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Dobiega końca sezon 
w ogrodach działkowych. 
Przed zimą warto zadbać nie 
tylko o uprawy, ale także o 
altany, komórki i piwnice, w 
których przechowywane są 
narzędzia i inne wartościowe 
przedmioty.

- Wałbrzyscy policjanci 
przypominają o dokładnym 
zabezpieczaniu ogródków, a 
także piwnic i komórek. Czę-
sto znajdujące się tam cenne 
przedmioty, np. rowery czy 
elektronarzędzia, są w zainte-
resowaniu przestępców, którzy 
kradną to co można później 
łatwo sprzedać. Zachowując 
czujność i ograniczone zaufa-
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Nie daj się okraść
nie do osób obcych przeby-
wających w rejonach ogrodów 
działkowych, a także na klat-
kach schodowych, możemy 
ustrzec się przed włamaniem 
do altanek, pomieszczeń piw-
nicznych oraz komórek – mówi 
podkomisarz Marcin Świeży, 
O�cer Prasowy Komendanta 
Miejskiego Policji w Wałbrzy-
chu.

Altanka ogrodowa, piwni-
ca, czy komórka to miejsca, 
do których często włamują się 
złodzieje, gdyż są one słabo 
zabezpieczone. Dlatego poli-
cjanci radzą jak uchronić swoje 
mienie i odpowiednio zabez-
pieczyć obiekty gospodarcze 
przed włamaniem i dewastacją.

- Zawsze zamykajmy drzwi 
wejściowe do budynku. Jeżeli 
zamek w drzwiach wejścio-
wych jest zepsuty lub po pro-
stu go nie ma, nie czekajmy aż 
inny sąsiad zadzwoni do spół-
dzielni, czy poinformuje człon-
ków wspólnoty lub zarządu 
ogrodów działkowych. Zróbmy 
to my. Nie przekazujmy klucza 
od wejścia do pomieszczeń 
piwnicznych, czy komórek, 
czy działek osobom postron-
nym, ponieważ może on tra�ć 
w niepowołane ręce i zostać 
dorobiony celem łatwiejszego 
dostępu do nich w ramach pla-
nowanego włamania. Własne 
drzwi od ogrodu, piwnicy czy 
komórki zabezpieczmy odpo-
wiednim zamkiem lub kłódką. 
Jeżeli posiadamy w pomiesz-
czeniu piwnicznym, czy komór-
ce skrzydło okienne wychodzą-

ce na podwórze, pamiętajmy 
aby zawsze było zamknięte 
podczas naszej nieobecności 
i najlepiej zabezpieczone kra-
tami. Jeżeli mamy możliwość, 
wartościowe przedmioty - np. 
rower - przytwierdźmy na stałe 
do ściany łańcuchem, zawsze 
będzie to utrudnienie dla zło-
dzieja. Natomiast aby nasza 
działka nie była narażona na 
dewastację oraz kradzież pa-
miętajmy, by nie zostawiać 
w altankach przedmiotów 
wartościowych bez nadzoru, 
takich jak kosiarki, piły, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
kuchenki i butle gazowe. Jeże-
li jednak przedmiotów nie da 
się przenieść, warto oznaczyć 
je w sposób trwały, zrobić do-
kumentację fotogra�czną oraz 
zachować wszystkie dokumen-
ty gwarancyjne. Wartościowe 
narzędzia należy umieścić w 
miejscu niewidocznym. Pa-
miętajmy, aby altankę zabez-
pieczyć w atestowane zamki 
i drzwi oraz kraty w oknach, a 
nawet alarm. Każda trudność 

w pokonywaniu przeszkód 
może zniechęcić włamywacza 
do działania – wylicza Marcin 
Świeży.

Warto zadbać o bezpieczeń-
stwo na działkach wspólnie z 
sąsiadami.

- Podczas ich nieobecno-
ści sprawdzajmy, czy nie do-
szło u nich do kradzieży, a w 
sytuacjach wątpliwych warto 
skontaktować się właściciela-
mi. Zwracajmy uwagę na ob-
cych, którzy bez celu chodzą 
po ogrodach działkowych. Py-
tanie „Kogo Pan szuka?” może 
skutecznie odstraszyć złodzie-
ja. Wszelkie zagrożenia i nie-
bezpieczne sytuacje należy na 
bieżąco zgłaszać pod numer 
alarmowy 112. Pamiętajmy, 
że nasza postawa, ostrożność 
i czujność może okazać się 
pomocna zarówno dla nas sa-
mych jak i dla naszego sąsiada, 
a także pomoże uchronić nas 
przed utratą dobytku – dodaje 
rzecznik prasowy wałbrzyskiej 
policji.

(RED)



Czwartek, 5 listopada 2020 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

Policja, jak każdy organ 
państwa, posiada określone 
przepisami prawa oraz obo-
wiązki. Do przepisów regulu-
jących owe prawa i obowiązki 
należą między innymi ustawa 
o policji, kodeks postępowania 
karnego i kodeks postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia. 
Do głównych zadań policji na-
leży wykonywanie czynności: 
operacyjno-rozpoznawczych, 
dochodzeniowo-śledczych i 
administracyjno-porządko-
wych w celu: 1) rozpoznawa-
nia, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw, przestępstw skar-
bowych i wykroczeń; 2) poszu-
kiwania osób ukrywających się 
przed organami ścigania lub 
wymiaru sprawiedliwości; 3) 
poszukiwania osób, które na 
skutek wystąpienia zdarzenia 
uniemożliwiającego ustale-
nie miejsca ich pobytu należy 
odnaleźć w celu zapewnienia 
ochrony ich życia, zdrowia lub 
wolności.

W celu realizacji tych czyn-
ności policjanci mają, między 
innymi, prawo do legitymo-
wania osób w celu ustalenia 
ich tożsamości oraz do doko-
nywania zatrzymań. Masz pra-
wo poznać podstawę prawną 
legitymowania oraz jego przy-

czynę. Jakie zatem obowiązki 
ma policjant, który dokonuje 
zatrzymania? 

Policjant powinien osobę 
zatrzymywaną poinformować 
o przyczynach zatrzymania, 
przysługujących takiej osobie 
uprawnieniach oraz wysłuchać 
jej relacji - wyjaśnień.

Do praw osoby zatrzymanej 
należy prawo do:
a) kontaktu z adwokatem,
b) korzystania z bezpłatnej 

pomocy tłumacza, jeżeli nie 
włada ona w wystarczają-
cym stopniu językiem pol-
skim,

c) złożenia oświadczenia lub 
odmowy złożenia oświad-
czenia,

d) otrzymania odpisu proto-
kołu zatrzymania, którego 
odbiór kwituje,

e) dostępu do pierwszej po-
mocy medycznej,

f) kontaktu z konsulatem lub 
przedstawicielstwem dy-
plomatycznym państwa, 
którego jest obywatelem 
(w przypadku obcokrajow-
ców).
Żądanie umożliwienia na-

wiązania kontaktu z adwo-
katem albo z radcą prawnym 
oraz zapewnienie możliwości 
bezpośredniej z nim rozmowy 

jest podstawowym prawem 
osoby zatrzymanej. Warto 
z niego skorzystać jak naj-
szybciej, jeszcze zanim osoba 
zatrzymana odniesie się do 
stawianych jej zarzutów. Poli-
cjant ma obowiązek umożliwić 
nawiązanie i faktyczną realiza-
cję takiego kontaktu, a w razie 
potrzeby powinien umożliwić 
odnalezienie numeru telefonu 
adwokata np. w telefonie, no-
tatkach osobistych, czy też w 
Internecie.

Osoba zatrzymana ma pra-
wo żądać, by o jej zatrzymaniu 
zawiadomiono osobę najbliż-
szą, a także pracodawcę. Może 
to być ktoś z rodziny (mąż, 
mama), ale również spoza ro-
dziny (narzeczona, przyjaciel, 
sąsiad). Zawiadomienie wska-
zanej przez zatrzymanego 
osoby jest obowiązkiem poli-
cjanta, który dokonuje zatrzy-
mania. Policjant powinien to 
zrobić niezwłocznie.

Czas zatrzymania w przy-
padku wykroczenia, co do za-
sady, nie może trwać dłużej niż 
24 godziny (licząc już od chwili 
uniemożliwienia danej osobie 
swobodnego poruszania się). 
Jeżeli zachodzą podstawy do 
zastosowania trybu przyspie-
szonego (szybsze postawienie 

zatrzymanego przed sądem) to 
czas zatrzymania ulega wydłu-
żeniu do 48 godzin. Po upły-
wie, któregoś z tych okresów, 
należy zatrzymanego natych-
miast zwolnić.

Czas zatrzymania w przy-
padku przestępstwa, co do 
zasady, nie może trwać dłużej 
niż 48 godzin (od chwili ujęcia). 
Jeżeli zostanie do sądu w tym 
czasie skierowany wniosek o 
zastosowanie tymczasowego 
aresztowania, to czas ten prze-
dłuża się o dalsze 24 godziny. 
Po upływie 48 godzin lub je-
żeli sąd w ciągu 24 godzin od 
wpływu wniosku nie zastosuje 
aresztu, osobę zatrzymaną na-
leży natychmiast zwolnić.

Na dokonane zatrzymanie 
przysługuje zażalenie do sądu. 
Termin na złożenie zażale-
nia wynosi 7 dni. W zażaleniu 
można domagać się zbada-
nia zasadności, legalności i 
prawidłowości zatrzymania. 
Stwierdzenie przez sąd, że za-
żalenie było zasadne, a zatrzy-
manie niewątpliwie niesłusz-
ne, otwiera drogę do uzyskania 
odszkodowania.

W przypadku posądzenia 
o dokonanie wykroczenia ob-
winiony ma prawo odmówić 
przyjęcia proponowanego 

Prawo w pigułce: zatrzymanie przez policję

mandatu. Wówczas sprawa tra-
�a do sądu. Przyjęcie mandatu 
oznacza przyznanie się do winy 
i zaakceptowanie kary, przez 
co trudno jest przyjęty mandat 
uchylić.

Warto równocześnie pa-
miętać, że jeżeli dana osoba 
umyślnie nie stosuje się do 
wydawanych poleceń przez 
funkcjonariusza policji lub Stra-
ży Granicznej (a od zeszłego ty-
godnia aż do odwołania także 
Żandarmerii Wojskowej), ale 
wydanych wyłącznie na pod-
stawie prawa, to może się oka-
zać, że takie zachowanie wy-
pełnia znamiona wykroczenia.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Lepsze jutro
W październiku br. rozpoczęła 
się realizacja projektu „Lepsze 
jutro”, współ�nansowanego 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt jest dedy-
kowany osobom korzystającym 
z pomocy świadczonej przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Boguszowie-Gorcach. Przewidu-
je wsparcie dla 20 mieszkańców 
Boguszowa-Gorc: pracę socjalną; 
punkt wsparcia – poradnictwo 
specjalistyczne, w tym pomoc 
prawną, poradnictwo zawodo-
we i psychologiczne; grupowe 
wsparcie w zakresie podnie-
sienia kompetencji życiowych 
i umiejętności społecznych; 
kursy i szkolenia umożliwiają-
ce podniesienie kwali�kacji i 
kompetencji zawodowych lub 
umiejętności pożądanych na 
rynku pracy; staże zawodowe; 
poradnictwo rodzinne grupowe 
oraz indywidualne. Uczestnicy 
otrzymają zasiłki celowe i okreso-
we. Całkowita wartość projektu 
wynosi 337 845,50 zł, a wartość 
do�nansowania: 285 345,50 zł. 
Realizatorem pracy socjalnej jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Boguszowie-Gorcach. Pozosta-
łe działania z zakresu aktywnej 
integracji realizowane są przez 
partnera projektu – Fundację Ra-
zem w Wałbrzychu.

(WK)
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- Od kilku miesięcy jeste-
śmy zamknięte w szpitalu. 
Na oddziale onkologii wal-
czymy o życie. W marcu u 
Nadii wykryto ostrą białaczkę 
limfoblastyczną typu B – bar-
dzo agresywną i rzadką…
Dotychczasowe ostre lecze-
nie nie zadziałało. Choroba 
postępuje, a Nadii zostało 
mało czasu... Obecnie jedy-
ną nadzieją na pokonanie 
nowotworu jest nowoczesna 
terapia CAR-T Cell, która ma 
nauczyć organizm walczyć z 
rakiem. Niestety cena terapii 
jest porażająca, dlatego pro-
simy o pomoc, bo w tej walce 
liczy się każdy dzień... – mówi 
zrozpaczona mama Nadii Ma-
karczuk z Wałbrzycha.

- Wiosna 2020 r. – dla każde-
go trudna, inna niż wszystkie. 
Na świecie rozpoczęła się pan-
demia koronawirusa. Z dnia na 
dzień zostaliśmy skazani na sie-
dzenie w domach. Nadia cho-
dziła coraz bardziej przybita, 
a my jej apatię tłumaczyliśmy 
właśnie tą sytuacją. Niestety, z 
dnia na dzień robiła się coraz 
bledsza, nie miała energii. Spa-
cery, które dotąd uwielbiała, 
zaczęły ją męczyć i co kilka kro-

ków domagała się odpoczyn-
ku… Była coraz słabsza – nie 
do poznania. Wystraszyłam się, 
dlatego zabrałam ją do lekarza, 
który zlecił podstawowe ba-
dania krwi. To był piątek, a na 
ponowną konsultację miałam 
się zgłosić się z Nadią w ponie-
działek. Jeszcze tego samego 
dnia, wieczorem, dostałam te-
lefon z pilnym wezwaniem do 
przychodni. W gabinecie lekar-
skim usłyszałam o podejrzeniu 
nowotworu. Wyniki Nadii były 
złe, dlatego jeszcze tego same-
go dnia pędziliśmy do szpitala. 
Przez pandemię na wszystko 
trzeba było długo czekać. Nadia 
musiała mieć zrobiony test. W 
środku nocy została przewiezio-
na do jeszcze innego szpitala. 
Przeszła kolejną serię badań, 
która pozwoliła postawić osta-
teczną diagnozę – najgorszą 
z możliwych. Diagnozę, która 
wszystko wywróciła do góry 
nogami, która zabiera życie na-
szemu dziecku... – wspomina 
mama 7-letniej dziewczynki.

Ostra białaczka limfobla-
styczna typu B – rzadka, agre-
sywna, bardzo odporna na 
leczenie. Natychmiast trzeba 
było podjąć radykalne kroki. 

Nadia po raz kolejny musiała 
zostać przewieziona karet-
ką — tym razem do Przylądka 
Nadziei we Wrocławiu. Roz-
poczęło się leczenie silnymi 
sterydami. Życie całej rodziny 
przeniosło się do szpitala. Brat 
Nadii spędzał z nią w szpitalu 
całe tygodnie, opiekował się 
nią, bawił się z nią i dbał o to, 
by jak najlepiej znosiła pobyt 
w szpitalu. Organizm Nadii za-
reagował na sterydy, ale w nie-
wystarczającym stopniu. Szpik 
Nadii wciąż w osiemnastu pro-
centach był zainfekowany.

- Chwilę potem otrzymali-
śmy kolejny cios – okazało się, 
że w organizmie tkwi bardzo 
rzadki gen, który uniemożli-
wia osiągnięcie remisji. Posta-
nowiono zastosować bardzo 
drogi lek wykorzystywany w 
walce z ostrą białaczką. Nadia 
miała przed sobą trzy dwudzie-
stoośmiodniowe cykle terapii. 
Wierzyliśmy, że w końcu usły-
szymy pozytywne wieści od le-
karzy. Niestety... Choroba znów 
dała o sobie znać. Nie udało się 
osiągnąć remisji, a z planowa-
nego przeszczepu trzeba było 
zrezygnować. Gen nie daje za 
wygraną, a tradycyjne leki nie 

Pomóżmy Nadii w walce z białaczką

dają sobie z nim już rady... – 
wyjaśnia matka siedmiolatki.

Choroba cały czas rośnie 
w siłę. Obecnie Nadia jest w 
trakcie chemii podtrzymującej. 
Zdaniem lekarzy jedyną szansą 
jest bardzo nowoczesna terapie 
CAR-T, dostępna w Polsce do-
piero od ubiegłego roku. Polega 
na pobraniu pacjentowi komó-
rek, a następnie “przeprogramo-

waniu” ich w taki sposób, aby 
nauczyły się atakować i zwalczać 
komórki nowotworowe. Nieste-
ty, jej koszt jest astronomiczny… 
– niemal 1,4 mln złotych! 

- Mamy bardzo mało cza-
su! Ostatnie miesiące pokazały 
nam, jak brutalny jest nasz prze-
ciwnik i jak szybko potra� po-
stępować... Przed nami leczenie 
ostatniej szansy – leczenie, od 

którego zależy życie Nadii. Pro-
simy, pomóż nam. Nadia ma 
dopiero 7 lat… – to nie czas, by 
się żegnać – apelują zrozpacze-
ni rodzice małej wałbrzyszanki.

Zbiórka pieniędzy na lecze-
nie Nadii Makarczuk prowa-
dzona jest na stronie https://
www.siepomaga.pl/nadia-ma-
karczuk/

(RED)
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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

Praca zdalna w czasie 
obowiązkowej kwarantanny 
budzi wiele wątpliwości. Czy 
osoba, która czuje się na tyle 
dobrze, że może pracować a 
w wyniku decyzji sanepidu 
musi odbyć kwarantannę – 
może pracować zdalnie czy 
też nie?

Obowiązkowa kwarantanna 
jest traktowana na równi z nie-
zdolnością do pracy z powodu 
choroby. Przysługuje wtedy 
prawo do wypłaty świadczeń 
pieniężnych, czyli wynagro-
dzenia za okres choroby lub do 
zasiłku chorobowego. W przy-
padku kwarantanny zwolnie-
nie lekarskie nie jest potrzebne.

- Przy ustalaniu prawa do 
zasiłku chorobowego dla oso-
by odbywającej kwarantannę 
stosuje się zasady ogólne okre-
ślone w ustawie zasiłkowej. 
Jedną z nich jest utrata „choro-
bowego” w przypadku wyko-
nywania pracy zarobkowej w 
czasie zwolnienia lekarskiego 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. - Zatem 
również wykonywanie pracy 
zdalnej w okresie kwarantanny 
stanowi okoliczność pozbawia-
jącą prawa do zasiłku chorobo-
wego - wyjaśnia.

Czas, w którym pracownik 
podlega obowiązkowi kwa-
rantanny, nie jest tożsamy z 
niezdolnością do pracy z po-
wodu choroby. Kwarantanna 
oznacza, bowiem odosobnie-
nie osoby zdrowej, u której nie 
stwierdzono zakażenia choro-

ZUS odpowiada: 
czy można pracować 
zdalnie na kwarantannie?

bą zakaźną, a jedynie narażenie 
na takie zakażenie.

- Oznacza to, że w sytuacji, 
gdy pracownik nie wystąpi o 
zasiłek chorobowy podczas 
kwarantanny, a jego praco-
dawca wyrazi zgodę na pracę 
– może pracować zachowując 
prawo do pełnego wynagro-
dzenia. Nie można brać choro-
bowego i pensji równocześnie. 
Krótko mówiąc ten, kto nie 
bierze „chorobowego” może 
zdalnie pracować – dodaje Ko-
walska-Matis

W ustawie uchwalonej 
przez Sejm RP 22 października 
2020 r., zagadnienie to zostało 
jednoznacznie uregulowane. 
Ustawodawca wprost wprowa-
dza rozwiązanie, które dopusz-
cza możliwość wykonywania 
pracy zdalnej w okresie kwa-
rantanny. W takim przypadku 
jednak pieniądze za czas prze-
bywania na kwarantannie nale-
żą się wyłącznie z tytułu wyko-
nywania pracy zdalnej na rzecz 
pracodawcy. Tym samym oso-
ba ta pozbawiona będzie pra-
wa do zasiłku chorobowego.

(IKM)

- Projekt, który będzie reali-
zowany w dzielnicy Podgórze 
obejmuje realizację inwesty-
cji w zakresie zielono-niebie-
skiej infrastruktury, obejmu-
jącą utworzenie 4 parków 
kieszonkowych w 4 lokaliza-
cjach miasta Wałbrzycha: ul. 
Niepodległości 9a, 11; ul. Nie-
podległości 10a, 14-16, Piotra 
Skargi 35-39c; ul. Niepodległo-
ści 70-72 oraz ul. Drzymały 7-9. 
Dotychczas nieużytkowane 
tereny miejskie zostaną prze-
kształcone w obszary zielone. 
We wszystkich lokalizacjach 
przewidziano 3 sposoby sys-
temu retencjonowania wód 
opadowych: ogrody deszczo-
we w postaci niecek retencyj-
nych, tereny zieleni ozdobnej 
(drzewa, krzewy, rabaty byli-
nowe, łąki kwietne), trawniki. 

Utworzony zostanie obszar 
o walorach przyrodniczych 
o powierzchni 9395,34 m2 w 
4 lokalizacjach i poprawiony 
zostanie system zagospodaro-
wania wód opadowych wraz z 
likwidacją zasklepień gruntu w 
celu przeciwdziałania podto-
pieniom i zalaniom. W ramach 
tego projektu planowane jest 
zretencjonowanie w skali roku 
23 722,29 m3 wód opadowych 
na terenach objętych projek-
tem; wykorzystanie w skali 
roku 22 705,55 m3 objętości 
wód deszczowych, utworzenie 
obszaru o powierzchni 7548,12 
m2 o charakterze rekreacyj-
nym lub co najmniej przyjazny 
mieszkańcom. Jednym z ocze-
kiwanych efektów tych działań 
ma być zmniejszenie efektu 
wyspy ciepła na terenach zwar-

Zielone podwórka

tej zabudowy śródmiejskiej 
w mieście – wyjaśnia Edward 
Szewczak, rzecznik prasowy 
prezydenta Wałbrzycha.

Podmiotem realizującym 
przedsięwzięcie będzie Miejski 
Zarząd Budynków Sp. z o.o., a 
wnioskodawcą i stroną umowy 

o do�nansowanie jest Gmina 
Wałbrzych. Wartość inwesty-
cji wynosi 2 890 025 zł, w tym 
do�nansowanie z NFOŚGiW 
997 377 zł (34,8%). Termin za-
kończenia realizacji projektu 
planowany jest na 30.11.2021 r.

(ESZ)

Około 3 miliony zł będzie kosztowało utworzenie 
4 tak zwanych „parków kieszonkowych” 

w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. Projekt „Zielone 
podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach 

Wałbrzycha” zwyciężył w konkursie „Miasto 
z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” 

w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
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W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwalifi kowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej, 

ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce 
i relaksacji,

• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela 
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej 
(indywidualnie dostosowanej do możliwości 
podopiecznych),

• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia 
i odwiezienia do domu

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
                  Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy Dzienny Dom Pobytu 
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu 
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl

R E K L AMA

Minimalizują ryzyko
• Według danych sanepidu na 
2.11.2020 r. liczba zakażonych Co-
vid-19 w Gminie Czarny Bór wy-
nosił 29 osób. Zaistniała sytuacja 
wymaga konkretnych działań. 
Podjąłem decyzję o wprowadzeniu 
rotacyjnej pracy zdalnej w Urzę-
dzie Gminy Czarny Bór. Zminima-
lizuje to ryzyko zakażenia zarówno 
wśród pracowników, jak i intere-
santów oraz pozwoli na zachowa-
nie ciągłości funkcjonowania w tak 
trudnym dla nas okresie. W związ-
ku z rosnącą liczbą zachorowań, 
apeluję: oczekując na wynik testu 
na obecność koronawirusa zasto-
sujmy samoizolację dla siebie i 
domowników; ograniczmy kontak-
ty międzyludzkie do niezbędne-
go minimum; stosujmy maseczki 
ochronne pamiętając o zasłanianiu 
nie tylko ust, ale i nosa; stosujmy 
2 metrowy dystans; dezynfekujmy 
ręce; jeżeli nie mamy pilnej potrze-
by, nie wychodźmy z domu – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy Czarny 
Bór.

Siłownia w Grzędach
• Tym razem przy świetlicy wiejskiej 
w Grzędach, w pobliżu placu za-
baw, powstała nowiutka siłownia 
zewnętrzna. Pomysł został zgło-
szony przez OSP Grzędy w ramach 
zadania „W zdrowym ciele zdrowy 
d(r)u(c)h” został zrealizowany ze 

środków unijnych w ramach gran-
tów za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Kwiat Lnu.
 - Cieszę się, że przy świetlicy wiej-
skiej, która została wybudowana w 
ubiegłym roku z funduszy gmin-
nych, udało się wyposażyć teren w 
szeroką ofertę urządzeń. Bliska od-
ległość boiska sportowego, wiata 
rekreacyjna, plac zabaw dla dzieci, 
a teraz siłownia zewnętrzna tworzą 
miejsce przyjazne mieszkańcom. 
Dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w realizację projektu granto-
wego – podkreśla wójt gminy.

Wybrali sołtysa i radę
• W Gminnym Ośrodku Kultury w 
Witkowie odbyło się zebranie wiej-
skie, podczas którego mieszkańcy 
wybrali sołtysa i radę sołecką. Po-
przedni sołtys i rada sołecka zostali 
odwołani na wniosek mieszkań-
ców podczas wrześniowego zebra-
nia wiejskiego. W wyborach sołty-
sa zgłoszono jedną kandydaturę, 
która otrzymała poparcie 21 gło-
sów. W głosowaniu wzięło udział 
23 mieszkańców, ale dwa głosy 
okazały się nieważne. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania 
tajnego na sołtysa wybrano Renatę 
Pajor-Tokarczyk. W skład Rady So-
łeckiej weszły: Krystyna Stawiarska, 
Danuta Pogwizd, Marzena Turek i 
Konrad Pajor.

(JJ)

Raport z Gminy Czarny Bór
W gminach Aglomeracji Wałbrzy-

skiej rozpoczęły się prace nad Spo-
łecznym Planem Sprawiedliwej Trans-
formacji Subregionu Wałbrzyskiego 
- # Dekarbonizacja2030 - na lata 2021-
2027. W planie zawarte będą projekty, 
które zostaną zrealizowane z wykorzy-
staniem środków z Unii Europejskiej, 
zawartych w Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. To są pieniądze, które 
służyć będą łagodzeniu skutków odej-
ścia od węgla i będą pomagać w stwo-
rzeniu czystej i przyjaznej dla środowi-
ska nowoczesnej gospodarki.

Przypomnijmy: 28 września 2020 r. 
samorządowcy z byłego województwa 
wałbrzyskiego podpisali deklarację de-
karbonizacji.

 - W ciągu 10 lat ciepło i energia na 
tym terenie powinny pochodzić tylko ze 
źródeł odnawialnych – mówił podczas 
spotkania w Starej Kopalni Roman Sze-
łemej, prezydent Wałbrzycha.

Teraz mieszkańcy gmin: Wałbrzych, 
Świdnica, Świebodzice, Szczawno – 
Zdrój, Stare Bogaczowice, Mieroszów, 
Głuszyca, Jedlina - Zdrój i Walim mogą 
zgłaszać swoje pomysły do Społeczne-
go Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Subregionu Wałbrzyskiego.

- Chcemy, aby ten plan tworzony był 
przez mieszkańców naszych gmin, z ich 
udziałem i dla ich dobra – podkreślają 
sygnatariusze deklaracji Dekarbonizacja 
2030.

W skład zespołu, który opracowuje 
plan, wchodzą przedstawiciele gmin 

Sprawiedliwa transformacja

z 5 powiatów byłego województwa 
wałbrzyskiego i powiatu kamiennogór-
skiego, przedsiębiorcy, naukowcy, eko-
lodzy.

- Zapraszamy mieszkańców gmin do 
udziału w tworzeniu planu oraz do dys-
kusji, na co przeznaczyć środki z FST: 
dopłatę do wymiany pieców węglo-
wych, �nansowanie indywidualnych 
instalacji fotowoltaicznych, likwidację 
kotłów węglowych w ciepłowniach, 
zakup ekologicznego transportu pu-
blicznego z wykorzystaniem energii 
elektrycznej i wodoru, �nansowanie 
działań badawczych i innowacji oraz 
wspieranie transferu zaawansowa-
nych technologii, służących rozwojo-
wi nowoczesnej gospodarki; pomoc w 
poszukiwaniu pracy dla osób poszu-
kujących zatrudnienia i podnoszenie 

ich kwali�kacji aby byli bardziej kon-
kurencyjni na rynku pracy; zapobiega-
nie powstawaniu odpadów i rozwój 
gospodarki o obiegu  zamkniętym. A 
może macie Państwo inne propozy-
cje, na co przeznaczyć te środki? Głosy 
mieszkańców naszego subregionu są 
bardzo ważne dla społecznego zespo-
łu przygotowującego Plan Sprawiedli-
wej Transformacji. Wszystkie pomysły 
zgłoszone przez Państwa zostaną prze-
analizowane i wykorzystane w pracach 
nad Społecznym Planem Sprawiedliwej 
Transformacji Subregionu Wałbrzyskie-
go – mówi Roman Szełemej, inicjator 
tego przedsięwzięcia.

Propozycje do planu można przesy-
łać na adres: fst@dekarbonizacja2030.pl 
do 16 listopada 2020 r.

(RED)
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OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY WALIM

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym /Dz. U. 2020r., poz. 293 ze zm./ zawia-

damiam o podjęciu przez Radę Gminy Walimia 

uchwały nr XXI/178/2020 z dnia 27 października 

2020r w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie 
wsi Olszyniec. Przedmiotem miejscowego planu 

będzie przeznaczenie terenu na cele zabudowy 

mieszkaniowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. 

miejscowego planu. Wnioski należy składać na pi-

śmie w terminie do dnia 27.11.2020 r. w siedzi-

bie Urzędu Gminy Walim, 58 -320 Walim, ul. Bocz-

na 6. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 

nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art.40 w związku z art. 46 

pkt.1, art.50 ustawy z dnia 3 października 2008r 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-

dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-

wisko /Dz.U.2020r., poz. 283 ze zm./ zawiadamiam 

o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziały-

wania na środowisko w/wym. miejscowego pla-

nu. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną 

oceną oddziaływania na środowisko można skła-

dać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-

nej na adres email: urzad@walim.pl w terminie do 

dnia 27.11.2020 r. Wniosek powinien zawierać 

nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 

dotyczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Wójt Gminy Walim. Pani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane w celu prowadzenia korespon-

dencji i procedury sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-

żonego w obrębie wsi Olszyniec. Więcej informacji 

o danych osobowych i prawach przysługujących w 

związku z ich przetwarzaniem zawiera Informacja 

o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd 

Gminy Walim zamieszczona na stronie internetowej 

www.walim.pl w zakładce BIP pod hasłem: Ochrona 

Danych Osobowych.

R E K L AMA

Kolejny odcinek historii wał-
brzyszanina Wojciecha Pyłki, 
który został skazany za morder-
stwo, którego… nie mógł popeł-
nić.

Tydzień temu postawiłem 
– moim zdaniem – kluczowe 
pytanie, dotyczące tego, w któ-
rym momencie i w jaki sposób 
Wojciech Pyłka dostał się do 
mieszkania Laskowskiego. Dzi-
siaj postaram się ten problem 
naświetlić szerzej.

Otóż w prowadzonym 
śledztwie, a także w trakcie 
trwającego kilkanaście miesię-
cy przewodu sadowego, ani 
policjanci, ani prokurator, ani 
też wreszcie sąd, głowy sobie 
nie zawracali wyjaśnieniem, 
w jaki sposób i w którym mo-
mencie Wojciech Pyłka wszedł 
do mieszkania Janusza La-
skowskiego. Jak wykazałem 
w poprzednim odcinku, drzwi 
do budynku były praktycznie 
zawsze zamknięte na klucz, w 
związku z czym do środka do-
stać się mógł jedynie na cztery 
sposoby: wejść do budynku 
wraz z Januszem, wykonać do 
niego telefon i powiadomić go, 
że stoi przed bramą, będąc pod 
oknem rzucać w nie kamyka-
mi (jak to robili inni), albo wo-
łać głośno do Janusza, aby go 
wpuścił. Czy było to możliwe? 
Otóż, nie i to w każdym przy-
padku. Jak zapewne uważny 
Czytelnik zapamiętał, kiedy Bo-
gumił K. wraz z towarzystwem 
przyszedł w okolice budynku, 
spotkał się z Januszem Laskow-
skim, który był sam i sam – bez 
żadnego towarzystwa – do 
budynku wszedł. Moment ten 
widziała cała czwórka, a więc 
Pyłka w tym czasie do budynku 
dostać się nie mógł. Nie mógł 
też zadzwonić do Janusza in-
formując, że stoi pod bramą, al-
bowiem z tzw. billingu wynika, 
że w styczniu Pyłka i Laskowski 
nie prowadzili żadnej rozmowy 
telefonicznej. Nota bene, moje 
niesamowite zdziwienie wzbu-
dził fakt, że ani policjanci, ani 
prokurator nie zwrócili się o bil-
ling telefonu Wojciecha Pyłki. 
Niesamowite… nikt nie zbadał 
z kim w styczniu, a zwłaszcza 
w dniu domniemanego zabój-

W sidłach prawa (13)
Janusz
Bartkiewicz

stwa Laskowskiego, kontak-
tował się główny podejrzany 
i prowodyr zbrodni. Pyłka nie 
mógł też ani rzucać kamykami, 
ani wołać Janusza do okna z tej 
prostej przyczyny, że do 21:30 
w mieszkaniu na parterze prze-
bywał Daniel Pętlik, który nic 
takiego nie słyszał, ani też nie 
szczekał jego pies, który we-
dług niego zawsze reagował 
szczekaniem, kiedy ktoś znaj-
dował się koło bramy wejścio-
wej lub wchodził do budynku. 
Jak wcześniej wskazywałem, 
zaraz po tym kiedy Tomasz Sz. 
widział przez okno rozmawia-
jącego z kimś przez telefon 
Janusza, całe to towarzystwo 
odstąpiło od zamiaru dosta-
nia się do jego mieszkania i 
trójka znajomych Bogumiła K. 
odeszła w stronę Śródmieścia, 
a on sam udał się do swojego 
miejsca zamieszkania, co mia-
ło miejsce po godzinie 19:16. 
O godz. 19:25 pojawił się poli-
cyjny patrol, który odjechał o 
godz. 19:35. Po 36 minutach 
od tego momentu Laskowski 
ponownie dzwoni na policję i 
kiedy na miejsce przybywają 
policjanci, na półpiętrze nad 
jego mieszkaniem „znajdują” 
chowającego się tam przed 
nimi Bogumiła K. Dowodzi 
to, że pomiędzy 19:35 a 20:11 
wrócił on do budynku i znów 
zaczął dobijać się do drzwi La-
skowskiego. Uważny czytelnik 
zapyta: a jak on się tam dostał, 
kiedy brama musiała być za-
mknięta ? No cóż. W tym miej-
scu mogę już tylko opierać się 
na przypuszczeniach opartych 
jednakże na twardych usta-
leniach procesowych. Otóż, 
nikt policjantów nie zapytał, 
czy opuszczając budynek po 
pierwszej interwencji, zamknę-
li drzwi wejściowe, czy też po-
zostawili je otwarte, chociaż 
dla śledztwa powinno to mieć 
zasadnicze znaczenie.

A jak wynika z wyjaśnień 
trójki współpodejrzanych, wi-
dzieli oni jak Laskowski wcho-
dzi do budynku, a więc jest 
więcej niż pewne, że drzwi 
wejściowe zatrzasnął. Dlatego 
wykorzystali moment opusz-
czenia budynku przez Daniela 
Pętlika (nazwisko zmienione), 
który jakiś czas później wyszedł 
z psem na spacer i zdołali wejść 
do budynku. Osoba Daniela 
Pętlika dla ustalenia jak Bogu-
mił K. et consortes mogli wejść 
do budynku, jest kluczowa. 
Nie wdając się w szczegóły i 

w rozważania dotyczące wielu 
sprzeczności zawartych w pro-
tokołach przesłuchania tego 
świadka (11.04. i 26.05.) z ich 
treści w powiązaniu z innymi 
dowodami (czas interwencji 
policyjnej, zeznania podejrza-
nych), można wyciągnąć je-
dyny wniosek, że zanim około 
godz. 19:00 wyszedł z psem 
na spacer, widział dwóch męż-
czyzn i jedną kobietę, którzy 
rzucali kamykami w okno i roz-
mawiali o jakichś pieniądzach, 
które ponoć miał im oddać 
Laskowski. Kiedy wychodził z 
psem z budynku, osoby te wy-
korzystały ten moment i weszły 
do środka. Kiedy wrócił ze spa-
ceru, a musiało to być po godz. 
20:35, ani tego towarzystwa, 
ani policjantów już nie było. 
Dowodem na to, że wyszedł z 
domu przed godz. 19:25 i po-
wrócił po godz. 20:35 jest fakt, 
że w ogóle nie wspomina o 
przybyciu policjantów, których 
dwukrotnej interwencji nie 
byłby w stanie nie zauważyć. 
Wynika z tego, że Bogumił K. 
i towarzyszące mu osoby, po 
wyjściu Pętlika dobijały się do 
drzwi mieszkania Laskowskie-
go do momentu, kiedy pogonił 
ich stamtąd mężczyzna, który 
wyszedł z mieszkania sąsiadu-
jącego z mieszkaniem Laskow-
skiego i zagroził im powia-
domieniem policji. Wówczas 
wyszli z budynku i to wtedy 
Tomasz Sz. wspiął się po ryn-
nie i zaglądał do okna Janusza, 
czyli musiała to być godzina 
19:16 – 19:18, kiedy rozmawiał 
on przez telefon ze swoją zna-
jomą, a następnie, po tym jak 
ujrzał Tomasza Sz. zaglądają-
cego przez szybę, zadzwonił 
do Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu. Wszystko wska-
zuje na to, że opuszczając bu-
dynek Bogumił K. nie zamknął 
bramy, albowiem zamierzał 
do niego jeszcze powrócić, na 
co bez wątpliwości wskazują 
dalsze wydarzenia. Był czę-
stym gościem Laskowskiego 
i wiedział jak działa zamek za-
trzaskowy tych drzwi. Najpraw-
dopodobniej pozwoliło to poli-
cjantom na swobodne wejście 
do środka podczas pierwszej 
interwencji. Wychodząc pozo-
stawili bramę tak jak ją zastali, 
czyli otwartą, co z kolei pozwo-
liło Bogumiłowi K. na ponowne 
wejście do budynku i dobijanie 
się do drzwi Laskowskiego, 
skutkujące drugim wezwaniem 
policji i jej przybyciem o godz. 

20:15. Tym razem policjanci 
zastali Bogumiła K. w środku 
i kazali mu udać się do wła-
snego miejsca zamieszkania, a 
sami interwencję zakończyli o 
godz. 20:35. Po tym jak opuścili 
posesję, do domu wrócił Daniel 
Pętlik, który o godz. 21:30 wy-
szedł do pracy, zamykając bra-
mę na klucz. Wynika z tego, że 
od powrotu Pętlika ze spaceru 
obcy nie mógł się już dostać do 
budynku bez wcześniejszego 
wywołania (głosem, kamyka-
mi lub telefonem) Janusza La-
skowskiego. Teoretycznie więc 
Wojciech Pyłka do mieszkania 
Laskowskiego mógł dostać 
się bez problemu pomiędzy 
godziną 19:25 a 20:15, ale 
wówczas jest mało prawdopo-
dobne, aby Laskowski będąc w 
towarzystwie Pyłki, bał się Bo-
gumiła K. i zdecydował się nas 
ponowną prośbę o interwen-
cję. Można więc przyjąć – na 
podstawie logiki wydarzeń - że 
23 stycznia Wojciecha Pyłki w 
mieszkaniu Laskowskiego nie 
było, co uwiarygodnione – bo 
na podstawie dowodów pro-
cesowych - zostanie w następ-
nych odcinkach.

Na koniec muszę tylko 
wspomnieć, że takich analiz 
nie musiałbym przeprowadzać, 
gdy przesłuchania wszystkich 
świadków przeprowadzono w 
profesjonalny sposób, a zebra-
ne dowody oceniono w spo-
sób obiektywny, eliminujący 
wszelkie nieścisłości, a niekie-
dy wręcz bzdury. Jednakże nic 
w tym śledztwie kupy się nie 
trzymało i widać, że policyjni 
„fachmani” wcale się tym nie 
przejmowali. Dlatego - w mo-
jej ocenie - zebrany przez po-
licjantów materiał dowodowy 
można sobie było spokojnie w 
buty włożyć. Oczywiście pod 
warunkiem, że tą wątpliwą ich 
wartość byłby w stanie do-
strzec nadzorujący śledztwo 
prokurator i na koniec wyro-
kujący w oparciu o takie „do-
wody” sąd. Ręce opadają. Ale 
jak na razie to w dalszym ciągu 
tylko czubek góry lodowej.

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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Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków 

o  przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych 

z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz pracowników objętych zwolnieniami 

monitorowanymi. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl 

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

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, 05.11.2020 r. 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów 

w gminie Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
2020, poz. 283) oraz uchwały:

 - nr VIII/78/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną 

dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 listopada 2020 r. 
do 3 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 
Stare Bogaczowice, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
3 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i �zyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów planów. 

 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 r.

Urząd ogranicza
• W celu ograniczenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, bezpośrednia obsługa 
mieszkańców w Urzędzie Miasta Jedlina-
-Zdrój została ograniczona. Sprawy są za-
łatwiane telefonicznie pod numerami: 74 
8422 215, 748455216, 74 88 55 054, 74 88 
55 269, fax: 74 85 10 980 oraz za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej pod 
adresem: urzad@jedlinazdroj.eu lub po-
przez elektroniczną skrzynką podawczą 
EPUAP. Kasa urzędu została zamknięta, a 
płatności należy regulować droga elektro-
niczną: czynsz, media, podatki, dzierżawa, 
zaświadczenia, opłata przekształceniowa - 
67 1020 5095 0000 5602 0011 2532 - PKO 
BP; opłaty za odpady komunalne dla na-
jemców lokali gminnych - 24 1020 5226 
0000 6002 0667 7126 - PKO BP. Jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach mieszkaniec 
będzie mógł załatwić sprawę osobiście 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 
zachowując wszelkie zasady reżimu sani-
tarnego.

Wspieraj seniora
• Gmina Jedlina-Zdrój przystąpiła do pro-
gramu ,,Wspieraj Seniora”. Program ad-
resowany jest do osób powyżej 70 roku 
życia, które w obowiązującym stanie 
epidemii zdecydują się na pozostanie w 
domu i nie są w stanie sami ani poprzez 
wsparcie rodziny, sąsiadów zabezpieczyć 
siebie w podstawowej artykuły. W szcze-
gólnych przypadkach z programu mogą 
skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. W 
gminie programem koordynuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju. 
Usługi będą świadczone przez wolonta-
riuszy oraz pracowników ośrodka od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. 
Wolontariusz zrobi zakupy, wyprowadzi 
psa, wyrzuci śmieci, wykupi leki; pracow-
nik ośrodka zrobi zakupy, dostarczy leki, 
pomoże zorganizować i kupić usługę cate-
ringową. Seniorzy, którzy chcą skorzystać 
z pomocy powinni zadzwoń na infolinię: 
22 505 11 11 lub do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Jedlinie – Zdroju: 74 84 55 356. 
Osoba z infolinii przekaże numer seniora 
do ośrodka pomocy społecznej w gminie 
lub - jeżeli senior skontaktuje się bezpo-
średnio z ośrodkiem - uzyska istotne wska-
zówki. Ośrodek pomocy stosuje zasady 
bezpieczeństwa usługi. W trakcie rozmo-
wy senior otrzyma informacje z podaniem 
imienia i nazwiska osoby udzielającej 
wsparcia, a osoba ta będzie zobligowana 
do wylegitymowania się odpowiednim 
zaświadczeniem Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.
 - Seniorze, bądź czujny, aby nikt nie pod-
szył się pod pracownika naszej jednost-
ki. Zawsze po rozmowie i dokonanych 
uzgodnieniach zobowiązany jesteś do po-
twierdzenia dokonanych uzgodnień pod 
numerem telefonu: 74 8455 356 - to je-
dyny numer z którego pracownicy naszej 
jednostki będą się z Państwem kontakto-
wać – apelują pracownicy OPS w Jedlinie 
- Zdroju.
Więcej informacji na stronie: www. wspie-
rajseniora.pl.

(KS)

Raport z Jedliny Zdroju
W związku z realizowanym 

kolejnym etapem prac zwią-
zanych z przebudową dworca 
kolejowego Boguszów-Gorce 
Zachód, przeprowadzona zosta-
ła wizja terenowa na tej stacji, 
której celem było ustalenie moż-
liwych rozwiązań technicznych 
budowy pieszej przeprawy przez 
torowisko.

Pełniący obowiązki burmistrza 
Boguszowa - Gorc Krzysztof Kumo-
rek spotkał się w tej sprawie z 
przedstawicielami PKP PLK Zakład 
Linii Kolejowych w Wałbrzychu: 
dyrektorem zakładu Dariuszem Ko-
lubką oraz zastępcą dyrektora do 
spraw technicznych Zbigniewem 
Drozdowskim.

- Przebudowa dworca Bogu-
szów Gorce Zachód jest już na bar-
dzo zaawansowanym etapie i na 
ten moment wszystko wskazuje, 
że dworzec zostanie udostępniony 
podróżnym, tak jak planowaliśmy, 
wiosną 2021 roku. Zakończonych 
zostało już szereg prac, w tym m.in. 
roboty rozbiórkowe, konstruk-
cyjne. Bardzo zaawansowane są 
montaże nowych instalacji elek-
trycznych, teletechnicznych oraz 
sanitarnych. Wykonano już rów-
nież prace w nowej kotłowni. Grun-
townej renowacji została poddana 
elewacja budynku, a także wymie-
niona stolarka okienna - wyjaśnia 
Bartłomiej Sarna z Wydziału Praso-

Przejście przez tory

wego Biura Komunikacji i Promocji 
Polskie Koleje Państwowe S.A.

Dworzec Boguszów-Gorce Za-
chód jest obiektem zabytkowym i 
objętym ochroną konserwatorską, 
ale po modernizacji będzie bardzo 
nowoczesny. Na parterze będzie 
mieścić się na nowo zaaranżowana 
poczekalnia oraz ogólnodostępne 
toalety, a także zespół pomiesz-
czeń przeznaczonych dla spółek 
kolejowych. Wewnątrz zostaną za-
instalowane elektroniczne tablice 
odjazdów i przyjazdów pociągów, 
nowoczesny system informacji 
głosowej, zaplanowano likwida-
cję barier architektonicznych oraz 
rozwiązania ułatwiające orientację 
oraz poruszanie się po obiekcie 
osobom niepełnosprawnym ru-

chowo, niedowidzącym i niewidzą-
cym. Na dworcu zostaną zamonto-
wane: monitoring, system kontroli 
dostępu, sygnalizacja włamania i 
napadu, a także systemy sygnali-
zacji pożaru. Nowy dach i stolarka 
okienna obniżą koszty ogrzewania 
budynku, co więcej będzie on „in-
teligentny” i częściowo zautoma-
tyzowany, co graniczy koszty zu-
życia mediów. Gmach ma mieć też 
energooszczędne oświetlenie. Przy 
budynku zostanie ułożona nowa 
nawierzchnia, uporządkowana bę-
dzie zieleń, a także pojawi się nowa 
mała architektura, kilka miejsc po-
stojowych, wiata rowerowa i stoja-
ki dla rowerów. Wartość całej inwe-
stycji to 7,8 mln zł.

(WK)
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STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r. poz. 65) ogłasza czwarty przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski. 

Podstawowe informacje o nieruchomości: 

1. Lokal użytkowy położony w Strudze przy ul. Głównej 

52A o powierzchni 284,13 m2, zlokalizowany na działce 

nr geod. 180/2. Dla nieruchomości prowadzona jest w 

Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 

SW1W/00035912/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń 

oraz praw osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł. 

Wadium: 4.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 

wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach 

organizowanych w dniach 25.02.2020 r., 17.06.2020 r. oraz 

10.09.2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. o godz. 9.00 

w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. 

Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w 

pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 

na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/

Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do 

dnia 04.12.2020 r. Za datę wpływu wadium uznaje się 

datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy. 

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu 

notarialnego. 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową 

odpłatnością. 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać 

w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w 

pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163, 

(74) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt 

Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania 

przetargu. 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 

58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Strudze, 

na stronie internetowej urzędu (www.starebogaczowice.

ug.gov.pl) oraz na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.

pl/) w dniach od 06.11.2020 r. do 10.12.2020 r.

R E K L AMA

Zespół badaczy pod kierun-
kiem Paula Slovica wykazał em-
pirycznie, że ludzie dokonują 
osądów (np. podanie korzyści 
i ryzyka związanych z rożnymi 
technologiami) i podejmują 
decyzje na podstawie własnych 
emocji (lgną do rzeczy które 
lubią, unikają tych, które wzbu-
dzają w nich negatywne od-
czucia). Daniel Kahneman na-
zwał tę skłonność „heurystyką 
afektu”. Okazuje się, że nawet 
kiedy wydaje nam się, że kieru-
jemy się wyłącznie rozumem i 
racjonalnymi argumentami, w 
istocie ulegamy nieuświado-
mionemu wpływowi afektu. 
Prof. Kolańczyk (i jej zespół) od 
lat bada wpływ nieuświadomio-
nego afektu na procesy myśle-
nia, uczenia się oraz podejmo-
wania decyzji i wnioski płynące 
ze swoich badań podsumowu-
je niezwykle trafną metaforą: 
„serce mieści się w rozumie i 
stanowi jego nieodłączny atry-
but”. Jej badania i analizy, krok 
po kroku odkrywają przed nami 
ukryte mechanizmy napędzają-
ce ludzkie myślenia i działanie. 
Jak się okazuje, wiążą się one 
z afektem i emocjami, które 
decydują nie tylko o tym w ja-
kim kierunku potoczy się nasza 
re�eksja, ale także co człowiek 
w ogóle weźmie pod uwagę 
w myśleniu i - w konsekwencji 
- czym zajmie się świadomie. 
Trwamy w przekonaniu, że to 
o czym i jak myślimy zależy wy-
łącznie od naszej woli, od tego 
o czym mamy ochotę pomyśleć, 
nad czym się zastanowić. Wyni-

Okiem psychologa: serce w rozumie, 
czyli o pułapkach racjonalności (2)

Marek 
Gawroń

ki badań empirycznych zespołu 
Kolańczyk, jak i wielu innych 
badań z obszaru psychologii i 
neurobiologii pokazują, że owo 
przekonanie jest iluzją. Nasze 
myślenie, kojarzone ciągle z 
czysta racjonalnością będącą 
na usługach działania, jest w 
istocie sterowane emocjami. 
Jak zauważa Kolańczyk, sercem 
aktywnego umysłu jest warto-
ściowanie poprzez afekt, uru-
chomione wraz z pojawieniem 
się świadomie wybranego lub 
automatycznego celu. Kiedy 
w twoim umyśle uaktywni się 
dowolny cel, np. ugotowanie 
obiadu lub załatwienie sprawy 
w urzędzie, to wszystkie obiek-
ty i osoby sprzyjające realizacji 
tego celu staną się automatycz-
nie pozytywnie oznakowane i 
wydobyte tym samym z pamię-
ci oraz włączone w świadomy 
proces myślenia i podejmowa-
nia decyzji. Wszystko, co mo-
głoby stanowić przeszkodę lub 
utrudnić realizację celu, zosta-
nie naznaczone negatywnym 
afektem i stłumione. Słowem: 
dostatecznie silny zamiar przy-
rządzenia posiłku spowoduje, 
że zaczniesz myśleć o konkret-
nym daniu, produktach z któ-
rych można je przyrządzić, skle-
pach w których można je kupić 
itd. Na ten czas inne cele np. 
napisanie zaległego raportu, 
albo posprzątanie mieszkania 
i związane z nimi re�eksje zo-
stają stłumione dopóty, dopóki 
cel główny nie zostanie zreali-
zowany.

Zapewne nie raz drogi Czy-
telniku zdarzyła ci sytuacja, 
kiedy to realizując jakiś cel, np. 
czytając książkę, automatycznie 
(nieświadomie) został urucho-
miony inny cel np. zapłacenie 
zaległych rachunków (może tak 
się stać np. kiedy jakieś słowo 
np. pieniądze, rachunki, zale-

głości itp. niczym postępująca 
lawina uruchomi sieć skojarzeń, 
w tym pobudzi ukryty i odłożo-
ny cel). Wówczas to on porywa 
twój umysł i nagle w jednej 
chwili myślenie zmienia kieru-
nek, a w świadomości pojawiają 
się treści związane z tym nowym 
celem powodując, że odchodzi 
nam ochota na czytanie (afekt 
negatywny sprawił, że lektura 
w tej sytuacji jest przeszkodą 
w realizacji nowego celu i tre-
ści z nią związane zostają stłu-
mione). Jak widać, nasze myśli 
nie są zupełnie przypadkowe, 
ale też nie zawsze wynikają z 
naszych chęci i woli. Często w 
ogóle nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, dlaczego myślimy o tym, 
a nie o czymś innym, skąd biorą 
się nasze myśli, co je napędza, 
nadaje kierunek oraz ustala ich 
treść i znaczenie w danej chwili. 
To właśnie nieświadome afekty 
i uświadomione emocje (warto-
ściowanie zgodne z bieżącym 
celem) sprawiają, że mamy po-
czucie, iż to, o czym aktualnie 
myślimy, jest tak bardzo ważne 
i nie daje nam spokoju.

Daniel Kahneman słusznie 
zauważył, że nic nie jest tak 
ważne jak ci wydaje kiedy o 
tym myślisz. To w gruncie rze-
czy nie ty (twój racjonalny i 
niezależny rozum) decydujesz 
o tym, co w danej chwili wyda 
ci się ważne, a co nieistotne, 
tylko twoje ukryte afekty lub 
świadome emocje. Racjonal-
ność pozbawiona afektu, jak 
pokazują badania sprawia, że 
wola ulega paraliżowi, a nasze 
wysiłki zmierzające do podję-
cia właściwej decyzji grzęzną w 
masie różnorodnych i równo-
rzędnych (bo co miałoby nam 
podpowiedzieć co jest w tej sy-
tuacji ważniejsze) opcji i celów 
oraz naraża nas na całkowitą 
anomię decyzji.

Umysł ludzki, jako najdo-
skonalszy, efekt i „produkt” 
miliardów lat ewolucji, mimo 
swoich niewiarygodnych moż-
liwości twórczych, pozostaje 
niezmiennie na usługach prze-
trwania. Emocje i racjonalny 
namysł splatają się w nim nie-
rozerwalnie, tworząc złożo-
ne, poznawczo-emocjonalne 
procesy, dzięki którym nasze 
przetrwanie jest nadal możliwe. 
Jak dowodzi �lozof Ronald De 
Sousa, emocje są wewnętrznie 
racjonalne. Ludzka natura nie 
jest zatem dwoista, jak zdarza 
się jeszcze sądzić niektórym. 
Serce jest nie tylko częścią ro-
zumu, ale też jego koniecznym 
składnikiem. Tylko razem, dzia-
łając jako całość, nasz umysł 
sprawuje pieczę nad naszym 
życiem, ułatwiając nam nie tyl-
ko przewidywanie niepewnej 
przyszłości, planowanie w niej 
własnych działań, czy doko-
nywanie właściwych osądów 
moralnych, ale także zapewnia 
różnorodność przeżyć, wielo-
barwność świata jaki się z niego 
wyłania, a także, a może przede 
wszystkim, nasze szczęście. 
Inną kwestią jest, jak uczucia, 
jako świadome przeżycia wy-
łaniają się z naszych mózgów 
oraz co dzięki nim zyskaliśmy, 
jako istoty świadome, w naszym 
rozwoju gatunkowym i indywi-
dualnym (głównie w wymiarze 
kulturowym i społecznym). Ale 
to temat na inny artykuł.

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

Pomimo deszczowej pogody, już po 
raz piąty 2 listopada – w Dzień Zaduszny, 
rowerzyści z grupy MTB Walim Team Ju-
nior, odwiedzili stare cmentarze, położo-
ne w Gminie Walim.

Na grobach tych, którzy mieszkali tutaj 
przed nami, młodzi sportowcy zapalili zni-
cze. Uczestnicy odwiedzili starą kaplicę gro-
bową Klingberga, zapomniane cmentarze 
na przedmieściu Walimia i w Górnych Jugo-
wicach oraz miejsce pamięci zamordowa-
nych w Górach Sowich jeńców wojennych, 
robotników przymusowych i więźniów KL 
Gross-Rosen.

- Odwiedzanie grobów zmarłych, stawia-
nie na nich kwiatów czy zniczy, to dowód 
naszej pamięci o tych, którzy odeszli – mó-
wią organizatorzy akcji.

(AM)

Rowerowe zaduszki
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R E K L AMA

Mieszkańcy wybrali
• Mieszkańcy Szczawna – Zdroju 
po raz pierwszy mogli decydo-
wać o wydatkowaniu pieniędzy z 
miejskiej kasy w ramach budżetu 
obywatelskiego w Uzdrowiskowej 
Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój. 
W głosowaniu zwyciężył projekt 
„Street workout dla każdego. 
Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy 
tryb życia”.
Głosowanie odbyło się w dniach 
16 – 30 października 2020 r. Dro-
gą elektroniczną, za pomocą mo-
dułu „Konsultacje”, głosowały 23 
osoby, z czego 19 głosów było 
ważnych, natomiast w Urzędzie 
Miejskimego w Szczawnie-Zdroju 
nie złożono żadnej karty w formie 
pisemnej. Mieszkańcy głosowali 
przydzielając liczbę punktów pro-
pozycjom zadań, przy czym do 
dyspozycji głosującego było 10 
punktów:
17 pkt. - dla zadania „Mały park - re-
witalizacja skweru przy ul. Bocznej 
5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem 
mu historycznej funkcji i wyglą-
du – wykonanie ścieżek, montaż 
elementów małej architektury, na-
sadzenie krzewów i bylin” - koszt 
brutto 30 000 zł;
48 pkt. - dla zadania „Sport dla ge-
niuszy - zakup betonowego stołu 
do tenisa stołowego i usytuowa-
nie go na terenie kompleksu spor-
towego przy ul. Słonecznej 1A w 

Szczawnie-Zdroju” – koszt brutto 
10 000 zł;
125 pkt. - dla zadania „Street wor-
kout dla każdego. Szczawno-Zdrój 
stawia na zdrowy tryb życia - uzu-
pełnienie kompleksu sportowego 
przy ul. Słonecznej 1A w Szczaw-
nie-Zdroju o zestaw urządzeń do 
ćwiczeń Workuto” – koszt brutto 
50 000 zł.

Święto Niepodległości
• Tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości w Szczawnie – Zdroju, 
ze względu na pandemię, odbę-
dą się w bardzo ograniczonym 
zakresie. Uroczystości rozpoczną 
się 11 listopada o godz. 9:00 mszą 
świętą w intencji ojczyzny, która 
zostanie odprawiona w Kościele 
pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w 
Szczawnie-Zdroju. Ze względu na 
ograniczenia epidemiologiczne, 
w mszy uczestniczyć będą tylko 
przedstawiciele władz miasta, a 
po nabożeństwie burmistrz wraz z 
radnymi rady miejskiej złożą kwia-
ty upamiętniające wszystkich wal-
czących o niepodległość Polski. O 
godz. 11,00 rozpocznie się koncert 
pt. “Bóg, Honor, Ojczyzna”, złożony 
z najpiękniejszych polskich pieśni 
patriotycznych. Wystąpi duet mał-
żeński Dorota Ujda-Jankiewicz (so-
pran) i Andrzej Jankiewicz (tenor). 
Koncert będzie można obejrzeć 

na stronie internetowej oraz na 
facebookowym fanpage’u Teatru 
Zdrojowego im. Henryka Wieniaw-
skiego w Szczawnie-Zdroju.

Bezpłatna mammografia
• Mobilna pracownia mammogra-
�czna Lux Med będzie do dyspo-
zycji pań w Szczawnie-Zdroju – 12 
listopada 2020 r. w godzinach od 
13.30 do 17.00 na głównym depta-
ku obok hali spacerowej przy ul. T. 
Kościuszki. W bezpłatnym badaniu 
mogą wziąć udział panie w wieku 
50-69 lat, które są ubezpieczone, 
nie są leczone z powodu raka pier-
si, a także: nie miały wykonanej 
bezpłatnej mammogra�i w ramach 
Programu Pro�laktyki Raka Piersi 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy, lub 
są w grupie ryzyka i w roku po-
przedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponow-
nej mammogra�i po upływie 12 
miesięcy. - Prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 
44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz. W celu wery�kacji 
uprawnień do badania przed po-
łączeniem telefonicznym prosimy 
przygotować dowód osobisty. Na 
badanie prosimy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammogra-
�i – mówią organizatorzy bezpłat-
nych badań mammogra�cznych w 
Szczawnie – Zdroju.

(RED)

Raport ze Szczawna-Zdroju

W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Jugowicach, 
odbyła się uroczystość ślubowania 
uczniów klasy pierwszej. Było to bar-
dzo nietypowe wydarzenie, z uwagi na 
obowiązujące w kraju obostrzenia epi-
demiologiczne.

- Podczas uroczystości pierwszoklasi-
stom mógł towarzyszyć tylko jeden rodzic 
(w maseczce i z zachowaniem dystansu 
społecznego) oraz reprezentanci najstar-
szej klasy.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeń-
stwo społeczności szkolnej, �zycznie nie 
mogli brać udziału w tym ważnym wyda-
rzeniu zaproszeni goście z Gminy Walim. 
Wybraliśmy inną formę spotkania. Sekre-
tarz Gminy Walim Aleksandra Ignaszak 
połączyła się z pierwszakami z pośrednic-
twem Internetu. Miłym słowem, z życze-
niami wszelkiej pomyślności i sukcesów, 
wprowadziła uczniów w kolejną (po przed-
szkolu) ośmioletnią drogę edukacyjną. Za-
nim nasi najmłodsi stali się pełnoprawnymi 

członkami naszej szkoły, musieli zdać eg-
zamin przygotowany przez uczniów klasy 
ósmej. W formie wierszy i piosenek udo-
wodnili, że dorośli do roli ucznia. Pokazali 
swoją wiedzę z zakresu znajomości ojczy-
zny, dobrego zachowania, bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, w szkole i w domu. 
Sprawnie rozwiązywali zagadki, a za każdą 
dobrze ocenioną umiejętność otrzymywali 
medale. Po „zdanym egzaminie” dyrek-
tor szkoły Elżbieta Maluha, symbolicznym 
ołówkiem dokonała aktu pasowania każ-
dego pierwszaka na ucznia PSP im. Janu-
sza Korczaka w Jugowicach. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia uczniowie klasy 
I otrzymali dyplomy oraz prezenty ufundo-
wane przez rodziców, Wójta Gminy Walim 
Adama Hausmana i przez kolegów z klasy 
ósmej. Otrzymali również od uczniów kla-
sy ósmej obietnicę pomocy i wsparcia, w 
trudnych sytuacjach napotkanych w szkole 
– relacjonują organizatorzy uroczystości w 
Jugowicach.

(PSP)

Pierwszaki ślubowały
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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

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...

Sprzedam
mieszkanie 

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

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

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Uwaga kierowcy!
4 listopada 2020 r. zosta-
ła wprowadzona nowa or-
ganizacja ruchu dla palcu 
Niepodległości oraz ulic Ko-
pernika i Kościelnej w Miero-
szowie. - Prosimy o zwrócenie 
szczególnej uwagi kierujących 
na nowe oznakowanie. Zgod-
nie z nową organizacją ruchu, 
wprowadzony został ruch jed-
nokierunkowy na ulicach Ko-
pernika oraz Kościelnej – wyja-
śnia Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.
(RED)

Badania dla kobiet
13 listopada 2020 r. w go-
dzinach od 8.00 do 15.00 
przy boisku sportowym na 
ul. Sportowej w Mieroszowie 
stanie mobilna pracownia 
mammogra�czna Lux Med. 
Z bezpłatnego badania będą 
mogły skorzystać kobiety w 
wieku 50-69 lat, które są ubez-
pieczone, nie są leczone z po-
wodu raka piersi, a także: nie 
miały wykonanej bezpłatnej 
mammogra�i w ramach Pro-
gramu Pro�laktyki Raka Piersi 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy, 
lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammogra�i 
po upływie 12 miesięcy. Or-
ganizatorzy badań proszą o 
wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. W 
celu wery�kacji uprawnień do 
badania przed połączeniem 
telefonicznym należy przy-
gotować dowód osobisty. Na 
badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mam-
mogra�i.

(RED)

Likwidacja azbestu
Gmina Stare Bogaczowi-
ce zaprasza do składania 
wniosków na do�nansowa-
nie odbioru, transportu do 
miejsca utylizacji i utyliza-
cji wyrobów zawierających 
azbest oraz oczyszczenia 
terenu składowania wyro-
bów zawierających azbest 
z pyłu azbestowego. Do�-
nansowanie będzie udzielane 
w formie bezgotówkowej, tj. 
przez s�nansowanie w całości 
przez gminę wymienionych 
czynności. Wnioski wraz z za-
łącznikami należy składać od 
16 listopada 2020 r. do dnia 20 
listopada 2020 r. do urny wrzu-
towej umieszczonej w holu 
Urzędu Gminy Stare Bogaczo-
wice, w godzinach otwarcia 
urzędu. - Proszę o szczegółowe 
zapoznanie się z regulaminem 
określającym zasady i tryb 
udzielanie pomocy w ramach 
„Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Stare Bogaczowice na 
lata 2018-2032” i załącznikami 
do niego dostępnym na stronie 
internetowej www.stareboga-
czowice.ug.gov.pl – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(RED)

Wyślą SMS
Od listopada 2020 roku 
Urząd Gminy Stare Boga-
czowice będzie informował 
mieszkańców Gminy Stare 
Bogaczowice o zaległościach 
w opłatach za odpady ko-
munalne za pośrednictwem 
wiadomości tekstowych sms. 
Numer telefonu z którego będą 
wysyłane informacje o zaległo-
ściach to: 513 315 996.

(RED)

Dla Niepodległej
• Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy zapra-
szają Mieszkańców Gminy 
Głuszyca na uroczyste ob-
chody 102 rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. - 11 
listopada o godzinie 10:00 
odbędzie się prezentacja 
online recitalu muzycz-
nego „Dla Niepodległej” z 
udziałem Głuszyckiej Grupy 
Teatralnej „Po Godzinach”. 
O godzinie 12:00 w ramach 
udziału w ogólnopolskiej 
akcji „Niepodległa do Hym-
nu” odśpiewamy wspólnie 
„Mazurka Dąbrowskiego” 
oraz złożymy symboliczne 
wiązanki pod Pomnikiem 
Solidarności przy ulicy 
Grunwaldzkiej. O godz. 
18.00 odprawiona zostanie 
Msza Świętą za Ojczyznę w 
kościele pw. Chrystusa Kró-
la w Głuszycy. Zachęcamy 
Mieszkańców do wywiesze-
nia w tym dniu �ag narodo-
wych. Na relację koncertu 
online zapraszamy na stro-
ny: ckmbp.gluszyca.pl oraz 
facebook.com/ckmbp.glu-
szyca – mówi Roman Głód.

Konsultacje społeczne
• Do 13.11.2020 r. trwają kon-
sultacje społeczne w sprawie 
Programu Współpracy Gmi-
ny Głuszyca z organizacjami 
pozarządowymi i podmio-
tami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2021 rok. 
Projekt Rocznego Program 
Współpracy Gminy Głuszyca 

z Organizacjami Pozarządo-
wymi i podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok 
oraz formularz konsultacji 
znajdują się na stronie ht-
tps://www.gluszyca.pl/.

Konkurs plastyczny 
dla najmłodszych
• W listopadzie zapraszamy 
najmłodszych czytelników 
do wzięcia udziału w konkur-
sie plastycznym adresowa-
nym do najmłodszych czy-
telników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy. Świat 
książek to królestwo wy-
obraźni, w którym to my, we 
współpracy z autorem opo-
wieści, tworzymy zawarty w 
książce świat. W czasie, gdy 
w codziennym życiu otocze-
ni jesteśmy obrazami, tymi 
nieruchomymi i ruchomy-
mi, pełna liter strona książki, 
pozbawiona obrazka, może 
się wydać mało atrakcyjna, 
czy wręcz niezrozumiała. 
Dlatego zachęcamy do wzię-
cia udziału w konkursie na 
ilustrację do przeczytanej 
książki. Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną prosimy 
o nadsyłanie prac, przede 
wszystkim drogą elektro-
niczną. Dopuszczalnym jest 
także przesłanie pracy pocz-
tą zwykłą. Dane adresowe 
oraz szczegółowe informa-
cje znajdują się w regulami-
nie na stronie https://www.
gluszyca.pl/. Na zwycięzców 
konkursu czekają miłe upo-
minki – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor głuszyckiej bi-
blioteki.

(MC)

Raport 
z Gminy GłuszycaPo wielu tygodniach prac 

konserwatorskich, na swoje 
miejsce powrócił mieroszowski 
witacz.

- Nasz witacz przeszedł grun-
towne odświeżenie. Mieszkań-
cy zapewne zwrócą uwagę, że 
obiekt nie tylko został odnowio-
ny, ale także zyskał nowy element, 
którym jest herb naszej gminy. 

Dziękujemy �rmie DAT Technik – 
Konstrukcje Stalowe i Usługi Spa-
walnicze, która ufundowała herb. 
A wszystkich zainteresowanych 
efektem prac konserwatorskich 
zapraszam na ulicę Kopernika w 
Mieroszowie, gdzie znów dumnie 
stoi nasz witacz – mówi Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Powrócił witacz
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przedpokój, łazienka i WC. Cena 
125 000 zł, (nr.2650), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06   

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI

(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

Opieka. Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 24 89 35

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170. 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
66,70m2, parter w 4 piętrowym 
bloku, ogrzewanie miejskie, do 
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4247 Rynek, 2 pokoje, 63m2, 
1 piętro, cena 118.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4240 Szczawno-Zdrój, apar-
tament dwupoziomowy, 126m2, 
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481

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

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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem wyposażone, 3 pokoje, aneks 
kuchenny,60m2, piękna okolica  
Cena: 1 990  zł,   ( nr: 2551)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 

R E K L AMA

wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na wynajem  
mieszkanie   pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia z wyposażeniem, 1 piętro. 
Cena: 1 150 zł + kaucja(nr: 2633) , 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 69,7 m 2, 3 pokoje, kuchnia, 

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  cena: 189 000 zł  (nr:2618) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 1700 m 
2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 790 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 599 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –MARCISZÓW gmina Dom o 
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie, 
3 łazienki z WC,  , Działka 11 973 m 
2.  Cena: 375 000  zł,   ( nr: 2632)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
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Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

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

Oferta, którą proponuje przedszkole dodatkowo:
•  Języki obce: angielski, francuski, niemiecki  •  Nowoczesne, licencjonowane metody pracy  

•  Twórcza Rytmika   •  Akademia Dźwięku i Ciszy  •  Spotkania z Teatrem   
•  Spotkania z Filharmonią   •  Lekcje żywej przyrody   •  Tańce

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

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne

BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533              Zapraszamy

przedszkola@onet.pl


