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Wałbrzych
30 stycznia 2022 r. pod ha-

słem „Przejrzyj na oczy!”, na uli-
cach Wałbrzycha kwestowało 
ponad 200 wolontariuszy. W 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury 
odbył się tradycyjny, stacjonar-
ny �nał - w Sali Łańcuszkowej 
na terenie Starej Kopalni.

 – Zupełnie inaczej wyglą-
dają takie �nały. Zupełnie ina-
czej wyglądają licytacje, jeżeli 
jesteśmy razem, jeżeli może-
my obserwować to wszystko 
co dzieje się na żywo – mówi 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
WOK.

To tu odbywały się także 
licytacje. Złote serduszko, któ-
re na WOŚP o�arował mistrz 
złotnictwa Grzegorz Śmigiel 
wylicytowane zostało za 6 ty-
sięcy 200 złotych. Pierścionek 
z diamentami, w którego licy-
tacji pomagała wiceprezydent 
Wałbrzycha Sylwia Bielawska, 
został sprzedany za 2 tysiące 
złotych.

 – Chyba nie zawiedliśmy, 
bo jako wałbrzyszanie po raz 
kolejny pokazujemy, że mamy 
otwarte, pełne szczodrości ser-
ce – mówi Sylwia Bielawska.

Ze wyliczeń wynika, że na 
koncie wałbrzyskiego sztabu 
WOŚP są 182,5 tysiąca zło-
tych. Ostateczną kwotę, którą 
udało się zebrać w Wałbrzy-
chu poznamy w ciągu kilku 
dni.

 – Pierwsza transza już jest 
w banku, podliczone są już pie-
niądze ze skarbonek stacjonar-
nych, ale jeszcze do czwartku, 
wszystko to co zostało z �nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy będziemy oferować, 
zatem ostateczną kwotę po-
znamy za kilka dni – dodaje 
Buzarewicz.

Przedmioty, które pozostały 
będzie można obejrzeć na stro-
nie ośrodka. Informacje będą 
aktualizowane do czwartku na 
bieżąco.

Czarny Bór
Chociaż 30 Finał WOŚP już 

za nami, to w czarnoborskim 
sztabie działającym przy Biblio-

tece + Centrum Kultury emocje 
jeszcze nie opadły.

- To jeden z najtrudniej-
szych organizacyjnie �nałów 
(pandemia, odwoływane wy-
stępy i atrakcje, a do tego 
szalejący huragan), pomimo 
tego najprawdopodobniej 
uda się pobić zeszłorocz-
ny rekord – mówi Katarzyna 
Bernaś, dyrektor Biblioteki+ 
Centrum Kultury. – 30 605,00 
zł to kwota, uzyskana z kier-
maszy, licytacji stacjonarnych 
oraz puszek wolontariuszy. 
Nadal jednak - do 14 lutego 
-  trwają aukcje na Allegro, a 
wartość gadżetów wystawio-
nych przez czarnoborski sztab 
tylko na ten moment wynosi 
około 11 tysięcy zł, a wielko-
orkiestrowy licznik ciągle bije. 
Wszystko wskazuje więc na to, 
że ogólna kwota przekroczy 40 
000 zł. 30 Finał WOŚP w Gminie 
Czarny Bór upłynął pod zna-
kiem kiermaszy, licytacji zbiórki 
wśród turystów na Trójgarbie 
oraz artystycznych prezentacji. 
Na scenie B+CK zaprezentowa-
li się: grupa taneczna „Dzikie 
Densy” pod egidą Renaty Łu-
kaszewicz Szczepanik, Hania 
Bródka z zespołem (Grzegorz 
Potoniec i Tomasz Maziakow-
ski) oraz zespół New Place 
(Aneta Szewczyk, Bogdan Ław-
rowski, Sławomir Skotarczak), 
była też energetyczna zumba z 
Olą Relikowską, zabawy z ani-
matorką z Karolandii, a wszyst-
ko to zwieńczyło Światełko do 
Nieba. Organizatorzy Sztabu 
serdecznie dziękują wszystkim 
wolontariuszom, współorga-
nizatorom, artystom, licytu-
jącym oraz darczyńcom, bez 
których zaangażowania wiel-
koorkietrowe granie nie było-
by możliwe.

Głuszyca
Głuszyca zagrała wspólnie 

w sztabie #6011 w Centrum 
Kultury - Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Udało się ponow-
nie pobić rekord i zebrać na tę 
chwilę ok. 21,5 tys. zł!

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za przybycie, za-

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
znów zagrała rekordowo

Trwa wielkie liczenie i podsumowywanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu 
i innych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. - Nasze wyliczenia mówią o tym, że udało nam się zebrać ponad 

182,5 tysiąca złotych. Ostateczną kwotę poznamy dopiero za kilka dni – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, który był organizatorem wałbrzyskiego �nału.

angażowanie, za każdą kwotę 
wrzuconą do naszych sztabo-
wych puszek stacjonarnych 
i do puszek wolontariuszy, a 
także za udział w licytacjach i 
wpłaty do eSkarbonki. Mimo 
wiatru i zimna, 12 wolonta-
riuszy cały dzień kwestowało 
na ulicach naszego miasta. Na 
chętnych, chcących wspomóc 
WOŚP, czekał Radek Pawla-
czyk ze swoim e-maluchem, 
który powstał z inicjatywy 
głuszyczanina. Grzegorz Cze-
pil, lokalny pasjonat historii, 
zaprosił do „Jadła” na wirtual-
ny spacer historyczny po Głu-
szycy. 

cd. na str. 3
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W kulturę indywidualizmu 
wpisany jest imperatyw po-
szukiwania siebie, czystego 
autentycznego ja, które ma 
być podstawą i gwarancją uda-
nego życia, oderwanego od 
wpływów otoczenia. Wiedza 
naukowa nie odpowiada w 
tym kontekście na fundamen-
talne dla tej kultury pytania: 
jak żyć, jak dotrzeć do siebie, 
jak być szczęśliwym i staje się 
więc w pewnym sensie bezuży-
teczna. Domeną nauki nie jest 
bowiem sfera sensu i znaczeń, 
lecz prawdy. W dodatku na-
uka dezawuuje i odbiera nam 
wszelkie piękne sensotwórcze 
opowieści, ujawniając przy tym 
naszą głęboką ignorancję, ilu-
zje i ograniczenia poznawcze. 
Jak mówił austriacki pisarz i 
dramaturg, Thomas Bernhard: 
im jaśniej, tym zimniej. Przyrost 
wiedzy związany jest z ochło-
dzeniem stosunku do świata, 
przestaje on bowiem być ma-
giczny i uduchowiony. Staje 
się po prostu światem przed-
miotowym, który postrzega się 
chłodno i racjonalnie, płacąc 
za to utratą emocjonalnej wię-
zi z rzeczywistością. Nic więc 
dziwnego, że ludzie szukają 
drogowskazów gdzie indziej: 
w poradnikach, popularnych 
książkach, mających w tytule 
słówko „jak”, w praktykach roz-
woju osobistego, opartych naj-
częściej na psudowiedzy lub 

Okiem psychologa: nie patrz w górę (4)
Marek 
Gawroń

wiedzy szczątkowej, przerobio-
nej dla potrzeb marketingo-
wych. Rynek takich usług jest 
potężny i sprawny marketin-
gowo, obiecujący wielką i bły-
skawiczną, wewnętrzną prze-
mianę, wyzwolenie i odkrycie 
swojego prawdziwego ja. Nie 
trzeba wielkiego wysiłku, żeby 
zapisać się na dowolny kurs 
tego typu, nie trzeba też mieć 
wielkiej wiedzy i angażować 
dużej uwagi, by zrozumieć czy-
telne i proste przesłania oraz 
obietnice zapełniające stro-
ny popularnych poradników. 
Pseudonauka pociesza nas i 
wzmacnia naszą wiarę w moż-
liwości człowieka, a także prze-
konuje nas, że świat nie jest tak 
skomplikowany, jak może nam 
się wydawać, trzeba tylko zna-
leźć właściwą (co znaczy także 
skuteczną) metodę, model lub 
narzędzie, a następnie zasto-
sować je oraz zaufać i uwierzyć 
(tu kluczowe słowo to uwie-
rzyć, bowiem w pseudonaukę 
można tylko uwierzyć lub od-
rzucić jako bzdurę).

Co nam po nauce?
Możemy zatem zapytać: 

co nam po nauce, skoro nie 
odpowiada ona na nasze na-
turalne potrzeby sensu, po-
rządku i kontroli? Większości z 
nas do życia wystarcza w koń-
cu wiedza potoczna. Wiedza 
potoczna jest podstawową 
wiedzą o świecie i ludziach, na 
której opieramy swoje dzia-
łania codzienne, sądy, opinie 
i przekonania. Jednak wyniki 
wielu badań naukowych bar-
dzo często pozostają w jawnej 
sprzeczności z wiedzą potocz-

ną. Wiedza potoczna charak-
teryzuje się kategorycznością 
(nie ma w niej miejsca na 
wątpliwości - jest tak i już), su-
biektywną pewnością (nie po-
trzebuje żadnych dowodów, 
jest aprioryczna i wystarczają 
jej przykłady z życia wzięte), 
ale i wewnętrznie sprzeczna 
(ludzi są źli, ale ja nie). Jak uwa-
ża psycholog W. Łukaszewski, 
użyteczność wiedzy potocznej 
jest niewielka.. Wydaje się, że o 
ile wiedza potoczna może być, 
do pewnego stopnia, użytecz-
na w środowisku dość wąskim, 
jednorodnym i spójnym jeśli 
chodzi o wyznawane wartości 
i style życia, to jej użyteczność 
maleje wraz z jego rosnącą zło-
żonością. Jak ważna jest wie-
dza naukowa uświadamiamy 
sobie często dopiero w sytu-
acjach głębokich globalnych 
kryzysów, w których to zwy-
czajowe i rutynowe praktyki, 
oparte jedynie na zdrowym 
rozsądku, zawodzą i okazują 
się niewystarczające.

Pandemia COVID- 19 po-
stawiła światu wysoko po-
przeczkę. Wielu z nas boleśnie 
doświadczyło jej skutków, 
obnażając naszą bezradność i 
słabość w obliczu potęgi przy-
rody. Nadziei na pokonanie 
kryzysu zaczęliśmy więc wy-
patrywać w nauce . Ostatecz-
nie praca tysięcy naukowców 
na całym świecie przyniosła 
oczekiwane rezultaty, dzięki 
czemu szansa na powrót do 
normalności znacząco wzrosła. 
Nie po raz pierwszy w historii 
ludzkości, nauka okazała się 
najpotężniejszą i najbardziej 
wiarygodną praktyką społecz-

ną, jaką wymyślił człowiek, słu-
żącą naszemu bezpieczeństwu 
i dobrostanowi (choć w spo-
sób całkowicie niezamierzony 
przyniosła też światu cierpie-
nie - bomba atomowa nie mo-
głaby powstać, gdyby nie od-
krycie mechaniki kwantowej). 
Prof. Stanisław Jędrzejewski z 
Akademii Leona Koźmińskiego 
w nie tak dawnym wywiadzie 
dla Newsweeka (6-12.12.2021 
r.) pełen optymizmu patrzy w 
przyszłość wierząc, że dzięki 
pandemii „może znów zacznie-
my pokładać nadzieję w nauce. 
Zaczniemy wierzyć, że nauka, 
wykształcenie, kompetencje są 
ważne. Może pandemia uratu-
je naszą wiarę w naukę”.

Nauka wymaga zgody na to, 
by nieustannie podawać w wąt-
pliwość nasze pojęcia. Jest wi-
zjonerską siłą, przenikniętą bun-
tem i krytycznym stosunkiem 
do rzeczywistości. Jest więc 
praktyką stojącą w opozycji 
do naszych naturalnych skłon-
ności, do stałości przekonań o 
świecie i wiary w nienaruszalny 
oraz wieczny porządek. Gene-
ruje niepewność i każe zacho-
wać sceptycyzm wobec tego 
co już wiemy, przyznając nie-
wiedzy status fundamentalny. 
Aby zrozumieć świat - twierdzi 
psycholog S. Pinker - „musimy 
pielęgnować pracę nad naszy-
mi ograniczeniami poznawczy-
mi, poprzez sceptycyzm, otwar-
tą debatę, precyzję formalną i 
testy empiryczne. Każdy ruch, 
który nazywa się "nauką", ale 
nie wykształca możliwości fał-
szowania własnych przekonań, 
nie jest ruchem naukowym” 
(S. Pinker, Science is not your 

enemy, New Republic, sierpień 
2013 r.). W świecie post-praw-
dy, rosnącej niepokojąco igno-
rancji, rozprzestrzeniania się 
pseudonauki i bzdur, myślenie 
naukowe może przywróć świa-
tu właściwe proporcje, w któ-
rym dążenie do prawdy staje 
się równie ważne, jak dążenie 
do sensu. Jeśli chcemy spokoj-
niej myśleć o naszej przyszło-
ści, musimy z jednej strony - co 
oczywiste - rozwijać potencjał 
naszych dzieci i ich emocjonal-
ną inteligencję, z drugiej zaś 
wyposażyć je w narzędzie ra-
cjonalnego myślenia i rzetelną 
wiedzę opartą na dowodach. 
Bez tego bowiem utoniemy 
w grząskiej - niczym bagno - 
głupocie, a jej konsekwencje 
są łatwe do przewidzenia. Jak 
stanowczo wyznaje M. Heller: 
przyszłość należy do myślenia. 
Badania dotyczące tzw. kompe-
tencji mądrościowych (projekt 
berliński kompetencji mądro-
ściowych) wskazują na ogrom-
ną rolę wiedzy (naukowej) ogól-
nej oraz związanej z rozwojem i 
zależnością egzystencji ludzkiej 
od kontekstu w budowaniu mą-
drości. A także na fakt, że czło-
wiek mądry ma świadomość, 
że jego wiedza jest niepełna, a 
życie bywa nieprzewidywalne. 
Ponadto zdaje sobie sprawę, 
że w swoich strategiach roz-
wiązywania problemów musi 
uwzględnić własne ogranicze-
nia poznawcze i emocjonalne. 
Mądrość wiąże się z dystansem 
do siebie i głębokim przekona-
niem o ograniczeniach własnej 
mądrości, kultywowaniem po-
stawy „nie wiem” albo „mogę 
się mylić”. To również przyzna-

nie się do tego, że nie jesteśmy 
pępkiem świata, ani jego na-
czelną zasadą i że nasze życie 
jest tylko jednym z przejawów 
potężnej siły, jaką jest życie w 
ogóle. Wybitny, współczesny 
naukowiec i �zyk Carlo Rovelli 
udziela nam w swojej najnow-
szej książce „Helgoland” cennej 
rady: „wszystko jest tym, czym 
jest, tylko w odniesieniu do 
czegoś  innego... Jestem prze-
konany, że owo indywidualne 
ja, owo samotne, buntownicze 
ja, które kazało mi w młodo-
ści stawiać zuchwałe pytania 
- moje ego, które uważałem za 
zupełnie niezależne i całkowi-
cie wolne -uświadamia sobie w 
końcu, że jest tylko niewielką 
zmarszczką w sieci będącej czę-
ścią ogromnej struktury innych 
sieci”.

Ja nie mam i nigdy nie mia-
łem wątpliwości, że trzeba, 
przynajmniej od czasu do czasu, 
spojrzeć w górę, oderwać się od 
tego co lokalne, jednostkowe i 
osobiste, od własnego podwór-
ka i bezpiecznych opowieści 
choćby po to, by poczuć ten 
dreszcz zdumienia i podziwu w 
obliczu potęgi i piękna wszech-
świata oraz pobudzić w sobie 
ciekawość, która prowokuje 
do pytań: „jak rzeczy się mają?” 
oraz „skąd to wiadomo?”, uru-
chamiając tym samym  krytycz-
ne myślenie - fundament my-
ślenia naukowego. Dzięki temu 
możliwa staje się otwartość na 
nowe dowody oraz potrzeba 
kwestionowania własnej wie-
dzy. Świat od nowa otwiera się 
przed nami i kusi swoimi tajem-
nicami. Warto ulec tej pokusie, 
w imię własnego ocalenia, ale 
też - być może - ocalenia innych 
ludzi. Może wówczas grożąca 
nam (nawet tylko teoretycznie) 
apokalipsa, którą oglądamy w 
�nale �lmu „Nie patrz w górę”, 
pozostanie jedynie literacką �k-
cją, niespełnioną przepowied-
nią, nocnym koszmarem.

***
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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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• OPERATOR WALCA DROGOWEGO 
• ROBOTNIK DROGOWY (wymagane prawo jazdy Kat. B)
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Na stanowisku OPERATOR WALCA - uprawnienia na operatora walca 

drogowego
- Podstawowa wiedza o robotach drogowych i bitumicznych
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
- Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres:

magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod numerem telefonu: 721-700-307

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)
com-d.pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 04.02.2022 r. 

do dnia 24.02.2022 r. w Urzędzie Gminy 

w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 3/2022 lokali  

mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym dotychczasowym 

najemcom.
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Do zbiórki na rzecz WOŚP 
dołączyła się także Ochotnicza 
Straż Pożarna w Głuszycy Gór-
nej, oferująca zdjęcie w wozie 
bojowym. Od 15.30 w siedzibie 
sztabu w CK-MBP rozpoczęła 
się transmisja online �nału. W 
czasie transmisji online pro-
wadzone były telefoniczne 
licytacje przekazanych przed-
miotów i voucherów. Na scenie 
pojawili się: zespół „Póki co”, 
Głuszycka Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Eugeniu-
sza Lecia, Maja Świderska, Julia 
Kamińska i Wojtek Stefanowski 
oraz Joanna Surma, Antonina 
Michalska, Oliwia Zelek, Milena 
Smusz, Iga Smusz- uczestniczki 
warsztatów wokalnych pro-
wadzonych przez Radosława 
Zychala. Emocjonujący pokaz 
wykonała grupa Only Fighting 
Głuszyca- Karate Kyokusnin 

MMA K-1 pod opieką trenera 
Mariusza Lesia. Wielkie po-
dziękowania dla wspaniałych 
artystów i sportowców grają-
cych z sercem dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Finał to zaangażowanie sztabu 
ludzi dobrej woli. Dziękujemy 
w szczególności naszym głu-
szyckim wolontariuszom oraz 
wszystkim, dzięki którym 30. 
Finał WOŚP w Głuszycy w tym 
trudnym czasie mógł się od-
być. Macie wielkie serca! Do 
zobaczenia za rok! Gramy do 
końca świata i o jeden dzień 
dłużej – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury - 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Głuszycy.

Mieroszów
- 30 Finał WOŚP w Miero-

szowie był dzięki Wam rado-
sny, kolorowy pełen dobrych 
emocji i wspaniałych wyda-

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
znów zagrała rekordowo

rzeń. Udało nam się policzyć 
ile wspólnie zebraliśmy do na-
szych sztabowych, mieroszow-
skich, orkiestrowych puszek. 
Zebrana kwota robi wrażenie: 
47 412,03 zł! To absolutny 
rekord! Dziękujemy Wam za 
hojność i Wasze dobre serca. 
Dziękujemy, że jesteście, że nas 
wspieracie i że gracie z nami i z 
WOŚP – mówią przedstawiciele 
Sztabu WOŚP w Mieroszowie.

Szczawno-Zdrój
- Emocje po 30 Finale Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy powoli opadają, czas na 
podsumowanie. Zebraliśmy 17 
798,40 zł, w tym w puszce Ma-
ratonu Pływackiego znalazło 
się 5934,27 zł, w puszce licyta-
cji 4500 zł, a podczas kwesty na 
terenie Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej, Teatru Zdrojowego 
i szczawieńskiego Del�nka 
zebrano 7 364,13 zł. Dzięki za 
wielkie serducho – mówią or-
ganizatorzy szczawieńskiego 
�nału z Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej w Szczawnie – Zdro-
ju.

Świebodzice
Pomimo niesprzyjającej 

pogody, porywistego wiatru 
oraz obostrzeń związanych z 
pandemią, także w Świebodzi-
cach odbył się 30 �nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W w trosce o zdrowie uczest-
ników, wolontariuszy oraz za-
angażowanych w organizację 
�nału, zaplanowana część ple-
nerowa została przeniesiona 
do SP nr 2. Na ulice miasta wy-

szło 70 dzielnych wolontariu-
szy z puszkami.

- Świebodzicki Finał roz-
począł się o godz. 12:00 na 
placu apelowym przy SP nr 
2, w otwarciu uczestniczyli 
mieszkańcy naszego miasta, 
burmistrz miasta Paweł Ozga, 
Szefowa Sztabu Zo�a Marek, 
nauczyciele i uczniowie z SP 
2 oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego, przedstawiciele Klubu 
Senior +, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów na czele z Aleksandrem 
Jermakowem i Zespołem Śpie-
waczo-Tanecznym Świebodzi-
czanie, Stowarzyszenie Senior 
Aktywny Obywatel oraz Sto-
warzyszenie Młodzi dla Świe-
bodzic, Młodzieżowej Rady 
Miasta a także przedstawiciele 
Beta Security, Sudety O�Road 
oraz Black Coyote Airs. Pod-
czas WOŚP można było za-
opatrzyć się w pyszne wypieki, 
wykonać zdjęcia w fotoramce 
z „Rekinkami”, zakupić owsia-
kowe okulary przygotowane 
przez podopiecznych Klubu 
Senior +, wykonać pamiąt-
kowe zdjęcia a także skonsu-
mować pyszną grochówkę z 
restauracji Korona Śląska. W 
godz. 16:00-18:00 odbył n się 
koncert on-line ze studia w 
sztabie. W niedzielę odbyła się 
także akcja poboru krwi, któ-
rą nadzorowała prezes Klubu 
HDK Katarzyna Mazurkiewicz. 
Podczas zbiórki 25 osób od-
dało krew, w sumie udało się 
uzbierać ponad 11 litrów ży-
ciodajnego płynu. Na pro�lu 
świebodzickiego sztabu zosta-

ła podana kwotę, którą uzbie-
rano w Świebodzicach. To 65 
499,69 zł i kwota ta z pewno-
ścią wzrośnie. Zapraszamy 
na licytacje, które będą trwać 
jeszcze przez tydzień na alle-
gro.pl. Wszystkim mieszkań-
com serdecznie dziękujemy za 
olbrzymi dar serca i ogromną 
empatię – relacjonują przed-
stawiciele Sztabu WOŚP w 
Świebodzicach.

Walim
- 31490,63 zł - chociaż 

wkrótce będziemy wiedzieć 
dokładnie! Dziękuję Wam 
wszystkim za piękne serca 
i szlachetne gesty. To dzię-
ki Wam udało się zebrać tak 

piękną kwotę. Dziękuję pra-
cownikom Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu oraz 
wspierającym: Marta, Angela, 
Klaudia, Ewelina, dwie Moni-
ki i Agnieszki, Maciek, Bartek, 
Tomek, Dominik, Jagoda, Re-
nia z Biblioteki, Ula z MOS i 
wychowankowie, MysticBeau-
ty, dziewczyny od malowania 
buziek, starostwo powiatowe, 
niezastąpiony Walim Rajdowy 
i wspaniali kierowcy, wszyscy 
darczyńcy i cudowni licytujący, 
tortowa Jola i najlepsi wolon-
tariusze na świecie - jesteście 
fantastyczni! – podkreśla Wio-
letta Sowa, dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu.

(RED)
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 Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2, 3 osobowych 
 typu standard (do pokoi de lux dopłata 50 zł/os)
 Obfi te śniadania podawane w formie bogatych bufetów 
 w godzinach od 8.00 - 09.30
 Znakomita obiadokolacja w formie serwowanej w
  godzinach od 17.00 - 18.00
 Poczęstunek pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem
 Całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody, owoce
 Ciasta, ciastka - 24h

3 dni od 449 zł / os18.02 bankiet z tańcami przy sympatycznym DJ 
 i gwiazdą wieczoru
19.02 śniadanie + obiadokolacja + ognisko z kiełbaskami
20.02 śniadanie, wykwaterowanie

Dodatkowo w cenie:
• możliwość wypożyczenia 
 kijków nordic walking
• bezpłatny internet Wi-Fi
• bezpłatny parking na terenie obiektu
• seans w fotelu relaksacyjnym
• wejście na basen Słoneczne Termy 
 (jednorazowo podczas pobytu)

Willa Alfa
ul. Słoneczna 12a 
57-350 Kudowa Zdrój
tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl
www.alfakudowa.pl
F: willaalfakudowa

Dwa tematy, którymi od 
tygodni, a nawet od miesię-
cy, jestem karmiony, a które 
mnie irytują najbardziej, to tzw. 
sprawa Pegasusa i agresja Ro-
sji na Ukrainę. Chcąc irytację z 
siebie wyrzucić, najlepiej jest 
podzielić się nią z innymi, co 
też dzięki Tygodnikowi DB2010 
mogę publicznie uczynić. Za-
nim jednak to zrobię, muszę 
poprzedzić to dwiema uwaga-
mi. Po pierwsze, jako były funk-
cjonariusz operacyjny policji 
i prawnik z wykształcenia, na 
problemy dotyczące stosowa-
nia technik i taktyk operacyj-
nych spoglądam okiem – było, 
nie było – fachowca. Po drugie 
pragnę podkreślić wyraźnie, 
że nie jestem wielbicielem 
Włodzimierza Putina i syste-
mu, który zaprowadził w Rosji, 
ale też staram się oceniać to 
w sposób obiektywny i wywa-
żony. Dlatego też twierdzę, że 
to co dzieje się w Rosji, w po-
równaniu z tym, co dzieje się w 
takiej np. Arabii Saudyjskiej, to 
prawdziwy raj dla swobód oby-
watelskich i zasad demokracji. 
A jednak to Rosja, a nie Arabia 
Saudyjska, bez przerwy znajdu-
je się na politycznym celowni-
ku polityków znad Potomaku, 
Tamizy, Sekwany czy Wisły (nie 
wspominając już innych). Ale 

Połączcie wszystkie kropki
Janusz
Bartkiewicz

amerykańską agresję medial-
no-polityczną opiszę w kolej-
nym wydaniu.

W sprawie Pegasusa bardzo 
irytują mnie młodziutkie dzien-
nikarki i dziennikarze „atakują-
cy” polityków PiS, a osobliwie 
dawnego hippisa o ksywie 
Pies, zadając im naiwne, często 
głupiutkie pytania w sprawie 
– ogólnie mówiąc - systemu 
Pegasus w Polsce, wierząc w 
to, że zechcą oni uchylić cho-
ciażby rąbka tajemnicy. Ale 
oni im prawdy nie powiedzą, 
bo nie mają w tym żadnego 
interesu, a ponadto sami słabo 
się w tym wszystkim orientują, 
więc opierać się muszą na tzw. 
przekazach dnia płynących 
z ul. Nowogrodzkiej. Bredzą 
więc, co im bredzić kazano, a 
zwłaszcza o tym, że stosowa-
nie Pegasusa było legalne, po-
nieważ na zastosowanie tego 
rodzaju techniki operacyjnej za 
każdym razem wyrażana była 
zgoda Sądu Okręgowego w 
Warszawie. A to guzik (mówiąc 
bardzo oględnie) prawda, po-
nieważ żaden sąd nie ma pra-
wa wydać zgody na zastoso-
wanie techniki, która w Polsce 
jest nielegalna. System Pega-
sus został zakupiony (jesienią 
2017 r.) w sposób niezgodny 
z polskim prawem (ustawa o 
�nansach publicznych), a więc 
w wyniku czynu przestępcze-
go, co czarno na białym zostało 
wykazane w raporcie NIK już 
w czasach, kiedy się PiS od Pe-
gasusa odżegnywał jak diabeł 
od święconej wody. I już tylko 

z tego powodu, jako rzecz na-
byta w drodze przestępstwa, 
nie mógł być wykorzystywa-
ny przez jakikolwiek podmiot 
państwowy, a wszystko co przy 
pomocy Pegasusa uzyskano, 
nie ma żadnej mocy i nie pod-
lega prawnej ochronie.

Aby było to łatwiej zrozu-
mieć, podam prosty przykład: 
nie można uznać jakiejkolwiek 
wygranej w totolotka, kiedy 
okaże się, że wygrywający za-
stosował nielegalny sprzęt 
zdalnie sterujący „maszyną do 
losowania”. Drugi powód nie-
legalności tego systemu wyni-
ka z art. 1 ustawy o CBA, który 
stanowi, że tę służbę specjalną 
utworzono do „zwalczania ko-
rupcji w życiu publicznym i go-
spodarczym, w szczególności 
w instytucjach państwowych 
i samorządowych, a także do 
zwalczania działalności godzą-
cej w interesy ekonomiczne 
państwa”. Tymczasem Pegasus 
jest agresywnym systemem 
szpiegowskim, polegającym na 
totalnej inwigilacji, pozostają-
cej poza wszelką kontrolą, na co 
polskie przepisy nie zezwalają. 
Legalny podsłuch, czy to ope-
racyjny (tzn. tajny od początku 
do końca), czy procesowy (czy-
li ujawniany po jego zakoń-
czeniu) polega na czasowym 
unieruchomieniu istniejących 
zabezpieczeń gwarantujących 
możliwość podsłuchu, nato-
miast funkcjonowanie Pegasu-
sa polega na nielegalnym prze-
łamaniu takich zabezpieczeń. 
Poza tym kontrola operacyjna 

i procesowa jest wykonywana 
przez wskazanego operatora, 
natomiast w systemie Pegasus 
operator danej sieci w ogóle nie 
jest brany pod uwagę, a więc 
nie jest wskazywany sądowi 
okręgowemu. A w takiej sytu-
acji sąd ten nie może wydać 
zezwolenia, bo nie ma kogo 
zwolnić z obowiązujących prze-
pisów o ochronie tajemnicy 
korespondencji, wynikających 
z RODO, z tajemnicy banko-
wej, czy chociażby tajemnicy 
spowiedzi i tajemnicy adwo-
kackiej. Zresztą, w tych dwóch 
ostatnich przypadkach z za-
chowania tajemnicy zwolnić w 
ogóle nie ma prawa. I już tylko 
z tego powodu jakiekolwiek 
wykorzystanie tego systemy 
totalnej inwigilacji w każdym 
przypadku będzie działaniem 
przestępczym, czyli zbrodnią 
ściganą z urzędu, albowiem do-
tyczy np. przestępstw przekro-
czenia uprawnień, stosowania 
nielegalnego podsłuchu, szpie-
gostwa i przestępstwa przeciw 
informacji. Ponadto korzystanie 
z Pegasusa przez CBA nielegal-
ne jest również i z tego powo-
du, że Pegasus jest przeznaczo-
ny do zwalczania światowego 
terroryzmu lub przestępczości 
międzynarodowej (np. trans-
graniczny handel ludźmi lub 
handel narkotykami), a art. 2 
ustawy o CBA taksatywnie wyli-
cza w jakim zakresie CBA może 
działać i konia z rzędem każde-
mu, kto wskaże w nim zwalcza-
nie terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej. I to z tego 

właśnie  powodu resort obrony 
Izraela (czytaj: służby specjalne) 
nie przedłużył Polsce licencji na 
stosowanie tego systemu, acz-
kolwiek zapewne z żalem, po-
nieważ stracił darmowe źródła 
informacji szpiegowskich. Ale 
co już za friko uzyskały, to ich.

Sam wielokrotnie korzysta-
łem z podsłuchów w sprawach 
kryminalnych i dlatego wiem 
jak ważny to element pracy 
operacyjnej w sytuacji, kiedy 
wszelkie inne podjęte działa-
nia, nie przyniosły sukcesu w 
zdobyciu dowodów na popeł-
nienie przestępstwa przez oso-
bę wcześniej objętą kontrolą 
operacyjną. Warto przy tym 
podkreślić, bo dziennikarze 
chyba o tym nie wiedzą, że do 
prowadzenia tego typu me-
tod operacyjnych, wcześniej-
sze postępowanie procesowe 
(śledztwo) wcale nie jest wyma-
gane, bo działania operacyjne 
(rozpracowanie) wszczyna się 
także na podstawie wiarygod-
nej informacji, że ktoś popełnił 
jakiś czyn przestępczy, który 
nie został jeszcze ujawniony. 
Rzecz w tym, że działania te 
prowadzone są dla potrzeb 
walki z przestępczością, a nie 
dla potrzeb politycznych osób 
pełniących kierownicze funk-
cje w państwie. I tu jest pies 
pogrzebany, a całe zło wynika 
z chorej koncepcji nadzoru 
politycznego (ministerialnego) 
nad działalnością wszelakich 
polskich służb. Chore jest to, że 
minister ma wgląd do prowa-
dzonych spraw i może wyda-

wać polecenia, aby prowadzo-
ne były we wskazanym przez 
niego kierunku lub dotyczyły 
wskazanych przez niego osób. 
W demokratycznym państwie 
kontrolę nad działalnością 
służb winien mieć tylko nieza-
leżny od rządu organ przedsta-
wicielski, z tym zastrzeżeniem, 
że kontrola ta winna dotyczyć 
jedynie legalności podejmo-
wanych działań, bez prawa 
informacji dotyczącej meryto-
rycznego ich prowadzenia. A 
zadaniem ministra winno być 
jedynie zabezpieczenie legisla-
cyjne, �nansowe, organizacyj-
ne i administracyjne tych służb. 
I tylko to i nic więcej.

Ostateczna konkluzja jest 
więc taka, że jeżeli CBA nie mia-
ło prawa dokonania zakupu 
tego systemu, to sąd nie miał 
prawa wydawać zgody na jego 
stosowanie, a zakup s�nanso-
wano z funduszu sprawiedli-
wości. Wniosek jest więc tylko 
taki, że nielegalnego zakupu 
Pegasusa i jego wykorzystania 
dokonali politycy. Na znalezie-
nie odpowiedzi na pytanie „któ-
rzy?” wystarczy tylko połączyć 
wszystkie wskazane kropki.

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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Teatr Zdrojowy 
zaprasza
• Ballady rosyjskie i ukra-
ińskie - Aleksander Ev-
seev, 4.02. godz. 19.00, 
bilety: 40 zł.

• Zielono Mi - 85 okru-
chów z życia Agnieszki 
Osieckiej, 5.02. godz. 
19.00, bilety: 50 zł.

• Usta milczą... Koncert 
walentynowy, 14.02. 
godz. 19.00, bilety: 50 zł.

• Raz Dwa Trzy. Piosen-
ki Agnieszki Osieckiej i 
Wojciecha Młynarskiego, 
8.03 godz. 19.00, bilety: 
110 zł/100 zł.

• Poparzeni Kawą Trzy. 
Koncert, 27.03. godz. 
19.00, bilety: 100 zł.

• Nowy termin! - Rebeka 
tańczy tango, 19.05 godz. 
19.00, bilety: 90 zł/110 zł.

(RED)

Dzieci, jako uczestnicy 
ruchu drogowego, są szcze-
gólnie narażone na utratę 
życia i zdrowia. Bezpieczeń-
stwo dziecka powinno być 
priorytetem rodziców. Do 
priorytetów tych należeć 
także powinno bezpieczeń-
stwo dziecka związane z jego 
przewożeniem w samocho-
dzie. Co przepisy i zdrowy 
rozsądek mówią o przewoże-
niu dzieci? Kiedy można zre-
zygnować z fotelika na rzecz 
podstawki, a kiedy dziecko 
może podróżować bez do-
datkowych gadżetów? 

Ponad 20 lat temu wpro-
wadzono w Polsce obowiązek 
stosowania fotelików samo-
chodowych. Pierwotnie prze-
pisy wskazywały ogólnie, że 
do 12 roku życia dziecko musi 
być przewożone w foteliku. 
Później ustawodawca uznał, 
że wiek nie jest odpowiednim 
kryterium. Aktualnie przepi-
sy stanowią, że dzieci muszą 
być przewożone w foteliku do 
momentu osiągnięcia 150 cm 
wzrostu. Wyjątkiem jest sytu-
acja, gdy dziecko ma 135 cm 
wzrostu oraz nie mieści się w 
dostępnych na rynku foteli-
kach z uwagi na wzrost oraz 
masę swojego ciała. Wówczas 
dziecko powinno być przewo-

Prawo w pigułce: przewóz dzieci w samochodzie
żone na tylnym siedze-
niu i musi być oczy-
wiście zapięte pasami 
bezpieczeństwa.

Fotelik samochodo-
wy jest przedmiotem 
najlepiej chroniącym 
dziecko nie tylko przed 
skutkami ewentualnej 
kolizji, ale też przed 
skutkami nagłego i 
mocnego hamowania. 
Fotelik samochodo-
wy dla dzieci zwykle 
można zamocować na 
dwa sposoby: przodem 
do kierunku jazdy lub 
tyłem do kierunku jaz-
dy. Czasami, chociaż 
rzadko, spotkać można 
foteliki z możliwością 
mocowania bokiem do 
kierunku jazdy.

Najmłodsze dzieci 
powinno się przewozić 
tyłem do kierunku jaz-
dy. W krajach skandynawskich 
zaleca się taki sposób przewo-
żenia dziecka jak najdłużej. Taki 
sposób przewożenia zabezpie-
cza dziecko przed ryzykiem 
urazów kręgosłupa, szyi i gło-
wy. Według polskiego prawa, 
dzieci w fotelikach przeznaczo-
nych do wagi 0-13 kg – czyli do 
około 15 miesiąca życia, mogą 
być przewożone tylko tyłem do 

kierunku jazdy. Kolejny fotelik, 
może już być mocowany przo-
dem do kierunku jazdy.

Problemy transportowe 
może mieć rodzina składająca 
się z więcej niż dwójki dzieci. 
Przewóz trzeciego dziecka na 
tylnym siedzeniu, niezapiętego 
w foteliku, lecz tylko w pasach 
bezpieczeństwa jest zgodnie z 
przepisami możliwy. Dziecko 

takie musi mieć jednak-
że ukończone trzy lata. 
Na tylnej kanapie podró-
żuje już dwójka dzieci 
w fotelikach i nie ma 
możliwości zamontowa-
nia trzeciego fotelika. Z 
jazdy w foteliku przepisy 
zwalniają dzieci prze-
mieszczające się w tak-
sówce, radiowozie i ka-
retce pogotowia, a także 
dzieci mające stosowne 
zaświadczenie lekarskie 
o przeciwwskazaniu do 
przewożenia dziecka w 
foteliku. Przewożenie 
dziecka z naruszeniem 
przepisów stanowi wy-
kroczenie. Brak odpo-
wiednich zabezpieczeń 
dla dziecka w czasie jaz-
dy samochodem grozi 
mandatem karnym w 
wysokości 300 zł oraz 
otrzymaniem 6 punk-

tów karnych. Co istotne, służby 
mogą zastosować taką karę nie 
tylko w przypadku braku fote-
lika, ale także w sytuacji, kiedy 
fotelik jest niewłaściwie przy-
mocowany do siedzenia.

Od kiedy dziecko może 
jeździć w podstawce?

Podstawki są dość często 
używane, gdy samochodem 

podróżują starsze dzieci, któ-
re nie osiągnęły jeszcze okre-
ślonego przepisami wzrostu 
150 cm. Zgodnie z przepisa-
mi, możliwe jest przewożenia 
dzieci w ten sposób, jeżeli ich 
waga przekracza 25kg i nie 
jest większa niż 36kg. Stosując 
podstawkę warto pamiętać, że 
dziecko nie jest w niej dodat-
kowo chronione. Podstawka 
nie posiada mocowania w sys-
temie ISOFIX, nie daje żadnej 
ochrony bocznej ani nie po-
siada zagłówka. Również same 
pasy bezpieczeństwa nie chro-
nią dziecka, z uwagi na jego 
rozmiary, tak samo jak osoby 
dorosłej.

Od kiedy dziecko może 
jeździć na przednim 
siedzeniu?

Małego pasażera można 
przewozić na przednim siedze-
niu, gdy ma powyżej 150cm 
wzrostu lub gdy ma powyżej 
135 cm wzrostu i siedzi w od-
powiednio dobranym foteliku 
lub podkładce. Małe dzieci po-
winny być przewożone tyłem 
do kierunku jazdy, a poduszka 
powietrzna powinna być wyłą-
czona.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy



Czwartek, 3 lutego 2022 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

• Mobilny punkt 
szczepień
- Zapraszam do skorzystania z 
mobilnego punktu szczepień, 
który zostanie uruchomimy 
w naszym mieście w sobotę, 
5 lutego. W sali ślubów ratu-
sza, w godzinach 9.00-15.00 
pełnoletnie osoby, w pełni za-
szczepione, będą miały możli-
wość przyjęcia trzeciej dawki 
przypominającej szczepionki 
przeciwko COVID-19 (jeśli od 
pełnego zaszczepienia minęło 
minimum 6 miesięcy). Pełno-
letnie osoby niezaszczepione 
będą mogły zaszczepić się 
jednodawkowym preparatem 
Johnson&Johnson. Szczepie-
nie odbywa się bez potrzeby 
wcześniejszej rejestracji, ale 
trzeba mieć przy sobie dowód 
tożsamości. Jeżeli nie macie 
Państwo możliwości dojazdu 
do punktu, zapewni go Straż 
Miejska w Boguszowie-Gor-
cach. W tym celu prosimy o 
kontakt pod numerem tel. 512 
647 570 w dniu szczepienia – 
mówi Sylwia Dąbrowska, bur-
mistrz Boguszowa – Gorc.

• Konsultacje z ZUS
7 lutego 2022 r. (poniedziałek), 
w siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej - Centrum Kultury w 
Boguszowie Gorcach , w godzi-
nach od 9.00 do 14.00, odbędą 
się konsultacje pracowników 
ZUS z mieszkańcami, którzy 
potrzebują wsparcia w składa-
niu elektronicznych wniosków 
o ustalenie prawa do świad-
czeń wychowawczych (500+) 
oraz wniosku o świadczenie 
RKO na okres od 1 czerwca 
2022 r. do 31 maja 2023 r. Przy-

pominamy, że wnioski można 
składać od 1 lutego 2022 roku 
wyłącznie w formie elektro-
nicznej, a przyznawaniem i 
obsługą świadczeń będzie się 
zajmował Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

• Pewien Król
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie Gorcach zaprasza na 
spektakl ,,Pewien Król" w wy-
konaniu Teatru Tyciutki. Przed-
stawienie zostanie zaprezento-
wane w najbliższą niedzielę - 6 
lutego o godz. 16.00. w Filii nr 
4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- Centrum Kultury w Szybie Wi-
told przy ul. Traugutta.

• Ferie z OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Boguszowie – Gorcach zapra-
sza dzieci i młodzież z Bogu-
szowa-Gorc w wieku 7-13 lat 
na zajęcia w ramach zimowego 
wypoczynku. Zapisy prowa-
dzone są pod numerem telefo-
nu 695 966 288. W programie 
m.in. wycieczki na Dzikowiec i 
Trójgarb, wizyta w Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu oraz w 
Nadleśnictwie Kamienna Góra, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
zimowa olimpiada młodzieży, 
wyjście na basen oraz trady-
cyjnie zabawa karnawałowa. 
Zajęcia są organizowane w 
każdej z dzielnic, a bazą wypa-
dową będą sale gimnastyczne 
przy ul. Reymonta, Szkolnej 
oraz Olimpijskiej. Uczestnicy 
muszą mieć przy sobie zgody i 
oświadczenia podpisane przez 
rodziców lub opiekunów.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

W sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice 
zostały wręczone dyplo-
my uczestnikom konkursu 
na najładniejszą dekorację 
świąteczną domu, mieszka-
nia oraz instytucji.

Powołana przez wójta gmi-
ny komisja 4 stycznia 2022 roku 

oceniła zgłoszone dekoracje 
świątecznie z terenu Gminy Sta-
re Bogaczowice. - Dziękujemy 
bardzo za przygotowanie tak 
pięknych instalacji świetlnych, 
jak co roku zaskakujecie nas 
państwo pomysłami i wyko-
naniem. Oprócz zgłoszonych 
posesji, chcemy podziękować 

za piękne ozdobienie waszych 
niezgłoszonych dekoracji, które 
wzbudziły nasz zachwyt – pod-
kreśla Mirosław Lech, wójt Gmi-
ny Stare Bpgaczowice.

W tegorocznym konkursie I 
miejsce zajęła Maria Bijak z Gost-
kowa, II miejsce Natalia i Mate-
usz Zarzyccy z Chwaliszowa, a 

III miejsce Gospodarstwo Rolne 
Przemysława Kopacza z Cieszo-
wa. Zostały także przyznane dwa 
wyróżnienia, które otrzymała 
Dorota Podkówka ze Starych 
Bogaczowic oraz sołtys Jabłowa 
Irena Skulska za dekorację Świe-
tlicy Wiejskiej w Jabłowie.

(IL)

Nagrody za ozdoby
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Znamy już wyniki ogól-
nopolskiego konkursu ,,Jak 
zachęcić babcię lub dziadka 
do założenia konta w banku”. 
Pierwsze miejsce w kategorii 
plakat zajęła Krystyna Zych z 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Orła Białego w 
Wałbrzychu. Pierwsze miejsce 

w kategorii �lm zajął Karol 
Juszczyk z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Orła 
Białego w Wałbrzychu. Wyróż-
nienie w kategorii infogra�ka/
materiał multimedialny otrzy-
mał Konrad Dziuban z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 
3 w Wałbrzychu.

Konkurs został przepro-
wadzony w ramach kampanii 
informacyjno-edukacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych ,,Bezpiecznie, zdro-
wo, bezgotówkowo”. Był 
skierowany do dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz studen-
tów.  - Zadaniem uczestników 

konkursu było przygotowanie 
pracy, która będzie przedsta-
wiała korzyści z posiadania i 
korzystania z konta w banku 
przez osoby starsze - mówi 
Magdalena Walter koordyna-
tor ds. komunikacji społecz-
nej i edukacji ZUS w Wałbrzy-
chu. 

Wałbrzyszanie zdominowali ogólnopolski konkurs
Do konkursu zgłosiło się bli-

sko 3 tysiące uczniów i studen-
tów z całej Polski. 

- Prace, które otrzymaliśmy 
były przemyślane, wykonane 
bardzo starannie, z dbałością 
o szczegóły. W przedziale wie-
kowym - szkoły podstawowe, 
klasy 7-8 wałbrzyscy uczniowie 
wykazali się też niezwykłą po-
mysłowością, która została do-
ceniona w centralnym etapie 

konkursu – dodaje Magdalena 
Walter. 

Konkurs odbywał się w róż-
nych kategoriach wiekowych 
na poziomie szkół podstawo-
wych, ponadpodstawowych 
oraz wyższych. 

Nagrodzone prace można 
obejrzeć na www.zus.pl na pod-
stronie kampanii ,,Bezpiecznie, 
zdrowo, bezgotówkowo”.

(IKM)

Czy Stary Julianów będzie 
nową wsią w powiecie wał-
brzyskim? W Gminie Walim 
do 11 lutego 2022 r. trwa-
ją konsultacje społeczne w 
sprawie podziału Sołectwa 
Dziećmorowice na dwa od-
rębne: Sołectwo Dziećmoro-
wice i Sołectwo Stary Julia-
nów. 

- Zapraszam mieszkańców 
Gminy Walim do udziału w 
konsultacjach społecznych 
dotyczących zmiany Statutu 
Gminy Walim, zmiany Statutu 
Sołectwa Dziećmorowice oraz 
projektu uchwały w sprawie 
podziału Sołectwa Dziećmo-
rowice na dwa odrębne sołec-
twa: Sołectwo Dziećmorowi-
ce i Sołectwo Stary Julianów 
oraz nadania statutu Sołectwu 
Stary Julianów – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Przedmiotem konsultacji są 
projekty następujących aktów 
prawnych:
-  projekt uchwały zmie-

niającej uchwałę nr 
XLIII/270/2018 Rady Gmi-
ny Walim z 25.09.2018 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Walim,

-  projekt uchwały zmie-
niającej uchwałę nr 
XLIII/269/2018 Rady Gmi-
ny Walim z 25.09.2018 r. w 
sprawie uchwalenia statu-
tów dla sołectw położonych 
na terenie Gminy Walim,

-  projekt uchwały Rady Gmi-
ny Walim w sprawie podzia-
łu Sołectwa Dziećmorowice 
na dwa odrębne sołectwa: 
Sołectwo Dziećmorowice 
i Sołectwo Stary Julianów 
oraz nadania statutu Sołec-
twu Stary Julianów.
- Projekty uchwał, o których 

mowa w pkt. 2 oraz formularz 
zgłaszania uwag, dostępne 
są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Walim oraz w 
Kancelarii Urzędu Gminy Wa-
lim przy ul. Bocznej 9.Uwagi 
w ramach konsultacji społecz-
nych są przyjmowane wyłącz-
nie na formularzu zgłaszania 
uwag. Wypełniony formularz 
należy dostarczyć do Urzędu 
Gminy Walim i złożyć w kance-
larii; za pośrednictwem poczty 
na adres Urząd Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, 58-320 Walim; 
skan podpisanego formularza 
można także przesłać na adres 
e-mail: urzad@walim.pl. For-
mularze złożone po terminie 
określonym w pkt. 1 oraz nie 
dotyczące przedmiotu kon-
sultacji, nie będą brane pod 
uwagę przy ustalaniu wyników 
konsultacji. Osoby upoważnio-
ne do udziału w konsultacjach 
winny posiadać czynne prawo 
wyborcze oraz zamieszkiwać 
na stałe (być ujętym w rejestrze 
wyborców) na terenie Gminy 
Walim – dodaje wójt gminy.

(AM)

Stary Julianów 
się odłączy?
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- W pociągu, na 
rybach, w parku, 
albo nie wychodząc 
z domu, czytacie 
gdzie chcecie, co 
chcecie, na własnym 
smartfonie, do tego 
bez opłat i z posza-
nowaniem praw au-
torskich! Warunek 
jest jeden: jesteście 
czytelnikami Bi-
blioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym 
Borze, która od 
stycznia br. oferuje 
dostęp do szerokiej 
bazy e-booków na platformie 
internetowej Legimi – mówi 
Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki+Centrum Kultury 
w Czarnym Borze.

Legimi to nowa oferta ko-
rzystania z biblioteki – bez 
wychodzenia z domu. Wystar-
czy, że czytelnicy na podsta-
wie otrzymanego w bibliotece 
unikalnego kodu, założą konto 
i pobiorą bezpłatną aplikację 
Legimi. Wówczas wszystkie 
bez wyjątku e-książki dostęp-
ne w abonamencie będą mogli 
czytać na smartfonie, table-
cie, komputerze lub czytniku. 
- Dzięki Legimi czytelnicy B+CK 

Biblioteka 
w smartfonie

25 stycznia 2022 r. po raz 
pierwszy w nowej siedzibie 
urzędu miejskiego przy ulicy 
Parkowej 9 odbyła się sesja 
Rady Miejskiej w Głuszycy.

- Korzystając z okazji, że 
mamy pierwszą sesję rady 
miejskiej w nowym obiekcie, 
w imieniu własnym oraz ca-

łego samorządu głuszyckiego 
pragnę podziękować Grze-
gorzowi Walczakowi za wie-
loletnią współpracę z Gminą 
Głuszyca, zaangażowanie i 
działalność na rzecz Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Głuszycy 
oraz kilkunastoletnią dzia-
łalność na rzecz sportów ro-

Urząd zmienia siedzibę werowych w Gminie 
Głuszyca – powiedział 
Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód.

Powoli do nowego 
Urzędu Miejskiego w 
Głuszycy, który mieści 
się w wyremontowanej, 
zabytkowej willi Kauf-
fmanna przy ul. Parko-
wej 9 przenoszone są 
kolejne wydziały magi-
stratu.

- Wszelkie wnioski oraz po-
dania należy składać w biurze 
podawczym w urzędzie miej-

skim przy ul. Grunwaldzkiej 55 
– informuje burmistrz miasta.

(AGM)

• Zmiana rozkładów
- Od 1 lutego 2022 roku zawie-
szone zostało kursowanie au-
tobusów linii nr 15 do Mezime-
sti w Czechach. Zmianie uległy 
również godziny odjazdów au-
tobusów do Mieroszowa. Prosi-
my o zapoznanie się z nowym 
rozkładem jazdy - informuje 
Dział Komunikacji Zbiorowej 
Zarządu Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu.

• Jak wykorzystać 
Lesistą?
Burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński spotkał się z wójtem 
Gminy Czarny Bór Adamem 
Góreckim. Włodarze rozma-
wiali o wspólnych działaniach  
w ramach współpracy po-
między gminami w obszarze 
rozwoju turystyki, rekreacji 
i sportu. Rozmawiali m.in. o 
możliwościach wykorzystania 
turystycznego masywu Lesistej 
Wielkiej i wspólnych działa-

niach w zakresie rozwoju im-
prez sportowych.

• Czechosłowackie Sci-fi
- Dzięki pomocy czeskiego 
Klášter Broumov - Vzdělávací 
a kulturní centrum mamy moż-
liwość zaprosić Państwa na 
polsko-czeski przegląd �lmów 
science �ction, powstałych w 
Czechosłowacji w latach 1948-
1983. Filmy, te w większości 
nieznane polskim widzom, są 
prawdziwymi perłami europej-
skiej kinematogra�i, wyprze-
dzając swym wizjonerstwem 
zachodnie megaprodukcje o 
kilka lat. Zapraszamy w każ-
dy weekend lutego do Kina 
zdrowie w Sokołowsku! Już 
5.02.2022 r. (sobota) o godzi-
nie 19.00 wyświetlony zostanie 
�lm „Krakatit” z 1948 r. w reży-
serii Otakara Vávra. Wstęp 10 
zł – zachęcają przedstawiciele 
Sokołowsko Laboratorium Kul-
tury.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

zyskali dostęp do ponad 60 
tysięcy e-bookow - nowości 
i bestsellerów, ale i starszych 
tytułów – z beletrystyki, lite-
ratury faktu i innych popular-
nych kategorii udostępnianych 
przez portal Legimi.com. Po 
więcej informacji związanych 
z korzystaniem z Legimi, a tak-
że po tradycyjne, papierowe, 
książkowe nowości zapraszam 
do czarnoborskiej biblioteki 
(Sportowa 43) od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10:00 
– 18:00 oraz w soboty w godzi-
nach 9.00 – 16.00 - mówi Kata-
rzyna Bernaś.

(KB)
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38 Bieg Gwarków odbę-
dzie się w tym roku w formu-
le hybrydowej w drugim ter-
minie. Rywalizacja odbędzie 
się na Sowiogórskich Trasach 
Narciarstwa Biegowego w 
dniach 19-26 lutego 2022 r.

- Biegi zostaną rozegrane 
bez rywalizacji czasowej, pa-

miątkowe medale, które w tym 
roku są prawdziwym trofeum 
zostaną wręczone 150 oso-
bom (obowiązuje limit), które 
zapiszą się do startu i pokryją 
symboliczną opłatę startową. 
Wszyscy zapisani zawodnicy 
dostaną natomiast pamiąt-
kowe certy�katy. By każdy 

38 Bieg Gwarków miał szansę przebiegnięcia 
wymaganych minimum 10 
km, Bieg Gwarków odbędzie 
się w dniach 19-26.02 i w tym 
czasie trasy będą na bieżąco 
utrzymywane. Dla tych z Was, 
którzy chcą się z nami jednak 
spotkać i odebrać medal, przy-
gotowujemy �nał wirtualnego 
tygodnia. W sobotę - 26 lutego 
- organizujemy dla wszystkich 
chętnych biegaczy wydarze-
nie na Przełęczy Jugowskiej 

na stoku „Besterek”. Aby być 
�niszerem 38 Bieg Gwarków 
należy ukończyć dwie trasy. 
Nad sprawnym przebiegiem 
zawodów on-line czuwać bę-
dzie biuro STGGS oraz Sowie 
Szczyty. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmian terminu w 
przypadku niewystarczającej 
pokrywy śnieżnej – informuje 
główny organizator imprezy 
- Stowarzyszenie Turystyczne 
Gmin Gór Sowich, którego w 

organizacji wydarzenia wspie-
rają Sowie Szczyty.

Zapisy uczestników 38 Bie-
gu Gwarków prowadzone są 

na stronie: https://ridewithgps.
com/.../165336-38-bieg-gwar-
kow-hybrydowy

(RED)

- Informujemy, że nie powiemy gdzie, jednak - dzięki sprawnej akcji 
z nadleśniczymi - zamontowane zostały fotopułapki w rozmaitych 
miejscach na Sowiogórskich Trasach Do Narciarstwa Biegowego – 
informują przedstawiciele Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór 
Sowich, które utrzymuje trasy narciarskie. - Zamierzamy wyciągać 
konsekwencje wobec osób, które dewastują trasy i bez pozwolenia 
wjeżdżają na teren Lasów Państwowych. Ratrakowanie tras jest 
kosztowne i przykro nam, że wciąż nie ma zrozumienia ze strony fanów 
motoryzacji, by szanować czyjąś pracę.

(RED)

Monitorują trasy 
narciarskie

- Zapraszam na niezwykłą 
wystawę, prezentującą histo-
rię stoczni zlokalizowanych w 
górnym i środkowym biegu 
Odry. Co ciekawe, obiektów 
tych w XX wieku było całkiem 
sporo, a niektóre dawały za-
trudnienie tysiącom pracow-
ników – mówi Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

Wystawa „Stocznie odrzań-
skie” zawiera zbiór kilkudziesię-
ciu fotogra�i dokumentujących 
pracę w stoczniach, a także 
plany stoczni, szkice i różnego 
rodzaju dokumenty. Wystawa 
jest częścią projektu o nazwie 

„Odrzańska odyseja”, w którego 
skład wchodzą również warsz-
taty, projekcje �lmowe, pokazy, 
koncerty, wieczory poezji i lite-
ratury, gry terenowe, spotkania 
z weteranami żeglugi odrzań-
skiej i rejs muzealną barką po 
Odrze. Projekt przygotowała 
Fundacja Otwartego Muzeum 
Techniki. Muzeum Odry.

Wystawę można oglądać 
do końca lutego br. od wtorku 
do niedzieli w godzinach 9.00 
– 17.00 w Centrum Obsługi Ru-
chu Turystycznego Akwarium 
w Zagórzu Śląskim przy ulicy 
Wodnej 1.

(AM)

Stocznie odrzańskie 
w Zagórzu
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W spotkaniu 20 kolejki I ligi koszykarzy Górnik Wałbrzych pokonał MKKS 
Żak Koszalin 82:74 (28:19, 17:18, 20:13, 17:24).
Górnik: Niedźwiedzki 18, Pabian 16, Jakóbczyk 15, Dymała 8, 
Kruszczyński 8, Cechniak 6, Ratajczak 6, Durski 5, Jeziorowski 0.
Żak: Dłoniak 22, Harris 21, Tomaszewski 11, Pryć 9, Zarzeczny 6, Czyż 3, 
Sewioł 2, Czubak 0, Naczlenis 0.
Wałbrzyszanie zajmują drugie miejsce w tabeli I ligi. We środę Górnik 
podejmował w hali Aqua Zdrój zamykający tabelę Turów Zgorzelec 
(relacja na db2010.pl), a już 5 lutego (sobota) o godz. 17.00 zmierzy się z 
Decką w Pelplinie.

(RED), fot. Dawid Wójcikowski

Siatkarki Chełmca Wał-
brzych wróciły na fotel lide-
ra 3 grupy II ligi po zwycię-
stwie odniesionym nad AZS 
Nysa. Niestety, siatkarze 
drugoligowego Chełmca 
wciąż czekają na pierwsze 
zwycięstwo w 2022 r. Za to 
ich młodsi koledzy w III lidze 
wygrywają raz za razem, a 
teraz czeka ich walka o pry-

mat w regionie w rywalizacji 
juniorów.

W meczu 16 kolejki II ligi siat-
karki MKS Chełmiec Wodociągi 
pokonały AZS Nysa 3:0 (25:22, 
25:19, 25:18). MVP spotkania wy-
brana została atakująca wałbrzy-
skiego zespołu Nicole Jochym. 
Kolejny mecz drużyna trenera 
Marka Olczyka rozegra 12 lutego 
z MKS w Dąbrowie Górniczej.

Ligowy maraton

O prymat w regionie

dów) zapewni z pewnością 
dużo emocji. Po rundzie zasad-
niczej Chełmiec zajął 1 pozycję, 
wyprzedając obie ekipy Gwar-
dii Wrocław i rywala zza miedzy 
- Spartakusa Jawor. Na turniej 
dodatkowo wrocławski zespół 
wzmocni się trzema zawodni-
kami SMS Spała (w tym dwóch 
mistrzów świata juniorów z 
2021 roku), zatem gra rozpocz-
nie się od nowa. Podopieczni 
Dariusza Ratajczaka i Mariusza 
Jerzyka w tym sezonie w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów nie 
zaznali goryczy porażki, wy-
grywając wszystkie mecze w 
III lidze. Zróbmy wszystko, aby 
tę serię podtrzymać i zobaczyć 

w niedzielę wieczorem złote 
medale na szyjach siatkarzy 
Chełmca. Głośny doping nie 
tylko mile widziany ale przede 
wszystkim wskazany! – podkre-
śla Fabian Kurzawiński.

(RED), fot.Dawid Wójcikowski

Harmonogram meczów
PIĄTEK 04.02
godz 18:00 Chełmiec - Spartakus Jawor
SOBOTA 05.02
godz. 16:30 Chełmiec - Gwardia II
godz. 18:30 Gwardia I - Spartakus Jawor
NIEDZIELA 06.02
godz. 13:30 Spartakus Jawor 
- Gwardia II
godz. 16:00 Chełmiec - Gwardia I

Dużo gorzej spisali się siat-
karze KPS Chełmiec Wałbrzych, 
którzy w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów ulegli Czarnym Rząśnia 
0:3 (15:25, 26:28, 20:25). W na-
stępnej kolejce podopieczni 
trenera Fabiana Kurzawińskie-
go zagrają 9 lutego w Miliczu z 
MUKS Ziemia Milicka.

Zdecydowanie lepiej spisują 
się na parkietach III ligi rezerwy 
KPS Chełmiec. Najpierw wzięli 
rewanż na LZS Średzianin Śro-
da Śląska, z którym wygrali we 
własnej hali 3:0 (25:16, 26:24, 

25:15), a potem w zaległym 
spotkaniu pokonali Tygrysy w 
Strzelinie 3:2.

- Był to ostatni sprawdzian 
naszych juniorów przed turnie-
jem �nałowym Dolnośląskiej 
Ligi Juniorów, który odbędzie 
się w najbliższy weekend w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 
Zapraszamy wszystkich do 
wspólnego kibicowania pod-
czas 3 dniowego turnieju. Nie-
typowa formuła rozstrzygnięć 
medalowych (wzorem m.in. 
Ligi Mistrzów czy Ligi Naro-
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GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA DOL-
NYM ŚLĄSKU !!!

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

WAŁBRZYCH okolice Parku 
Sobieskiego 2pok 40m2 piękny 
ogród pod okanami tel. do 
kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 
pokoje parter cena 85tys zł  tel 
do kontaktu 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  ogrodem cena 85tys tel do 
kontaktu 535-416-014 www.
panorama.net.pl 

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

Tel do kontaktu 535-416-014 
oferta dostępna na  www.

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J
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R E K L AMA

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

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

(1) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

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

PRACA

(2) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(13) 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 

panorama.net.pl pod nr PAN-
-MW-1201 

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

Tel do kontaktu  535-416-014 
oferta dostępna na  www.pano-
rama.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 
bezpieczne 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 dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do 
remontu 109,70 m2. Cena 130 
tys. zł

Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie, 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 wałbrzy-

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

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

ski –parter lub I piętro w cenie 
do 120 tys. zł. Powierzchnia od 
50m2.

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

Sprzedam działkę zabudowa-
ną (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 podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.
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