wska-
zujące na możliwość uzależnie-
nia, warto skonsultować się ze 
specjalistą i zasięgnąć informacji 
na temat możliwości pomocy. 
Nasz Punkt Informacyjno - Kon-
sultacyjny dla osób uzależnio-
nych i ich rodzin mieści się w 
Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 149, 
jest czynny we wtorki w godzi-
nach 14.00 – 18.00 i czwartki w 
godzinach 9.00 – 13.00 – mówią 
udzielające w nim pomocy in-
struktorki terapii uzależnień: Iza-
bela Mrzygłód i Magdalena Kula-
szewicz. - Nasza praca jest naszą 

pasją - każdy kto do nas przycho-
dzi otrzyma nie tylko konkretną 
pomoc, ale także uwagę, zrozu-
mienie i empatię. Zgłaszają się 
do nas osoby uzależnione od 
alkoholu, narkotyków, środków 
psychoaktywnych, a także osoby 
współuzależnione, ofi ary prze-
mocy oraz bezdomni. Udzielamy 
tym osobom bezpłatnych kon-
sultacji, niekiedy wielokrotnych. 
Bywa, że osoby uzależnione 
muszą zostać poddane detok-
sykacji - dysponujemy wiedzą, 
numerami telefonów i adresami, 
gdzie taki detoks mogą odbyć. 
Posiadamy bazę informacyjną 

stacjonarnych oraz zamkniętych 
ośrodków lecznictwa odwyko-
wego, do których to kierujemy 
naszych petentów. Uzależnienie 
jest podstępne, dotyka prak-
tycznie każdego – wokół nas: w 
rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy 
są osoby, których nałogowe pi-
cie, czy zażywanie środków psy-
choaktywnych, wpływa destruk-
cyjnie nie tylko na nich samych, 
ale także na ich najbliższych i na 
ludzi, którzy ich otaczają. Z matni 
uzależnienia trudno jest się wy-
rwać samemu, ale dla każdego 
jest światełko nadziei. I my to 
światełko staramy się wskazać.

Oglądając hollywoodzkie 
produkcje, czy nasze rodzi-
me �lmy sensacyjne, często 
można odnieść wrażenie, że 
obrona przed napastnikiem 
nie wiąże się nigdy z żadnymi 
konsekwencjami. Rzeczywi-
stość �lmowa, o czym trzeba 
zawsze pamiętać, zwykle nie 
odpowiada rzeczywistości 
prawnej, w której żyjemy. 
Czym w takim razie jest obro-
na konieczna, kiedy można 
mówić o przekroczeniu gra-
nic obrony koniecznej i jakie 
grożą z tego tytułu konse-
kwencje?

Obrona konieczna jest 
jednym z tak zwanych kon-
tratypów, czyli okoliczności, 
które wyłączają bezprawność 
czynu zabronionego. Ozna-
cza to, że czyn popełniony w 

Prawo w pigułce: obrona konieczna
ramach obrony koniecznej, 
mimo że formalnie wyczer-
puje znamiona czynu zabro-
nionego, jest traktowany jak 
czyn legalny, a nie przestępny. 
Obrona konieczna to działanie 
polegające na odparciu bezpo-
średniego i bezprawnego za-
machu, który dokonywany jest 
na jakiekolwiek dobro chronio-
ne prawem. Żeby więc można 
w ogóle mówić o obronie ko-
niecznej, muszą zostać speł-
nione pewne przesłanki. Za-
mach przy obronie koniecznej 
oznacza zachowanie człowie-
ka, które stwarza obiektywne 
niebezpieczeństwo dla dobra 
chronionego. Zamach musi 
być rzeczywisty, bezprawny i 
bezpośredni. Oznacza to, że 
zamach musi być obiektywnie 
realny. Nie może być urojony, 

czy też pozostawać w sferze 
wyobraźni osoby odwołują-
cej się do obrony koniecznej. 
Musi być również bezprawny, 
co oznacza, że osoba dopusz-
czająca się zamachu, musi 
wykraczać poza obowiązujące 
normy prawne. Jako przykład 
można podać działania funk-
cjonariuszy policji polegające 
na zatrzymaniu danej osoby, a 
więc pozbawieniu wolności tej 
osoby. Pozbawienie człowieka 
wolności w innych okoliczno-
ściach stanowiłoby przestęp-
stwo. Ostatni element – bezpo-
średniość zamachu – oznacza, 
że jego sprawca już zaczął na-
ruszać dobro chronione lub że 
zamach temu dobru grozi nie-
zwłocznie. Zamach rozpoczy-
na się więc w chwili, w której 
powstaje zagrożenie dla dobra 

prawnego, a kończy się w mo-
mencie, gdy zagrożenie ustaje. 
Samo zagrożenie dla dobra 
chronionego musi istnieć w 
chwili odpierania zamachu. 
Jest to ważny warunek obrony 
koniecznej, gdy nie jest dotrzy-
many, następuje przekroczenie 
granic obrony koniecznej.

Bardzo istotnym jest, że 
przedsiębrana obrona przed 
zamachem powinna być ko-
nieczna. Odpieranie zamachu, 
którego odparcie nie było ko-
nieczne, nie uchyla bezpraw-
ności zachowania z tytułu 
obrony koniecznej. Podejmo-
wane działania obronne muszą 
być także niezbędne do od-
parcia zamachu. Konieczność 
oznacza więc, że dla obrony 
dobra prawnego, niezbędna 
jest odpowiedź na zamach. 

Obrona konieczna powinna 
być również współmierna do 
jego niebezpieczeństwa. Jest 
to element bardzo ważny, al-
bowiem niewspółmierność 
obrony do niebezpieczeństwa 
zamachu anuluje legalność 
obrony koniecznej. Ocena 
współmierności to przede 
wszystkim ocena proporcji po-
dejmowanych działań obron-
nych i ich skutków, w stosunku 
do niebezpieczeństwa zama-
chu. Oczywistym jest, że aby 
odeprzeć zamach i by obrona 
była skuteczna, jej natężenie 
musi przekraczać natężenie za-
machu. Zachowanie obronne 
musi być przy tym odpowied-
nio proporcjonalne. 

Przekroczenie granic 
obrony koniecznej skutkuje 
bezprawnością zachowania 

obronnego. Oznacza to, że 
konsekwencją przekrocze-
nia granic obrony koniecznej 
jest odpowiedzialność karna 
za czyn zabroniony, którego 
dopuścił się przekraczający 
granice obrony koniecznej. W 
zależności od sytuacji, w jakiej 
znalazł się broniący, przepisy 
przewidują możliwość zastoso-
wania nadzwyczajnego złago-
dzenia kary lub odstąpienia od 
jej wymierzenia.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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• Wjazd na Dzikowiec
Ośrodek Sportowo – Rekre-
acyjny Dzikowiec w Boguszo-
wie – Gorcach informuje, że 
kolej kanapowa na Dzikowiec 
będzie kursowała w dniach 
18-19 grudnia w godzinach od 
9.00 do 15.00 (ostatni wjazd).

• Urząd ma wolne
W dniach: 24 grudnia 2021 r. 
oraz 7 stycznia 2022 r. Urząd 
Miejski w Boguszowie będzie 
nieczynny. Zamknięcie magi-
stratu wynika z zarządzenia 
Burmistrza Boguszowa-Gorc w 
sprawie wyznaczenia w Urzę-
dzie Miejskim w Boguszowie-
-Gorcach dni wolnych od pracy 
w zamian za święta przypada-
jące w soboty.

• Nagrodzą za iluminacje
- Nasze miasto już stroi się na 
święta. W związku z tym zapra-
szamy Was do wzięcia udziału 
w konkursie na najpiękniejszą 
świąteczną iluminację – mówi 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa - Gorc. - Aby wziąć 
udział w konkursie należy wy-
konać zewnętrzną dekorację 
świetlną na terenie posesji lub 
budynku w Boguszowie-Gor-
cach w jednej z dwóch katego-
rii. Konkurs będzie prowadzony 
w kategoriach: najpiękniej ude-
korowany i oświetlony balkon 
w zabudowie wielorodzinnej 
oraz najpiękniej udekorowana 
i oświetlona posesja prywatna 
(dom jednorodzinny, segment 
w szeregowcu itp.). Należy wy-
konać trzy zdjęcia świątecznej 
iluminacji po zmroku (zdjęcia 

muszą być kolorowe) i przesłać 
je wraz z czytelnie wypełnio-
ną kartą zgłoszenia na adres 
promocja@boguszow-gorce.
pl. Regulamin oraz karta zgło-
szenia dostępne są na stronie 
https://boguszow-gorce.pl. 

• Nagrody za szopki
Rozstrzygnięty został XIV Po-
wiatowy Konkurs Artystycznej 
Twórczości Dziecięcej Dziecię-
ce Szopki 2021. Jury w składzie: 
Karolina Anuszkiewicz, Mariola 
Kaczmarek i Marzena Kwiat-
kowska-Słowik, po obejrze-
niu 60 szopek wykonanych w 
różnych technikach przyznało 
nagrody w trzech kategoriach. 
Wśród uczniów klas 0-III wygrał 
Eryk Wojsznis z ZSP w Bogu-
szowie-Gorcach, w rywalizacji 
klas IV-VIII wygrała szopka Wik-
torii Zaborowskiej z PSP nr 5 w 
Wałbrzychu, a w kategorii pra-
ce zbiorowe pierwsza nagrodę 
dostała szopka przygotowana 
przez: Polę Janiak, Kamilę Wie-
czorek i Michała Wieczorek.

• Odwołane zajęcia
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie Gorcach informuje, że - w 
związku z nowymi obostrzenia-
mi wprowadzonymi przez Mi-
nisterstwa Zdrowia - w okresie 
od 20.12.2021 do 09.01.2022 
wszystkie zajęcia dla dzieci 
oraz dorosłych zostały odwo-
łane. Dotyczy to zajęć organi-
zowanych w centrali biblioteki 
oraz w jej �liach we wszystkich 
dzielnicach miasta.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

Uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wałbrzy-
chu nie tylko zdobywają wie-
dzę w szkolnych murach, ale 
także poza nimi. Wystawiają 
także spektakle teatralne.

- Zapraszamy 16 grudnia o 
godz. 17.00 do auli I LO na pre-
mierę spektaklu „Dzieci lepsze-

go Boga” w wykonaniu Teatru 
Szkolnego I LO w Wałbrzychu, 
w reżyserii Magdaleny Ilnickiej-
-Janczak. Scenariusz oparty na 
tekstach Michała Barańskiego 
i Edwarda Stachury, współ-
tworzyli uczniowie I LO, przy 
współpracy: Adrianny Gawlik, 
Marcina Olkowskiego, Sylwii 

Sobieraj-Borowiec oraz Anny 
Walendzik. To niezwykle moc-
ny i poruszający spektakl, któ-
ry trzeba zobaczyć – zachęca 
Beata Urbaniak, wicedyrektor 
I LO.

A w dniach 5-10 grudnia 
2021 r. grupa młodzieży z klas 
3 DP4, 3 a, 2 pre-DP oraz 1 pre-

Nie tylko nauka

-DP wzięła udział w spotkaniu 
młodzieży polsko – niemiecko 
- francuskiej w ramach mię-
dzynarodowego projektu „Au-
schwitz-Birkenau zobaczyć na 
własne oczy”.

- W pierwszych dniach mło-
dzież zwiedziła miasto Oświę-
cim, okolice zamku i byłej dużej 
synagogi oraz istniejące mu-
zeum i synagogę, a następnie 

obóz Auschwitz. Wzięła także 
udział w warsztatach integra-
cyjnych, seminarium na temat 
historii powstania „Między-
narodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu: oraz 
w dyskusjach. Było to niezwy-
kle cenne doświadczenie dla 
wszystkich uczestników projek-
tu – podkreśla Beata Urbaniak.

(RED, fot. ILO)
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W niedzielę - 19 grudnia o 
godzinie 15.00 - zapraszamy 
do kościoła przy ul. Jana Paw-
ła II w Jedlinie-Zdroju na pre-
zentację szopki krakowskiej 
oraz otwarcie wystawy ikon 
pisanych przez Patrycję Oba-
rewicz. W weekendy czynna 
jest także Czarodziejska Góra.

Eksponaty będzie można 
oglądać do połowy lutego 
przyszłego roku. Kościół jest 
czynny w środy i w niedziele w 
godzinach 12.00-12.30. W tym 
czasie jest również dostępna 
wieża widokowa kościoła. Moż-
na też umówić się na inny ter-
min zwiedzania dzwoniąc do 

Jedlińskie atrakcje
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jedlinie-Zdroju pod numer 
74 851 09 75.

W grudniu i styczniu można 
także korzystać z atrakcji, które 
oferuje Czarodziejska Góra w 
soboty i niedziele w godzinach 
od 10.00 do 16.00 (wyjątkiem 
są grupy zorganizowane, które 

są przyjmowane codziennie). 
Stok narciarski w Parku Aktyw-
ności jest naśnieżany przez cały 
czas. Informacje o uruchomie-
niu wyciągu są publikowane 
przed każdym weekendem na 
stronie ckjedlina.pl oraz na Fa-
cebooku. Dzięki temu można 
sprawdzić czy pokrywa śnieżna 

jest wystarczająca dla narciarzy 
i chętnych do korzystania z zi-
mowego toru pontonowego. 
Tor pontonowy to nowa atrak-
cja Czarodziejskiej Góry. Do 
dyspozycji są pontony jedno i 
dwuosobowe. Tor funkcjonuje 
przy mniejszej pokrywie śnie-
gu niż stok narciarski, dlatego 
jest dostępny częściej. Kolejną 
nowością jest trasa treningo-
wa przygotowana dla narcia-
rzy biegowych, która biegnie 
wokół parku. Przy stoku działa 
wypożyczalnia sprzętu zimo-

wego. Centrum Kultury w Je-
dlinie-Zdroju poszukuje też 
instruktorów, którzy poprowa-
dzą szkółkę narciarską. Dzięki 
porozumieniu z właścicielem 
Zespołu Pałacowo-Hotelowe-
go „Jedlinka” na „Czarodziej-
skiej Górze” uruchomiono 
punkt gastronomiczny z cie-
płymi posiłkami oraz napojami. 
Uwaga! Trasy linowe są tej zimy 
modernizowane, dlatego nie-
które z nich mogą być czasowo 
wyłączone z użytkowania.

(KS)

- Do 27 grudnia 2021 roku 
czekamy na opinie i uwagi 
mieszkańców na temat pro-
jektu przebudowy skweru 
im. Krzysztofa Kieślows-
kiego w Sokołowsku – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

Stacjonarne spotkanie kon-
sultacyjne w sprawie koncepcji 
zagospodarowania skweru w 
Sokołowsku zostało odwołane 
z powodu dużego przyrostu 
zakażeń koronawirusem Gmi-
nie Mieroszów. Z tego samego 
powodu odwołany został 
zaplanowany jarmark świątec-
zny w Mieroszowie.

- Na stronie Gminy Miero-
szów na Facebooku została 
opublikowana prezentacja, 
na której Tomasz Ossowicz 
oraz wykonawca projektu Ro-
man Rutkowski przedstawi-

ają główne założenia projek-
tu przebudowy skweru im. 
Krzysztofa Kieślowskiego w 
Sokołowsku. Dla tych, którzy 
chcą wyrazić swoją opinię na 
temat propozycji przebudowy 
skweru uruchomiony został 
adres e-mail, na który można 
przesłać swój głos w sprawie: 
skwer.kieslowskiego@gmail.
com. Mieszkańców, którzy nie 
korzystają z internetu, a chcą 
wyrazić opinię w tej spraw-
ie, zachęcamy do składania 
pisemnych informacji w Ka-
wiarni w Kinoteatrze Zdrowie 
w Sokołowsku. 28 grudnia br. 
wszystkie wnioski i opinie zos-
taną odebrane przez Sekretar-
za Gminy Mieroszów i przeka-
zane do Urzędu Miejskiego w 
Mieroszowie – dodaje burmis-
trz Mieroszowa.

(RED)

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Muchomorki w Mieroszowie otrzymały 
paczki. - Serdeczne podziękowania kierujemy do Olgi Wiewióry 
oraz wszystkich osób zaangażowanych w akcję. Składamy także 
podziękowania Ilonie Henko za koordynowanie mikołajkowych działań. 
W imieniu dzieci oraz swoim własnym jeszcze raz z serca dziękujemy – 
mówią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie Bogusława 
Nawrat i burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, którzy wręczyli 
prezenty.

(RED)

Prezenty 
dla Muchomorków

Jak zagospodarować 
skwer?
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-Zakończyła się realiza-
cja dwóch zadań, których 
celem jest poprawa bez-
pieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. Dzięki 
do�nansowaniu z Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
w trudnym czasie pandemii 
udało się Gminie Głuszy-

ca zrealizować oczekiwane 
przez mieszkańców remonty 
pięciu dróg gminnych wraz z 
przebudową mostu przy ul. 
Częstochowskiej. Inwesty-
cje drogowe w sumie prze-
kroczyły 2,3 miliona złotych 
– mówi burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

Dla bezpieczeństwa

remont dróg gminnych  ul. 
Częstochowska wraz z mo-
stem i ul. Dolna w Głuszycy 
– to drugie do�nansowane 
zadanie w ramach środków 
pozyskanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Zadanie to 
polegało na remoncie dwóch 
dróg gminnych o nawierzchni 
asfaltowej wraz z chodnikami 
o łącznej długości 840 metrów 
bieżących. Ponadto został tak-

że przebudowany most nad 
rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Czę-
stochowskiej, który stanowi 
niezwykle ważny element uła-
twiający komunikację zarówno 
dla osób, które przemieszczają 
się pieszo, jak kierujących po-
jazdami.  Koszty realizacji tego 
zadania to 1 324 010,89 zł, zaś 
kwota do�nansowania wynio-
sła 870 016,62 zł.

(AGM)

Trzy głuszyczanki: Anita 
Bieniek-Niewęgłowska, Mar-
tyna Sera�n i Martyna Sucho-
rowska zdobyły wyróżnienia 
w III Konkursie Literackim o 
Pióro Stanisława Michalika, 
zorganizowanym przez Cen-
trum Kultury-Miejską Biblio-
tekę Publiczna w Głuszycy.

Podziękowania za udział w 
konkursie otrzymali także: Ka-
tarzyna Borys i Justyna Pokor-
ska oraz Anna Kokot-Nowak 
oraz Tadeusz Charamuszko. 
Nagrody rzeczowe i dyplomy 
zostały przekazane uczestni-
kom konkursu 10 grudnia, pod-
czas spotkania autorskiego 
w Centrum Kultury-MBP z 
dziennikarką Agnieszką Dob-
kiewicz, która pogratulowała 
autorom prac i podkreśliła, jak 
niezmiernie ważne jest pielę-
gnowanie regionalnych historii 
i utożsamianie się z lokalnym 
dziedzictwem. Dziennikarka 
wspomniała także śp. Stanisła-
wa Michalika, który w swojej 
twórczości promował walory 
historyczne i przyrodnicze Głu-

szycy i całego regionu. - Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim 
autorom zgłoszonych prac, w 
których pojawiły się motywy 
związane z Głuszycą. Cieszymy 
się ogromnie, że w konkursie 
wzięły udział osoby w różnym 
przedziale wiekowym- dzieci, 
młodzież i dorośli, mieszkań-
cy Głuszycy, ale także osoby z 
odległych od nas miejscowo-
ści- dodała Sabina Jelewska, 
dyrektor głuszyckiego CK-MBP 
podczas wręczania nagród.

Nagrody i dyplomy dla 
uczestników konkursu z Su-
wałk i Przeźmierowa zostaną 
przesłane pocztą.

Przypomnijmy: historie ze 
starych fotogra�i, w krainie 
fantazy i kryminalne zagadki to 
trzy kategorie tegorocznej edy-
cji konkursu literackiego. Prace 
oceniło jury w składzie: Marta 
Wróblewska i Agata Majew-
ska- przedstawicielki Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy oraz re-
prezentujący CK-MBP: Marzena 
Nyga i Robert Delegiewicz.

(AGM)

Przypomnijmy: w roku 2019 
Gmina Głuszyca złożyła dwa 
wnioski o do�nansowanie za-
dań w ramach rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie i wsparte do�nan-
sowaniem wynoszącym ponad 
1,5 miliona złotych.

Jedno z do�nansowanych za-
dań dotyczyło poprawy bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu 
drogowego poprzez remont 

trzech dróg gminnych o łącznej 
długości 750 metrów bieżących. 
Zadanie pozwoliło na remont 
dróg gminnych zlokalizowanych 
przy ulicach Górnej, Niecałej i 
Przemysłowej, gdzie pozosta-
wiona została nawierzchnia z 
kostki brukowej. Koszty realizacji 
zadania wyniosły 1 070 765,50 zł, 
a otrzymane do�nansowanie to 
kwota 692 744,85 zł.

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez 

Głuszyckie literatki
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Dziadek 
do orzechów
- Zapraszam do Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie – Zdro-
ju na spektakl „Dziedek do 
orzechów”, który zostanie wy-
stawiony na naszej scenie 17 
grudnia o godz. 19.00 – mówi 
Mirosław Kowalik, dyrektor 
szczawieńskiego teatru. - Świą-
teczna historia na motywach 
opowieści pt. Dziadek do orze-
chów”, to spektakl, w którym ak-
torzy i tancerze Teatru Wielkiego 
w Poznaniu wcielają się w posta-
cie opowiadające historie małej 
dziewczynki, która w wigilijną 
noc dostaje niezwykły prezent. 
Narracja ruchowa uzupełniona 
jest klasycznym akompaniamen-
tem muzycznym Piotra Czajkow-
skiego. Profesjonalni artyści, kli-
matyczna muzyka prezentowana 
w spektaklu przeniosą odbior-
ców i iście świąteczny nastrój. 
W spektaklu wykorzystywane są 
oryginalne kostiumy baletowe, 
scenogra�e i rekwizyty, dzięki 
czemu odbiorcy przenoszeni są 
w zaczarowany świat baśni – za-
chęca Mirosław Kowalik.
Bilety kosztują 80 zł i są do kupie-
nia w: Kawiarni Bohema w Parku 
Zdrojowym (od godz. 12.00 do 
21.00), Domu Zdrojowym – re-
cepcja (24 h), biurze Teatru Zdro-
jowego (od godz. 8.30 do 14.30) 
oraz na kupbilecik.pl.

(RED)

To był bardzo ważny dzień dla wszystkich uczniów pierwszej klasy w 
Gminie Czarny Bór. -Od teraz drogie dzieci stajecie się pełnoprawnym 
uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze. Życzę wam 
samych sukcesów, zadowolenia i dużo zdrowia – powiedział podczas 
szkolnej uroczystości wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.

(RED)

Pasowanie na ucznia Wolna wigilia
Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Czarny Bór w 
sprawie wyznaczenia dnia 
wolnego za święto przypa-
dające w sobotę dla pracow-
ników Urzędu Gminy Czarny 
Bór, 24 grudnia 2021 r. (pią-
tek) Urząd Gminy w Czarnym 
Borze będzie nieczynny. Z 
kolei 21 grudnia 2021 r. (wto-
rek) czas pracy urzędu zostanie 
skrócony do godziny 15.00.

(RED)

Dowiozą 
na spotkanie
16.12.2021 r. o godz. 17.00 w 
Karczmie Kamiennej przy ul. 
Wesołej 2w Czarnym Borze 
rozpocznie się spotkanie wi-
gilijne, które zostanie zorgani-
zowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czarnym Borze. 
Uczestnicy tego wydarzenia 
będą mogli skorzystać z przewo-
zu autobusem, który 16 grudnia 
obędzie odjeżdżał z przystan-
ków: Jaczków o godz.16.15, 
Witków o godz. 16.25, Grzędy 
Górne o godz.16.35 oraz Grzędy 
o godz.16.40. Powrót został za-
planowany na godz. 19.30 trasą: 
Grzędy, Grzędy Górne, Witków i 
Jaczków.

(RED)

Zakończył się kolejny 
etap budowy chodnika w 
Dziećmorowicach. –Miesz-
kańcy i turyści będą się czuli 
bezpieczniej – mówi Adam 
Hausman, wójt gminy Walim.

Budowa chodnika w Dzieć-
morowicach to dość skompli-
kowany proces, bo na wielu 
odcinkach trzeba na różne spo-
soby szukać miejsca.

 – Zajmujemy się tym od 
kilku lat, a chodnik powstaje 
etapami ze względu na wy-
zwania dotyczące jego prze-
biegu oraz kwestie �nansowe. 
Najważniejsze jednak, że prace 
idą do przodu – mówi Adam 
Hausman.

Droga należy do Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, 
które wspiera inwestycję, tak 
samo jak rada sołecka. Zakoń-
czone w tym miesiącu prace 
doprowadziły do budowy oko-
ło 400 metrów kwadratowych 
chodnika z kostki brukowej. 
Wykonane zostały nowe i prze-
budowane istniejące elementy 
odwodnienia drogi. Zmoderni-
zowane zostały zjazdy do przy-
legających posesji. Koszt tej 
inwestycji to kwota ponad 340 
tys. zł, z czego 50 tys. zł - w ra-

Bezpieczniej 
w Dziećmorowicach

mach zawartego porozumienia 
– dołożyło Starostwo Powiato-
we w Wałbrzychu. Swoją ce-
giełkę do poprawy bezpieczeń-
stwa wsi dołożyło Sołectwo 
Dziećmorowice. W sumie przez 
dwa lata z funduszu sołeckiego 
przekazano na ten cel blisko 90 
tysięcy złotych.

- W przyszłym roku plano-
wane jest wykonanie następ-
nych 400 mkwadratowych 
chodnika. Cieszy fakt, że miesz-
kańcy Dziećmorowic już zapla-
nowali kolejne środki na ten cel 
w funduszu sołeckim na 2022 
rok – dodaje wójt.

(AM)
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Oskar Sobański z KO Gym 
MuayThai Świebodzice zdo-
był w Kaliszu tytuł Młodzie-
żowego Mistrza Polski w 
kickboxingu w formule full-
contact.

- Oskar był najmłodszym za-
wodnikiem w rywalizacji w wa-
dze lekkopółśredniej, a w �nale 
pokonał aktualnego mistrza 
Polski seniorów. W mijającym 
sezonie stoczył już dużą liczbę 
pojedynków bokserskich, w k1 

oraz kickboxing, zarówno prze-
granych jak i wygranych, budu-
jących sportową wartość. A to 
dopiero początek drogi spor-
towca – mówi Mariusz Ciesliń-
ski, trener KO Gym MuayThai 
Świebodzice.

Przypomnijmy, że w listo-
padzie 2021 r. Oskar Sobański 
wywalczył brązowy medal w 
mistrzostwach Europy junio-
rów w kickboxingu.

(RED, fot. Ko GYM)

Piotr Niedźwiedzki 
wrócił do pierwszoli-
gowego Górnika Wał-
brzych, którego jest 
wychowankiem. Przed 
wałbrzyskimi kibica-
mi zaprezentuje się 18 
grudnia o godz. 17.00 w 
meczu z GKS-em Tychy.

Ostatni raz w barwach 
macierzystego klubu Niedź-
wiedzki występował w se-
zonie 2018/2019. Potem 
przez dwa sezony reprezen-
tował barwy WKK Wrocław, 
a w tym sezonie występo-
wał w ekstraklasie w Spójni 
Stargard. Jeszcze bez niego 
w składzie, koszykarze Gór-
nika pokonali we własnej 
hali Śląsk II Wrocław 85:71 
(25:12, 20:23, 29:21, 11:15).

Górnik: Pabian 19, Ma-
lesa 16, Dymała 13, Zywert 

12, Ratajczak 8, Jakóbczyk 
7, Cechniak 5, Durski 5, Je-
ziorowski 0, Kruszczyński 0.

Śląsk II: Tomczak 18, 
Bożenko 12, Góreńczyk 
12, Leńczuk 10, Marchew-
ka 8, Gordon 6, Zagórski 
4, Strzępek 1, Kozłowski 0, 
Sitnik 0, Wójcik 0.

Dzięki tej wygranej 
podopieczni trenera Łuka-
sza Grudniewskiego awan-
sowali na pierwsze miejsce 
w tabeli I ligi z bilansem 
11 zwycięstw i 3 porażek. 
W środę Górnik rozegrał 
spotkanie 15 kolejki w 
Łańcucie z Sokołem, któ-
ry dotychczas miał bilans 
11 zwycięstw i 2 porażek 
(necz zakończył się po za-
mknięciu tego wydania – 
relacja na db2010.pl).

(RED)

• Wałbrzyszanki na czele
Siatkarki MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych wciąż przewodzą tabeli 3 
grupy II ligi. W meczu 11 kolejki roz-
grywek podopieczne trenera Marka 
Olczyka pokonały we Wrocławiu AZS 
AWF Wrocław 3:0 (25:21, 25:18, 25:20), 
a MVP tego meczu wybrana została 
rozgrywająca Chełmca Aleksandra 
Druciak! Była to 9 wygrana wałbrzysza-
nek w tym sezonie, a zarazem było to 5 
zwycięstwo z rzędu. W ostatnim meczu 
w tym roku Chełmiec po raz kolejny za-
gra na wyjeździe. 18 grudnia spotka się 
w Chrząstowicach z Volleyem.

• Waligóra RUN Cross
Stowarzyszenie „Walim na Żądanie” 
zaprasza do udziału w biegu Waligó-
ra RUN Cross. Impreza została zapla-
nowana na 19 marca 2022 r. w Głu-
szycy. Rywalizacja w biegu głównym 
będzie odbywała się na dystansie 53 
km z przewyższeniem 2500 m, na-
tomiast na trasie Half WRC będą do 
pokonania 24 km i prawie 1100 prze-
wyższeń. Zapisy oraz pozostałe infor-
macje można znaleźć na stronie ht-
tps://www.zmierzymyczas.pl/1313/
waligora-run-cross-2022.html.

• Utrzymali podium
Siatkarze KPS Chełmiec Wałbrzych ze 
zmiennym szczęściem radzili sobie 
w ostatnich meczach. Najpierw wy-
grali ostatni mecz I rundy rozgrywek 
z Ikarem w Legnicy 3:1 (19:25, 27:25, 
25:13, 25:20). Dzięki zwycięstwu za 3 
punkty wałbrzyszanie awansowali na 
3 miejsce w tabeli 3 grupy II ligi. Nie-
stety, rundę rewanżową rozpoczęli 
od porażki z Volley Jelcz-Laskowice 
0:3 (22:25, 21:25, 20:25), ale utrzymali 
miejsce na podium. Na zakończenie 
siatkarskich zmagań w 2021 roku 
wałbrzyszanie będą podejmowali 
AZS Częstochowa. Mecz zostanie 
rozegrany 18 grudnia o godz. 18.00 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Trzy 
godziny wcześniej na tym samym 
parkiecie Chełmiec II będzie podej-
mował Start Namysłów. Podopieczni 
duetu trenerskiego Dariusz Ratajczak 
- Bartosz Jerzyk notują fantastyczny 
bilans wygranych 9:1 i na zakończe-
nie pierwszej rundy rozgrywek III ligi 
zameldowali się na 1 miejscu w tabe-
li. W przedostatnim meczu tego roku 
pokonali BTS Bolesławiec 3:1 (25:15, 
17:25, 25:13, 25:16).

(RED)

Złoty Oskar Niedźwiedzki 
w Górniku

Sportowy raport
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416-014 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 
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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

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

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!

USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(3) 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

SKUPUJEMY 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

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami tel. do kontaktu 535-

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

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 w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 130 tys. zł

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy z 
garażem i ogródkiem lub zamienię 
na mniejsze w Głuszycy albo w 
Kłodzku.  Cena 180 tys. zł.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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

RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

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

Wałbrzyska Fabryka 

Okien ROL

ZATRUDNI 

do pracy 

przy produkcji okien

Tel. 74 842 56 01

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 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.
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